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corpo e erotismo: o duplo e o grotesco no conto  
“Miss algrave” de clarice lispector

Alene Caroline de Souza Baleiro

Este trabalho é parte de um estudo maior onde busco atrelar linguagem 
e erotismo ao corpo e a consciência, ambos fragmentados, dentro da obra A via 
crucis do corpo de Clarice Lispector, que trata da identidade última e mutante do 
indivíduo. Sabendo que a marca da estética moderna está na ideia de decomposição, 
fragmentação e dispersão, o corpo humano aparece constantemente fragmentado, 
dispersado de sua forma comum. Essa imagem, que não só parece, mas se encontra 
em constante mutação, é análoga à própria consciência humana que se encontra, 
da mesma maneira, fragmentada. Nesse sentido a busca pela identidade do ser é 
tema recorrente e se faz presente em diversas obras. 

Visamos, porém, neste trabalho estudar a busca por essa identidade 
dentro do conto “Miss Algrave” de Clarice Lispector, onde a identidade da 
personagem principal parece-nos pouco apreensível, já que Ruth Algrave, em 
um primeiro momento do conto, mostra-se como uma mulher recatada, que 
busca de todas as maneiras fugir dos seus instintos sexuais e eróticos, que 
julga os namorados, as “mulheres que esperam homens na esquina”, que se 
sente “ofendida pela humanidade” e vive atormentada pela lembrança de 
que quando pequena, brincava de marido e mulher com seu primo Jack; para 
depois, em um segundo momento do conto, mostrar-se como uma mulher 
“imprópria para menores de dezoito anos”, que já “não tinha mais nojo de 
bichos nem repulsa pelos casais do Hyde Park”.

É por se tratar de uma personagem que muda radicalmente que 
buscamos estudar a questão do duplo neste conto, embora esse tema se faça 
presente em toda a obra A Via Crucis do corpo, onde se encontra o conto.

A questão do duplo se apresenta em vários dos contos de A Via Crucis 
do corpo, sobretudo no conto aqui estudado, a partir das transformações pelas 
quais passa Ruth Algrave no momento do contato com Ixtlan, ser de Saturno, 
de aspectos humanos e sobrenaturais, lembrando os seres híbridos do ideário 
moderno. Eliane Robert Moraes em seu livro O corpo Impossível afirma que 
“os animais representam um suporte transitório, submetendo-se aos jogos de 
equivalências que repudiam a permanência das formas, como se reatualizassem 
continuamente o propósito de reconstruir a arca bíblica” (MORAES, 2012, p. 
113). Entendemos que Ixtlan, o corpo estranho que aparece no conto, não é 
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nem animal, nem humano, mas um ser híbrido, metaforizado, que, a partir do 
contato com Ruth Algrave, desencadeará o duplo da personagem. 

Se, para o modernismo, segundo Eliane Robert Moraes, é no intenso 
processo de deformação que está a origem das formas híbridas, nas quais toda 
a emoção humana pode se projetar. Entendemos também que é por meio do 
contato com o ser híbrido que Ruth Algrave se depara com uma outra realidade 
inerente à sua própria natureza.

Esse contato com um corpo estranho desencadeia a ruptura com os 
interditos, do qual fala George Bataille em seu livro O erotismo. O invólucro que 
se rompe no contato de Ruth Agrave com o ser de Saturno parece-nos estar 
atrelado à ideia de transgressão bem sucedida que, sustentando o interdito, 
sustenta-o para dele tirar prazer. Essa transgressão está associada à própria 
experiência erótica do corpo, como podemos observar na citação de Bataille:

Esses sentimentos nada têm de doentio; mas são, na vida 
de um homem, o que é a crisálida para um animal perfeito. 
A experiência interior do homem é dada no instante em 
que, rompendo a crisálida, ele tem consciência de se 
rasgar a si mesmo e não a resistência colocada de fora. 
O ultrapassar da consciência objetiva, que as paredes da 
crisálida limitavam, está relacionado com essa mudança 
radical. (BATAILLE, 2004, p. 27)

O erotismo, nesse sentindo, atua como um transgressor dos interditos, 
violados no momento do rasgo, da transgressão, da despersonalização das 
personagens, violados no momento do próprio ato sexual. A experiência 
erótica de Ruth Algrave com Ixtlan configura-se como potência transgressora e 
violadora das formas fixas, pois é no momento do ato sexual que a personagem 
rompe com toda a estrutura fechada que a formava. É no momento da ruptura 
desse invólucro que se dá a “mudança radical”.

Podemos dizer, assim, que é Ixtlan, o ser de Saturno, em sua forma 
grotesca, não apreensível, que representa o estado de transitoriedade, a 
passagem de um estado a outro completamente distinto, uma vez que a 
atividade combinatória, das quais nascem os seres híbridos, realiza a intenção 
de aproximar realidades distintas, de onde surgem as imagens grotescas e o 
próprio corpo em metamorfose e, portanto, duplicado.

Os seres objetos (ou objetos-seres) se caracterizam pelo 
fato de obedecerem a uma transformação contínua e 
testemunharem a eternidade da luta entre as potências 
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agregantes e desagregantes que reivindicam a verdadeira 
realidade da vida. (CHARY Apud MORAES, 2012, p. 113)

Tal afirmação nos remete ainda a ideia veiculada por Andre Breton de 
que cada homem hospedaria em si um hóspede desconhecido. Esse hóspede 
desconhecido seria a sombra que acompanha o indivíduo e surge para 
“interrogar a realidade dos corpos e denunciar a infidelidade das imagens 
capturadas pela percepção imediata” (MORAES, 2012, p. 100).

Eliane Robert Moraes nos fala ainda que essa mesma sombra desdobra-
se em outras duas, recaindo primeiro no encontro com o duplo seguido da 
perda da sombra. Essas ideias são associadas ao conto no momento do 
encontro com o ser transitório e posteriormente no momento da perda com 
aquela primeira identidade da personagem.

Moraes diz ainda que “o espectro surge sempre para desvelar uma 
realidade oculta, ora identificada com forças do inconsciente, ora com segredos do 
passado ou ainda com a previsão de fatos catastróficos, frequentemente a morte” 
(MORAES, 2012, p. 101). Essa presença fantasmagórica, no conto, configura-se 
como a sombra da dessemelhança presente na forma, como o medo que Ruth 
Algrave tem do pecado, da ruptura, da transgressão com o ser contínuo que é. 

A força do inconsciente pode ser retratada pela lembrança que 
atormenta a personagem: “quando era pequena, com uns sete anos de idade, 
brincava de marido e mulher com seu primo Jack, na cama grande da vovó” 
(LISPECTOR, 1984, p.13), ou ainda pela própria cor vermelha, que remete ao 
erotismo e é constantemente presente na vida da personagem; apesar de 
Ruth Algrave não comer carne vermelha, nem tomar vinho, comia macarrão 
com molho de tomate e regava begônias vermelhas, ela mesma sendo toda 
vermelha: 

(...) era ruiva, usava os cabelos enrolados na nuca em 
coque severo. Tinha muitas sardas e pele tão clara e fina 
que parecia uma seda branca. Os cílios também eram 
ruivos. Era uma mulher bonita. (LISPECTOR, 1984, p. 14). 

Posteriormente Eliane Robert fala da perda da sombra: “uma das 
particularidades dessa variante reside no fato de que, embora a sombra seja, 
também neste caso, a extensão de alguém, ela acaba por tornar-se uma entidade 
independente ao separar-se de seu protótipo” (MORAES, 2012, p. 101). Nesse 
caso, o espectro adquire vida própria, é isso o que parece acontecer no caso de 
Miss Algrave. Esta sombra, então, adquire autonomia suficiente para ser capaz 
de aniquilar a personalidade do seu “antigo senhor”. Quando a sombra toma 
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forma no conto, ou melhor, quando o duplo é desencadeado, é que ocorre 
a mudança da personagem. Esse momento concilia-se, especialmente, com o 
ato sexual. Observamos que a força transgressora do erotismo, a ideia de corpo 
fragmentado e a figura grotesca de Ixtlan agem de modo a causar o ponto de 
ruptura no conto. Nesse momento a divisão entre “bem” e “mal” parece bem 
clara, porém o duplo se faz presente já na Ruth Algrave recatada, do início do 
conto. É por ele já estar presente que associamos as atitudes da personagem à 
força do trabalho da qual fala George Bataille. 

Bataille em O erotismo afirma que o homem escapou da animalidade 
inicial trabalhando, distinguindo-se dos animais pelo trabalho. “Paralelamente 
os homens se impuseram restrições conhecidas como interditos” (BATAILLE, 
2004, p. 20, grifo nosso). Posteriormente fala que “desde os tempos mais 
remotos, o trabalho introduziu uma pausa em cujo nome o homem deixava 
de responder ao impulso imediato que comandava a violência do desejo” 
(BATAILLE, 2004, p. 27). Da mesma maneira que Ruth Algrave refreia seus 
movimentos quando trabalha, refreia, sobretudo, seus desejos, seus 
pensamentos e impulsos.

Na leitura do conto, notamos que a personagem, inicialmente, vive em 
um constante movimento, imersa em diversos afazeres, não só datilografando, 
mas regando begônias, tricotando cortinas, escrevendo cartas em protesto 
a tudo que repudiava, visitando Mrs. Cabot, entre tantas outras coisas, que, 
mesmo simples, demonstram sempre uma movimentação, uma ação. Esses 
movimentos podem ser associados ao medo de dar espaço aos pensamentos, 
medo do pecado e de romper com todas àquelas formas já estabelecidas. Esses 
movimentos todos são destacados, então, como meios de “deter” os anseios 
do corpo, de fugir aos próprios impulsos. Porém, o que vemos no decorrer do 
conto é que a personagem não pode fugir do seu destino. 

Se atentarmos, então, para o fato de que Ruth Algrave vive em uma 
constante fuga, seja pelo trabalho, seja pelo seu modo grave e sério, como seu 
próprio nome incita – Algrave = toda túmulo, toda grave – dos seus desejos, da 
sombra que ela carrega, podemos associar essa sombra ao desdobramento da 
realidade da qual fala Clément Rosset em O real e seu duplo:

No par maléfico que une o eu a um outro fantasmático, o 
real não está do lado do eu, mas sim do lado do fantasma: 
não é o outro que me duplica, sou eu que sou o duplo 
do outro. Para ele o real, para mim a sombra. ‘Eu’ é ‘um 
outro’, a ‘verdadeira vida’ está ‘ausente’. (ROSSET, 1998, 
p. 78).
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Logo, podemos dizer que a sombra da qual Ruth Algrave tenta fugir é 
o seu real, é o seu eu, e ela é o seu duplo, sendo assim, Ruth Algrave, em seu 
modo severo acaba sendo o ser duplicado da sua realidade original, que tenta, 
através de seus diversos afazeres e interdições, “matar” o seu “duplo”, o que 
se configura como um gesto inútil, pois ao matar este duplo o indivíduo acaba 
anulando a si próprio.

(...) O pior erro, para quem é perseguido por aquele que 
julga ser o seu duplo, mas que é na realidade, o original 
que ele próprio duplica, seria tentar matar o seu ‘duplo’. 
Matando-o, matará ele próprio, ou melhor, aquele que 
desesperadamente tentava ser (...) (ROSSET, 1998, p. 78)

Entretanto, esse “fantasma” não é concretamente um duplo, um outro 
ser. Não existem duas Ruth Algrave, porém existe o que Ruth Algrave é, sua 
real identidade, e existem suas interdições à essa realidade. Na tentativa de se 
desgarrar dessa vocação atrelada ao erotismo é que ela mesma se duplica, ao 
tentar ser a personagem séria e contida do início do conto.

Numa leitura panorâmica do conto, fica clara a ideia de que a 
personagem já carrega a vocação para o erotismo também quando é descrita 
a seguinte cena: “estava assim deitada na cama com a sua solidão. O embora. 
(...) Foi então que aconteceu” (LISPECTOR, 1984, p. 17). A palavra “embora” 
lembra que, apesar de escrever cartas de protesto contra o que julgava ser 
imoral, de tomar banho só uma vez por semana de calcinha e sutiã para não 
ver seu corpo nu, ainda a atormentava a lembrança de que quando criança 
brincava de marido e mulher com seu primo.

Importante salientar, ainda, que a questão do duplo não está presente 
apenas em “Miss Algrave”, mas perpassa toda a obra A Via crucis do Corpo, 
como também se faz presente na própria linguagem literária, no processo de 
criação do dizer literário. Vemos isso no conto em questão e também, por 
exemplo, em “O homem que apareceu”, onde podemos associar a figura do 
escritor decadente à personagem principal do conto, que é vista muitas vezes 
como se tratando da própria Clarice Lispector. Este jogo metatextual que pode 
até confundir o leitor é “(dis)simulado” e bastante semelhante a ideia do duplo 
da qual fala Clément Rosset. 

No que tange a linguagem, notamos no conto que não só a personagem 
muda, mas muda também o modo de dizer do narrador e da própria 
personagem à medida que Ruth Algrave sofre sua transgressão. Passa-se de 
uma moça recatada ao perfil de mulher que antes repudiava. E junto com 
a personagem muda seu modo de falar e muda o próprio tom da narrativa. 
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Observemos:

Ruth Algrave não tinha bicho nenhum: eram bestiais demais 
para o seu gosto. Nem tinha televisão. Por dois motivos: 
faltava-lhe dinheiro e não queria ver as imoralidades que 
apareciam na tela. (...) Se pudesse escrevia todos os dias 
uma carta de protesto para o Time. (...) Até as crianças 
eram imorais. Evitava-as. E lamentava muito ter nascido da 
incontinência de seu pai e de sua mãe. Sentia pudor deles 
não terem tido pudor. (LISPECTOR, 1984, p. 16)

Nesse trecho notamos a narrativa da mulher que repudia tudo que está 
ligado ao erotismo, às imoralidades da humanidade. Percebemos também, 
retomando o que já foi dito, a fuga da personagem por meio de algum tipo 
de afazer (nesse caso, escrever cartas de protesto), uma forma de travar seus 
movimentos que estão vinculados ao movimento do ato sexual, para depois do 
contato com Ixtlan, nos depararmos com uma outra Ruth Algrave:

Então, no domingo, na hora do almoço, comeu filet mignon 
com purê de batata. A carne sangrenta era ótima. E tomou 
vinho tinto italiano. (...) Sentia-se bestial. Não tinha mais 
nojo de bichos. Eles que se amassem, era a melhor coisa do 
mundo. (...) Também não tinha mais repulsa pelos casais 
do Hyde Park. Sabia como eles se sentiam. (LISPECTOR, 
1984, p. 20).

Aqui já percebemos a completa diferença da personagem e também 
do modo da narrativa. Passa da descrição da personagem para a descrição do 
sentimento, do ser, do pensar de Ruth Algrave. Importante notar, também, 
apesar de não estar nas citações acima, o fato de Ruth Algrave não ter voz até o 
momento em que se encontra com Ixtlan. No primeiro momento todas as suas 
atitudes são apenas narradas. A voz de Ruth Algrave só aparecerá a partir do 
encontro ou confronto com o ser de Saturno. É também o falar da personagem, 
portanto, que mudará radicalmente:

Na segunda feira de manhã resolveu-se: não ia mais 
trabalhar como datilógrafa, tinha outros dons. Mr.Clairson 
que se danasse. Ia mesmo era ficar nas ruas e levar homens 
para o quarto. (...) Se Mr. Clairson, o sonso, quisesse que 
ela trabalhasse para ele, teria que ser de outro bom modo. 
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Antes compraria o vestido vermelho decotado e depois iria 
ao escritório chegando de propósito, pela primeira vez na 
vida, bem atrasada. E falaria assim com o chefe:

- Chega de datilografia! Você que não me venha com uma 
de sonso! Quer saber de uma coisa? Deite-se comigo na 
cama, seu desgraçado! E tem mais: me pague um salário 
alto por mês, seu sovina. (...) E quando chegasse a lua 
cheia, tomaria um banho purificador de todos os homens 
para estar pronta para o festim com Ixtlan” (LISPECTOR, 
1984, p. 21-22)

Percebe-se, assim, a mudança gradativa da personagem no decorrer 
do conto. O presente trabalho buscou atrelar essa ruptura com a questão do 
duplo tratada por Rosset. A figura híbrida e bestial que aparece na narrativa 
não é só associada ao bestial, mas também a própria passagem de um 
estado a outro, pois trata-se de um ser metaforizado, o que implica numa 
constante mudança. É nesse sentido que a ideia de corpo fragmentado torna-
se pertinente, pois enxergamos o corpo e a consciência humana vivenciando 
sensações contraditórias.

O erotismo, desta maneira, é a força transgressora que irá aparecer 
para desencadear o duplo e essa consciência fragmentada da qual fala Eliane 
Robert Moraes. Bataille, da mesma maneira, infere que a experiência erótica 
representa para o homem o que a crisálida representa para um animal 
perfeito. A crisálida para as borboletas é o momento da mudança brusca, da 
metamorfose e, seguindo esta linha, identificamos o sentimento erótico e o ato 
sexual como os motivadores da “metamorfose”, a qual, no conto, é marcada 
pela ruptura do invólucro da seriedade e gravidade presentes em Ruth Algrave. 
Sendo assim, os próprios valores da personagem são alterados em diferentes 
aspectos, quando fala, por exemplo, que para trabalhar só se fosse de um outro 
“bom” modo. A própria concepção do que é bom e do que é mal é modificada, 
o mal passou ao bom e vice-versa, pois o que era considerado antes pecado 
para Ruth Algrave agora é o meio de sua purificação.
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satire and estrangement in Huxley’s Brave New World: debts 
to More’s Utopia and the constancy of shakespeare

 Alexander Martin Gross1

This article attempts to demonstrate the intricacies of Aldous Huxley’s 
(1932) novel Brave New World in the context of the tradition of literary utopia 
in which it was inserted, and endeavours to highlight the relationship of the 
text with the works of Shakespeare. Set in the imagined future of 632 A.F., 
632 years after the introduction of the symbol of mass production that was 
the Ford Model T motor car, Huxley’s vision is widely regarded – together 
with George Orwell’s Nineteen Eighty-Four, published in 1949 – as one of the 
principal dystopian novels of the twentieth century. Society in Brave New 
World is governed by a World State that reveres Ford as a deity and whose core 
values are community, identity, and stability. Sexual reproduction has been 
replaced by biological engineering, and citizens are conditioned to engage in 
various decadent and hedonistic pursuits that were “first conceived as a satire 
on the global diffusion of the American way of life” (BRADSHAW, 2007, p. xx). In 
opposition to this future society stands John, a human “savage” born of natural 
procreation who is taken from one of the few remaining Savage Reservations 
into the World State. He has read the complete works of Shakespeare, which 
along with all other forms of high art have long been denied to the citizens 
of the World State, and the disturbing qualities of Huxley’s future vision are 
ultimately consolidated from the perspective of John the Savage. 

 With respect to genre, it is instructive to note that literary works 
which theorise and represent idealised societies have been recurrent in 
Western culture since the time of the Greek philosopher Plato in the fourth 
century BC. His Socratic dialogue entitled The Republic is among the earliest 
known texts to contemplate the political theory of a just society. The biblical 
stories of the Garden of Eden and the Exodus of the Israelites to the Promised 
Land are further prominent examples of the extensive literary tradition of 
visionary worlds for human interaction. In Christianity, such thought developed 
into the widespread popularity in the Middle Ages of millenarianism, the 
belief in a blessed future millennium following the Second Coming of Christ 
(LIVINGSTONE, 2006, p. 386). By the dawn of the early modern period at 
the start of the sixteenth century, a varied literary tradition related to the 

1 Mestre em Letras/Inglês; doutorando (bolsista CAPES), UFSC
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representation of idealised societies had been established, from earnest 
political tracts to whimsical fantasies (BRUCE, 1999, p. xi). Such texts and ideas 
differed in levels of abstraction and temporal setting. The biblical focus on 
the lapsed state of Eden contrasts with the millenarianist doctrine of future 
salvation, for example, while Plato’s Republic is more firmly theoretical. With 
many of these works forming the cultural backdrop of Tudor England, it was 
the scholar and statesman Sir Thomas More who consolidated the genre and 
also provided its modern nomenclature with the political treatise Utopia, first 
published in Latin in 1516.

 Utopia is divided into two books, the first featuring a fictional 
conversation between More himself and a traveller named Raphael Hythloday. 
The discussion turns to the social ills of contemporary European society, while 
in the second book Hythloday relates his experiences of the fictional island of 
Utopia, which he supposedly discovered when travelling back from a voyage to 
Brazil. The society he outlines appears to offer solutions to the problems and 
iniquities addressed in Book 1. The discovery of the so-called New World by 
European explorers and the increased dissemination of knowledge following 
the invention of the printing press were historical concurrences at the turn 
of the sixteenth century that contributed to the shift in literary form which 
distinguishes More’s Utopia from previous works. Nascent public knowledge 
of vast overseas territories that had just begun to be mapped allowed for 
narrative invention grounded in the present. More and his peers were thus 
able to convey ideal communities without recourse to the motifs of either a 
past, fallen state or an imagined future because “underlying the construction 
of the early modern utopia was the sense of discovery and possibility afforded 
by the Renaissance voyages of exploration” (BRUCE, 1999, p. X). 

 Columbus’s letters from his Atlantic voyages are just the most famous 
examples of a contemporary proliferation in travel narratives that spread word 
throughout Europe of newly discovered territories. In her introduction to 
Utopia, Susan Bruce points to the significant tendency of such travel accounts 
to emphasise “new” content, a strategy also adopted by utopian texts: “[f]
or previous ages ‘novelty’ had been an indicator of the fictional, the truth 
of a narrative gauged by the degree of its conformity to ancient authorities; 
now the ‘new’ was coming to signify fact instead of fiction, truth instead of 
falsehood” (BRUCE, 1999, p. xi). Without claims to literal truth in the manner 
of their biblical predecessors, early modern utopian texts such as More’s are 
nonetheless resolutely grounded in the spatial and temporal context of a 
present-day reality. They are fictional texts that imitate the style and rhetoric 
of the travel narrative and the eyewitness account, and which continuously 
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seek to convince readers of the veracity of purported events. Ultimately 
it is this tendency of the utopian text to represent the imagined society as 
something closely akin to the reality that conceived it, and not as an abstract 
invention, that distinguishes it from earlier forms of so-called ideal world 
narratives. As a more recognisably attainable ideal, the literary utopia initiated 
by More is grounded in targeted political and social criticism of the author’s 
immediate environment. This allows Bruce to offer the succinct definition of 
utopia in literature as “a reconstruction of its author’s reality, which displaces 
aspects of its own world into the fictional world it represents, and in so doing 
foregrounds the social and economic contradictions lived by its writer and his 
contemporaries” (BRUCE, 1999, p. xv).

 Literary utopia and anti-utopia were afforded varying degrees of 
attention in just over four hundred years that intervened between More’s 
instigating Utopia and the publication of Huxley’s Brave New World and Orwell’s 
Nineteen Eighty-Four, the outstanding works that towered over the genre in 
the twentieth century. Krishan Kumar indicates the epistemological challenge 
that drove the genre to the margins in the wake of the French Revolution, as 
aestheticized conjecture was overshadowed by the formalisation of social 
science and political theory: “Utopian social theory, and the experimental 
utopian community, not the literary utopia, became all the rage”(KUMAR, 
1987, p. 1). During the latter half of the nineteenth century, however, the 
spread of socialist political theory throughout Europe served to revive the 
utopian mode of expression, as it proved to be an appealing platform for 
the promotion of Marxist ideology. Socialism found an outlet in a literary 
tradition that in its various guises had long been critical of capitalist economic 
systems. From Plato’s Republic through More’s Utopia to the socialist tracts of 
the late Victorian era, utopian texts consistently identified in their idealised 
communities the need for the abolition of private property, as exemplified by 
More’s invocation of Plato in Utopia: 

Thus I do fully persuade myself that no equal and just 
distribution of things can be made, nor that perfect wealth 
shall ever be among men, unless this propriety be exiled 
and banished. But so long as it shall continue, so long shall 
remain among the most and best part of men the heavy 
and inevitable burden of poverty and wretchedness. (1999, 
p. 45)

 The literary utopia endured a further period of decline in the 
aftermath of the First World War and the collapse of many of the socialist 



30<sumário

movements that had sustained the genre. Published in 1932, Brave New 
World was Huxley’s response to a twentieth-century utopianism that was 
represented principally by the later works of H. G. Wells. Emerging from the 
context of the catastrophic fallout of the Great War and, more immediately, 
the Great Depression of 1929, Huxley’s is a dystopia unmistakably coloured 
by anxieties related to the inexorable drive of scientific and industrial progress 
at the expense of personal freedom. Illustrating the cyclical codependency 
of utopia and dystopia, Huxley and his successor Orwell were both overtly 
reactionary towards the Wellsian ideal defined in texts such as A Modern 
Utopia (1905). Kumar points out this dual significance of context, within the 
literary genre and in a wider sense: “Utopian writing has always turned as 
much on the utopian tradition as on the events of the always non-utopian 
world” (KUMAR, 1987, p. 6). As a result, Huxley’s utopia is steeped in irony 
and has been labelled a “full-fledged satire,” more commonly identified today 
as a dystopia (MECKIER, 2004, p. 73). In Huxley’s writing there is a noticeable 
effort to undermine the prevailing twentieth-century utopian representation 
that preceded it; yet this shares the pages with a palpable concern that some 
of the author’s propositions are not beyond the reach of real-world progress, 
as Jerome Meckier explains: “[t]he urge to write a literary satire on existing 
works went hand in hand with the desire to challenge [...] the picture of the 
future that science was enthusiastically offering” (MECKIER, 2004, p. 73). 
Indeed, Harold Bloom asserts that the enduring, and even growing popularity 
of Brave New World is in part attributable to the way in which actual scientific 
and technological innovation throughout the rest of the twentieth century and 
beyond ensured that “Huxley’s tale of caution somehow morphed into one of 
prophecy” (BLOOM, 2004, p. 14).

 The ironic and satirical qualities of Brave New World are signalled from 
the outset by its title, a quotation from Shakespeare’s late play The Tempest, 
which was first enacted around a century after More’s Utopia. In the play, 
Prospero’s young daughter Miranda exclaims the words “O brave new world / 
That has such people in’t!” (5.1.186-7) upon encountering the King of Naples 
and his men, who are villainous interlopers from a civilised world of which she 
had hitherto been kept ignorant. The island of Prospero’s exile is nominally 
located in the Mediterranean, but the very reference to a “brave new world” 
as well as an allusion to the Bermudas in Act 1 (1.2.230), and the monstrous, 
cannibalistic image often embodied by Caliban in traditional productions are 
evocative of the New World, which Shakespeare’s countrymen had begun to 
settle from Jamestown shortly before he composed the play. Certainly the 
discovery, exploration, and settlement of far-flung territories was a source of 
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great fascination for the cultural elite of Jacobean England. Among the many 
contemporary documents that discussed such developments is an essay 
entitled “Of the Cannibals,” published in 1580 by the French humanist Michel 
de Montaigne, for whom, as Stephen Greenblatt instructs, “the European 
adventurers and colonists, confident in their cultural superiority, are the real 
barbarians, while the American natives, with their cannibalism and free love, 
live in accordance with nature” (GREENBLATT, 1997, p. 3051). It is precisely 
such a subversion of prevalent, prejudicial perceptions of the imperialist 
process that Shakespeare captures in the innocent Miranda, who is beguiled 
by the outward appearance of the malevolent Alonso and his entourage.

 The scenario faced by Huxley’s character John the Savage is analogous 
to that of Shakespeare’s Miranda, as he too utters the words “brave new world” 
upon learning that he will be taken from his reservation to the apparently 
civilised world. In his essay entitled “Brave New World and The Tempest,” Ira 
Grushow advances several other credible parallels between the two texts, and 
suggests that “Huxley’s book may be said to begin where Shakespeare’s play 
leaves off” (GRUSHOW, 2004, p. 83). However, the works of Shakespeare, and 
particularly The Tempest, find a more pervasive resonance in Huxley’s work 
than a mere borrowed title or the ironic mirroring of characters and motifs. 
Huxley’s high regard for Shakespeare finds its expression in the function of the 
allusions and references that recur in Brave New World. Meckier asserts that 
the novel “is constructed around an extended contrast of Shakespeare and H. 
G. Wells,” as the Savage who is empowered by his readings of Shakespeare 
stands to represent freedom of the imagination, human sensibility, and other 
tenets of “the forgotten world of Shakespeare” (MECKIER, 1971, p. 131). He 
thus contrasts sharply with the functional and progressive world in which he is 
inserted, “a brave new world that Huxley intends as a satire on what he feels is 
H. G. Wells’s misguided notion of utopia” (MECKIER, 1971, p. 131).

 More pertinently, the novel’s pointed references to The Tempest that 
are significant in terms of the play’s focus on the power of Prospero’s art as 
he manipulates events and the characters around him. Greenblatt explains 
that since the play is thought to be the last written by Shakespeare without 
collaboration, it “has seemed to many to be his valedictory to the theater” 
(GREENBLATT, 1997, p. 3047). With this in mind, the overriding potency 
of Prospero’s craftsmanship may be taken as a symbol which foregrounds 
Shakespeare’s skill as a dramatist, but, by implication, also the importance 
of art in a wider sense. Furthermore, Shakespeare himself displayed in The 
Tempest an interest in theories of governance and an awareness of the type of 
social issues contemplated by early modern utopian texts. Much in the mould 
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of More’s Utopia, and in a speech derived from Montaigne’s “Of the Cannibals,” 
Shakespeare’s Gonzalo famously considers how he would govern the island on 
which he has found himself shipwrecked:

I’th’ commonwealth I would by contraries
Execute all things. For no kind of traffic
Would I admit, no name of magistrate;
Letters should not be known; riches, poverty,
And use of service, none; contract, succession,
Bourn, bound of land, tilth, vineyard, none;
No use of metal, corn, or wine, or oil;
No occupation, all men idle, all;
And women too–but innocent and pure;
No sovereignty– (2.1.147-56) 

These various perspectives show The Tempest to be a particularly 
apposite play for Huxley to exploit in opposition to what he saw as a 
misconceived Wellsian utopia.

 Orwell in Nineteen Eighty-Four follows Huxley by citing Shakespeare’s 
works as the byword for neglected human creativity and aspiration, notably 
when the protagonist Winston Smith awakes from his indulgent dream with 
the word “Shakespeare” on his lips (ORWELL, 1990, p. 33). Indeed, this would 
prove a recurrent strategy across much of the genre in the twentieth century, 
yet few works are as profoundly shaped by their author’s regard for the 
playwright as is Brave New World, with Meckier proposing that “Shakespeare 
becomes and remains for Huxley the incarnation of the ideal, complete artist 
who sees the multiplicity of life” (MECKIER, 1971, p. 132). Amidst a disquieting 
representation of the consequences of unchecked scientific progress, there 
is much to be drawn from Huxley’s recurrent allusions to the Shakespeare 
canon. With access to those works, John the Savage becomes symbolic of the 
importance to humanity of artistic sensibility. As a signifier for what opposes 
the imagined dystopia, Shakespeare and all that accompanies that name 
represents Huxley’s implicit vision of utopian possibility.

 Significantly, another prominent figure in Huxley’s satire, alongside 
Shakespeare and Ford, is Sigmund Freud, the Austrian psychotherapist. In 
the consciousness of the citizens of the World State, the identities of Freud 
and Ford often overlap in what may be seen as a pointedly Freudian slip, but 
his presence also signals the estrangement, or defamiliarization, of Huxley’s 
writing. Brave New World exemplifies this “distinctive effect achieved by literary 
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works in disrupting our habitual perception of the world, enabling us to ‘see’ 
things afresh” (BALDICK, 2004, p. 62). Freud in his 1919 essay entitled “Das 
Unheimliche,” or “The Uncanny,” demonstrates that the literary effect of the 
uncanny is attributable to more than what is simply unfamiliar to the reader. 
Drawing on Friedrich Schelling’s earlier definition to explain that “everything 
is unheimlich that ought to have remained secret and hidden but has come to 
light,” (FREUD, 2004, p. 420) Freud convincingly argues that the uncanny “is in 
reality nothing new or foreign, but something familiar and old–established in 
the mind that has been estranged only by the process of repression” (FREUD, 
2004, p. 429). In this sense, the works discussed here may be said to effectuate 
the literary uncanny not merely in terms of presenting an unfamiliar setting or 
imagined future–be it Prospero’s island, More’s Utopia, or Huxley’s World State–
but more significantly through their common layers of ambivalence which invite 
the reader to question just how (un)familiar that fictitious world really is.

 Although ostensibly a radical departure from the foundations of 
literary utopia as laid by Thomas More, Brave New World is in fact appreciably 
indebted to the early modern Utopia, especially in terms of the theme of 
ambivalence. The possible derivation of the name utopia from the Greek words 
meaning “good place” or “no-place,” depending on the spelling, is suggestive 
of contradictions in More’s text, as is the translation of the name Hythloday 
as “peddlar of nonsense” (BRUCE, 1999, p. xxii). Moreover, it is difficult to 
reconcile what is known of the author’s beliefs as a devout Catholic with 
Hythloday’s description of a society which, to quote Bruce, “banishes lawyers, 
allows women priests, tolerates the expression of pagan beliefs, encourages 
euthanasia, and permits not only divorce but subsequent remarriage” 
(BRUCE, 1999, p. XXV). On closer inspection, More’s vision is characterised 
by contradiction, and the text ultimately evades any definite classification as 
mere utopia or dystopia. Instances of wordplay and satirical references are 
suggestive of textual ambivalence on the question of what constitutes a just 
and viable social model. The blueprint for a satirical dystopia as fashioned by 
Huxley is thus discernible in the original Utopia. 

 Brave New World also defies classification as strictly a utopia or a 
dystopia when its contextual background is more closely examined, particularly 
Huxley’s scientific education and his pre-war comments on issues as speculative 
and controversial as eugenics. David Bradshaw, in his introduction to the 
novel, has proposed that Huxley “was unsure in his own mind whether he was 
writing a satire, a prophecy, or a blueprint” (BRADSHAW, 2007) at a time of 
great political and economic instability in England, and informs of the author’s 
previously professed interest in a hierarchical social model based on intellectual 
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castes, as well as a radio broadcast in early 1932 during which he discussed 
the idea of eugenics as a means towards political ends (BRADSHAW, 2007, 
p. xxiv). Given subsequent developments in Nazi Germany and throughout 
the Second World War, it is unsurprising that Huxley had relinquished such 
theories by 1958, when he published Brave New World Revisited, a retrospect 
on the real-world developments of the intervening years as compared to 
the visions he had laid out in the original novel. In summarising the textual 
ambivalence that such an examination of contextual factors may throw into 
relief, Bradshaw notes that “[f]or all its hideousness, the hierarchical, aseptic, 
colour-coded world of A.F. 632 is not aeons away from the scientific utopia 
Huxley was promoting elsewhere before, during and after he wrote Brave New 
World in 1931” (BRADSHAW, 2007, p. xxii). Even within the author’s biography, 
a struggle between art and science may be identified.

 The muted contemporary critical reaction to Brave New World and 
its subsequent rise to prominence can in part be attributed to the belated 
realisation of many of Huxley’s propositions, which has arguably earnt it the 
unusual distinction of assuming greater cultural relevance with the passing of 
time. Beyond this aspect, however, the novel’s use of irony and brazen satire 
can belie not only its indebtedness to the early modern literary utopia, but 
also its considered and sophisticated invocation of Shakespeare to implicitly 
present model human values in opposition to an apparently dystopian vision. 
Perhaps one of Shakespeare’s greatest achievements was to consistently 
present a picture of humanity that encompassed its various contradictions, 
introducing the notion of a truly “round” character to literature. The Tempest, 
set both everywhere and nowhere, may be seen as a symbol of this entire 
art, and is memorably labelled by Greenblatt as “a kind of echo chamber of 
Shakespearean motifs” (GREENBLATT, 1997, p. 3047). Huxley’s recourse to 
Shakespeare in reconciling his own fears of progress with scientific curiosity has 
led Margaret Atwood to assert that it is his “genius to present us to ourselves in 
all our ambiguity” (ATWOOD, 2007, p. xvi), as in Brave New World he points us 
to a realisation that what we most have to fear may be closer than it seems.



35<sumário

References:

ATWOOD, Margaret. Introduction. Brave New World by Aldous Huxley. London: 
Random House, 2007, p. vii-xvi.

BALDICK, Chris, ed. Concise Dictionary of Literary Terms. 2. ed. Oxford: Oxford UP, 
2004.

BLOOM, Harold, ed. Bloom’s Guides: Aldous Huxley’s Brave New World. Broomal, PA: 
Chelsea House Publishers, 2004.

BRADSHAW, David. Introduction. Brave New World by Aldous Huxley. London: Random 
House, 2007, p. xvii-xxvii.

BRUCE, Susan, ed. Three Early Modern Utopias. Oxford: Oxford UP, 1999.

FREUD, Sigmund. “The Uncanny.” 1919. Literary Theory: An Anthology. 2. ed. Eds. Julie 
Rivkin and Michael Ryan. Oxford: Blackwell, 2004, p. 418-30.

GREENBLATT, Stephen. Introduction. The Tempest by William Shakespeare. In: 
GREENBLATT, S et al (Eds.). The Norton Shakespeare. International ed. New York: 
Norton, 1997, p. 3047-54.

GRUSHOW, Ira. Brave New World and The Tempest. In: BLOOM, H. (Ed.). Bloom’s 
Guides: Aldous Huxley’s Brave New World.. Broomal, PA: Chelsea House Publishers, 
2004, p. 82-5.

HUXLEY, Aldous. Brave New World. 1932. London: Random House, 2007.

KUMAR, Krishan. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Blackwell, 1987.

LIVINGSTONE, E. A., ed. Concise Dictionary of the Christian Church. 1997. 2. ed. Oxford: 
Oxford UP, 2006. 

MECKIER, Jerome. Huxley’s Ironic Utopia. In: BLOOM, H. (Ed.). Bloom’s Guides: Aldous 
Huxley’s Brave New World Broomal, PA: Chelsea House Publishers, 2004. p. 72-5.

______. Shakespeare and Aldous Huxley. In: Shakespeare Quarterly 22.2 (1971): 
129-35.

MORE, Thomas. Utopia. In: BRUCE, S. (Ed.). 1516. Three Early Modern Utopias. Oxford: 



36<sumário

Oxford UP, 1999, p. 1-148.

ORWELL, George. Nineteen Eighty-Four. 1949. London: Penguin Books, 1990.

SHAKESPEARE, William. The Tempest. In: GREENBLATT et al. International ed. The 
Norton Shakespeare. New York: Norton, 1997. 3055-107.



37<sumário

do castelo ao casarão: reverberações do gótico inglês  
no regionalismo brasileiro

Alexander Meireles da Silva1

Se existe uma concordância crítica sobre a influência da França em 
relação à formação da Literatura Brasileira, o mesmo não pode ser dito da 
cultura inglesa. No entanto, e ao contrário da visão comumente aceita de 
que a cultura inglesa exerceu pouca influência sobre nossa formação literária, 
se pode observar desde o Romantismo o diálogo consistente estabelecido 
entre a tradição da vertente romanesca do romance gótico inglês e os artistas 
nacionais. Esta literatura desembarcou ainda na segunda década do século 
XIX via edições portuguesas ou traduções francesas, vindo abastecer o meio 
intelectual brasileiro de românticos como José Alencar, Bernardo Guimarães e 
Álvares de Azevedo, apenas para citar os nomes que tiveram inegável contato 
com esta literatura. Mais uma vez, e semelhante aos monstros que buscam 
sobreviver a todo custo, o gótico se adaptou ao meio brasileiro. Dentro deste 
quadro, como este trabalho pretende demonstrar, existe uma nítida presença 
no Regionalismo brasileiro, desenvolvido desde o Romantismo, de obras cuja 
estrutura se assemelha às encontradas no gótico inglês. Para a demonstração 
desta afirmação se tomará como corpus de análise os contos “A marca da 
besta” (1890), do britânico Rudyard Kipling e “Lobisomem” (1931), do brasileiro 
Valdomiro Silveira, duas obras centradas na figura do lobisomem.

Narrativas sobre a transformação consciente ou não de seres humanos 
em animais devido a punições, feitiços, maldições, ou como parte de rituais 
religiosos estão presentes desde a aurora da civilização humana. No centro 
destes relatos se encontra a relação do homem com a Natureza e a tênue 
fronteira que separa o humano do bestial. A fragilidade desta linha está 
representada em povos ancestrais, nas práticas etnomédicas do xamanismo e 
na doutrina da metempsicose (BARING-GOULD, 2003, p. 101). Sobre o primeiro, 
culturas tão diversas quanto os manchus e tungues na China, os vikings, na 
Escandinávia, e os índios guarani, no Brasil, possui entre eles a figura do xamã, 
reconhecido como um homem ou uma mulher comumente chamado de 
feiticeiro, curandeiro, pajé ou outro termo que, dentre outros atributos, tinha 
o conhecimento de se comunicar misticamente com os animais. Segundo a 
1  Doutor em Literatura Comparada pela UFRJ (2008), Professor Adjunto do 
Departamento de Letras da UFG – Regional Catalão. Artigo vinculado ao projeto de pesquisa 
“Fronteiras do fantástico: Leituras da Fantasia, do Gótico, da Ficção Científica e do Realismo 
Mágico“. 
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crença, a íntima ligação com os chamados “Animais de Poder”, também permitia 
que, por vezes, estas pessoas se transformassem nas criaturas a elas ligadas. 
Relacionado ao xamanismo, mas não exclusivo dele, a metempsicose, por sua 
vez, é o termo usado para designar a passagem da alma de um corpo para 
outro, seja este corpo do mesmo tipo de ser vivo ou não. Amplamente difundida 
na Antiguidade no Egito, Itália, China e Índia e tendo sido também tema das 
considerações filosóficas de pensadores gregos como Platão e Pitágoras, esta 
doutrina considera a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou 
vegetais. Xamanismo e metempsicose estariam assim na possível origem das 
criaturas sobrenaturais que tomam a forma dos animais respeitados, temidos 
ou divinizados em suas sociedades. Desta forma, na África existe a crença no 
Bouda, o homem-hiena; no Canadá, os nativos acreditam no homem-urso; na 
Índia temos um homem-tigre; as Filipinas, por sua vez, contam com os homens-
cães chamados Aswangs e, no Japão, se teme os Kitsunes, os homens-raposa 
(CASCUDO, 1988, p. 440). Mas, indubitavelmente, dada a influência do Velho 
Mundo sobre o desenvolvimento da cultura ocidental, seria na Europa que o 
temível caráter predatório do lobo disseminaria na mentalidade popular e, 
posteriormente, na literatura e na cultura de massa o temor ao homem, mulher 
ou até mesmo criança que voluntaria ou involuntariamente se transforma em 
lobo, passando a ser chamado de lobisomem. 

A Antiguidade fornece as primeiras pistas do lobisomem na Roma antiga, 
cuja própria gênese é alicerçada na lendária figura da loba que teria criado 
os fundadores da cidade, os gêmeos Rômulo e Remo na caverna chamada 
Lupercal. Em homenagem a esse local foi instituído o festival pastoril romano, 
conhecido pelo nome de Festas Lupercais, que corresponde hoje ao dia 14 de 
fevereiro. Não foi a toa, portanto, que dentro deste quadro cultural a mitologia 
romana ofereceu uma das primeiras explicações para o lobisomem na obra 
Metamorfoses, de Ovídio (VIII d. C.), no qual o poeta descreve como Lykaon, 
rei da Arcádia, certa vez convidou Júpiter (o Zeus dos gregos) a sua casa para 
jantar e lhe serviu um bolo com carne humana a fim de testar a onisciência 
do deus. Como punição pela sua blasfêmia, Júpiter transformou Lycaon em 
um lobo (BARING-GOULD, 2003, p. 18). A partir de então, segundo Plínio, o 
Velho, em Evanthes, a cada ano no festival de Júpiter, Lykaios (o Brilhante), 
um nobre arcadiano, era levado ao rio local e, lá, pendurava suas roupas em 
uma árvore e entrava no lago, se transformando em lobo. Por nove anos este 
lobisomem circulava pela floresta da região e, caso não consumisse carne 
humana durante este tempo, tinha o direito de novamente adentrar nas águas 
do lago arcadiano, vestir as mesmas roupas ainda lá depositadas e retomar 
sua forma humana. Por trás das histórias de Ovídio e Plínio, especula-se que 
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o fato da Arcádia ser considerada o berço da lenda do lobisomem se deveu 
ao fato desta região ter sido historicamente habitada predominantemente por 
pastores que sofriam com seguidos ataques de lobos. O rei Lycaon instituiu, 
então, o sacrifício anual de uma criança para aplacar a ferocidade dos lobos, 
estabelecendo desta forma a conexão de seu nome com estes animais, fato 
este reforçado pela semelhança das palavras Lycaon e lykos (lobo, em grego), 
o que gerou no mundo clássico o termo “Licantropo”, que é comumente usada 
como sinônimo de lobisomem. Mas é fundamental que se faça aqui uma 
distinção entre os nomes. Ainda que principalmente na Idade Média tenha 
se usado palavra “Licantropia”, formada pelas palavras gregas lobo (lykos) e 
homem (anthropos), para designar a maldição do lobisomem, hoje em dia ela 
vem sendo mais usada para descrever um distúrbio mental em que a pessoa 
afetada imagina se transformar em lobo (SUMMERS, 2003, p. X). 

Os lobisomens podem variar consideravelmente de aparência (FROST, 
2003, p. 6). Geralmente quando alguém se transforma, ele ou ela assume 
por completo a forma de um lobo. Às vezes e de forma mais rara, a pessoa 
também pode se apresentar como um ser de forma híbrida que anda de 
forma encurvada em duas pernas como o homem, mas possui feições de lobo, 
semelhante à imagem tradicionalmente veiculada pelo cinema e por vídeo 
clipes como o da canção “Thriller” (1982), de Michael Jackson. O individuo 
também pode possuir a cabeça de um lobo e corpo de homem ou ainda ter o 
corpo de lobo, mas apresentar olhos e mãos humanas. Quanto à duração da 
transformação, ela pode ser permanente ou temporária e, neste segundo caso, 
tradicionalmente ocorre na Lua Cheia. Durante o dia, o lobisomem esconde 
sua condição na forma humana, mas se ele sofrer um ferimento enquanto 
lobo, um ferimento correspondente surgirá no seu corpo humano. Da mesma 
forma, caso a criatura venha a perder algum membro ao ser atacada, a parte 
amputada reassume sua forma humana. Aos que encontram esta criatura nas 
estradas, como o descrito no conto de Valdomiro Silveira, o folclore brasileiro 
aconselha desencantá-lo causando-lhe um ferimento que verta sangue ou 
dando-lhe um tiro com bala untada em cera de vela que ardeu em três missas 
de domingo ou na Missa do Galo, na meia noite do Natal. Outra eficaz arma é 
o sino-saimão (signo de Salomão) (CASCUDO, 1988, p. 441). 

Segundo o folclore, algumas pessoas estariam predestinadas a se 
tornarem lobisomens devido a particularidades de seu nascimento, como terem 
nascido na noite da Véspera de Natal, ou em decorrência de certos traços de 
sua aparência. Tais sinais incluiriam sobrancelhas grossas que se juntam sobre 
o nariz, unhas compridas e curvas, orelhas pequenas, presença de um terceiro 
dedo excepcionalmente longo em cada mão, tez amarelada, cabelos cor parda 



40<sumário

com laivos escuros e abundante presença de pelos nas mãos e nos pés. De 
acordo com a tradição popular brasileira, herdada de Portugal, também estão 
predestinados os filhos de casos incestuosos, filhos de compadre e comadre 
e de padrinho e afilhada. O mesmo destino está reservado ao menino nascido 
depois de outros seis bebês do sexo masculino. Ainda segundo o nosso folclore, 
depois de se transformar em uma encruzilhada, o lobisomem precisa visitar sete 
cemitérios, sete outeiros e sete partidas do mundo (CASCUDO, 1988, p. 441).

A mordida de um lobisomem é o método mais comum para se transmitir 
a maldição de uma pessoa para outra, mas existem várias outras maneiras de 
se tornar uma destas temíveis criaturas. Em alguns casos, a causa é hereditária 
e afeta gerações de uma mesma família. Uma transformação involuntária 
geralmente é decorrente de maldição, como é o caso do conto “A marca da 
besta”; ou possessão demoníaca. Já na transformação voluntária a pessoa 
precisa realizar um pacto com o Diabo de forma que o ser infernal lhe conceda 
uma pele de lobo ou cinto feito do mesmo material que deve ser vestido pelo 
interessado. Outras superstições de origem medieval relacionam o surgimento 
do lobisomem com certos atos que devem ser evitados, como beber água de 
uma poça pisada por um lobo, comer o cérebro de um lobo, dormir no chão 
em campo aberto em uma noite de sexta-feira e colher ou usar certas flores.

Quanto à etimologia do lobisomem, a importância desta criatura no 
norte europeu para a formação da lenda se faz sentir na origem do termo 
em inglês werewolf, cujas raízes germânicas se encontram no Inglês Antigo 
werewulf. Se a segunda parte não apresenta maiores problemas, pela imediata 
relação com a palavra moderna em inglês wolf (lobo), o primeiro elemento 
merece considerações. O substantivo anglo-saxônico were decorre de wer 
(homem), que por sua vez deriva do latim vir (homem), sendo igualmente 
a base do adjetivo em português “viril”. Interessante mencionar que wer 
aparece, de forma disfarçada, como a origem da palavra moderna world 
(mundo), que em Inglês Antigo significava “a era do homem”. Na sua forma 
moderna, o primeiro registro escrito em língua inglesa de werewolf ocorre em 
Ecclesiastical Ordinances of King Canute (1016-1035), tendo sido usado como 
sinônimo para descrever criminosos (FROST, 2003, p. 9-10). 

Outro nome bastante comum ao se falar das “crianças da noite” é o 
termo francês loup-garou, no qual, aliás, se percebe a dupla influência tanto 
do latim, presente na palavra loup (lobo), derivada de lupus, quanto do anglo-
germânico, expressada em garou (homem-lobo). Assim como o werewolf 
em inglês, garou tem sua raíz no wer anglo-germânico que se tornou war e, 
posteriomente, gar (homem). Da mesma forma, o ou é o resultado da evolução 
de ulph (lobo). No entanto, os franceses hoje usam garou para descrever 
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qualquer tipo de transformação humana para animal, como em chien-garou 
(homem-cachorro). 

Nos demais países ao sul da Europa, dada a histórica influência do 
latim na região, a palavra lupus apareceu como o principal componente 
formador dos termos locais designativos dos lobisomens. Assim, a criatura é 
conhecida como Lupo-manaro na Itália, lobombre na Espanha e Lobis-homem 
em Portugal (SUMMERS, 2003, p. 167). Neste sentido é importante destacar 
que, nesta mesma região, o fenômeno dos homens que se transformavam 
em animais foi bem documentado por autores clássicos e, na Roma antiga, 
o termo normalmente usado para pessoas que se transformavam em lobos 
e outros animais selvagens era versipellis (mudar de pele). Mas, se o nome 
do lobisomem variava de acordo com a formação cultural de cada região, na 
Europa uma coisa permanecia constante: a conexão diabólica estabelecida 
pela cristandade medieval entre ele e o Diabo. 

Após o seu início na literatura medieval, (FROST, 2003, p. 51) o tema 
da criatura meio homem meio lobo só voltaria à tona nas primeiras décadas 
do século XIX no apagar das luzes da primeira fase do romance Gótico inglês 
setecentista iniciada por O Castelo de Otranto (The Castle of Otranto) (1764), 
de Horace Walpole. Publicado em 1824, o último romance de Charles Maturin 
– Os albigenses (The Albigenses) – reintroduz o personagem do lobisomem na 
literatura ao mostrar um episódio ambientado na prisão de um castelo francês, 
onde o herói da obra, Sir Paladour, é confrontado com uma entidade sem forma 
uivando e gritando: “Eu sou um lobo louco... o pelo cresce dentro de mim – a 
pele de lobo está dentro de mim – o coração de lobo está dentro de mim – as 
presas de lobo estão dentro de mim!” (MATURIM Apud FROST, 2003, p. 56). 

Na Inglaterra vitoriana das duas últimas décadas do século XIX, a 
tensão advinda do debate sobre as ideias científicas da época, com destaque 
para a teoria da evolução de Charles Darwin, as pesquisas do inconsciente 
que alcançaram seu ponto máximo com Sigmund Freud e o choque cultural 
provocado pela expansão do Imperialismo Britânico, promoveu um processo de 
descentramento e ruptura da percepção do homem com relação a ele mesmo 
e ao seu papel no universo. Situado entre tendências radicalmente opostas 
como a religião e a ciência, a sexualidade e a repressão e a civilização e a 
barbárie, o homem vitoriano foi, essencialmente, um ser dividido (SILVA, 2005, 
p. 225). Neste contexto, o lobisomem sofre uma mudança de representação, 
aparecendo na literatura inglesa sob o signo da alteridade, representado em 
duas formas: na primeira, como um Duplo (Doppelgänger) dentro do próprio 
homem civilizado, caso da novela O médico e o monstro (The Strange Case of 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde) (1886), do escritor escocês Robert Louis Stevenson e, 
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na segunda, alvo do nosso interesse aqui, um ‘Outro’ de outra cultura vista 
pelo olhar imperialista inglês, como visto no conto “A marca da Besta”.

Os efeitos, sobre o homem europeu, das crenças e culturas estrangeiras 
enxergadas como exóticas ou atrasadas fornecem a base do conto de Kipling, 
um dos mais famosos da literatura de lobisomem e que usa o tema da 
metempsicose para discutir a expressão do gótico vinculada ao Imperialismo 
europeu do século XIX. Como destaca Lizabeth Paravisini-Gebert sobre o gótico 
colonial: 

Por volta dos anos de 1790 os escritores góticos foram 
rápidos em perceber que o crescente império britânico 
poderia fornecer uma grande fonte de assustadores 
“outros” que iriam, como substitutos aos vilanescos anti-
heróis italianos Walpole ou Radcliffe, trazer novidade e 
variedade ao gênero (PARAVISINI-GEBERT, 2008, p. 229, 
tradução nossa).

“A marca da besta” se insere em uma longa produção do gótico 
inglês ao longo do século XIX, ligada ao medo colonial, cujo início pode ser 
traçado na novela The Story of Henrietta (1800), da poetisa e novelista inglesa 
Charlotte Smith, e sua ambientação na Jamaica, onde a heroína, dentre outros 
perigos, não esconde o seu medo de ser atacada sexualmente pelos negros. 
The Story of Henrietta, todavia, não se coloca como representante único do 
gótico feminino nos termos apontados por Alison Milbank (1998, p. 54), e que 
também se exemplifica com Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë, em que a 
heroína do título descobre que o aristocrata Edward Rochester, por quem está 
apaixonada, é ameaçado pela louca esposa jamaicana de Rochester – Bertha 
Mason, confinada no sotão da casa, indo ao encontro da abordagem do gótico 
colonial, que aborda a ameaça de um indivíduo do mundo colonial ao status 
quo de um país imperialista (WARWICK, 1998, p. 261-262). 

“A marca da besta”, no entanto, semelhante à The Story of Henrietta, 
segue a segunda abordagem do gótico colonial que trata da experiência do 
europeu no mundo colonizado (SNODGRASS, 2005, p. 61). Ainda sobre esta 
expressão do gótico inglês, Alexandra Warwick explica: “No gótico colonial tanto 
a paisagem quanto as pessoas são consideradas insólitas, além das possibilidades 
de explicação em termos europeus” (1998, p. 262, tradução nossa). O conto de 
Kipling se alinha com a definição de Warwick ao enfatizar a incapacidade do 
europeu em compreender a realidade do mundo colonial ao seu redor.

Tendo como espaço da narrativa a milenar Índia que Kipling usou ao 
longo de sua obra, “A marca da besta” anuncia em seu início o cenário fantástico 
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no qual transcorre o conto: 

Ao leste de Suez, alguns acreditam, termina o controle 
direto da Providência; O homem lá colocado está 
entregue aos poderes dos deuses e demônios da Ásia, e 
a Providência da Igreja da Inglaterra exerce um controle 
apenas ocasional e alterado no caso dos ingleses (KIPLING, 
2006, p. 3, tradução nossa). 

Neste mundo alicerçado na marca da alteridade, o narrador inglês 
anônimo descreve o evento por ele testemunhado em uma noite de excesso 
de bebidas na companhia de outros dois conterrâneos na Véspera do Ano 
Novo. Caminhando pelas ruas da Índia o pequeno grupo chega às proximidades 
do templo de Hanuman, o deus-macaco. No local o bêbado Fleete ofende a 
sacralidade do templo apagando um cigarro na estátua de Hanuman dizendo: 
“Viu isso? A marca da b-besta! Eu fiz isso. Não está legal?” (KIPLING, 2006, p. 
4, tradução nossa). Indignados com a ação do inglês, os sacerdotes começam 
um tumulto e, neste instante, o narrador percebe a presença de um estranho 
sacerdote prateado cujo corpo “brilhava como prata congelada, pois ele era 
o que a Bíblia chamava de “um leproso tão branco quanto a neve”. Também 
não tinha face, porque era um leproso já há alguns anos e a doença era grave 
nele” (KIPLING, 2006, p. 5, tradução nossa). Aproveitando-se da confusão, 
o sacerdote leproso consegue tocar sua cabeça no peito de Fleete e avisa 
aos europeus: “Leve seu amigo embora. Ele acabou com Hanuman, mas 
Hanuman não acabou com ele” (KIPLING, 2006, p. 5, tradução nossa). Nas 
horas seguintes, como o narrador e o policial Strickland começam a perceber, 
o inglês passa a se comportar como se estivesse possuído pelo espírito de 
uma besta, transformando-se em uma criatura intersticial meio homem, meio 
fera – um lobisomem. Constata-se, nesta leitura, a permanência no gótico 
colonial da ideia medieval do leproso como uma criatura cuja malignitude, 
expressa em seu próprio corpo decadente, poderia ser propositadamente 
transmitida a outra pessoa como uma maldição (SILVA, 2013, p. 132). Em “A 
marca da besta”, o perigo do contato com o outro se dá pela fragmentação 
da identidade europeia. A tentativa de restauração ocorre ao final do conto 
quando, após torturarem o sacerdote leproso em uma sessão cujos detalhes 
“não devem ser publicados” (KIPLING, 2006, p. 12, tradução nossa), o narrador 
e o representante inglês da autoridade local conseguem retirar a maldição 
do lobisomem. No entanto, o contato com o abjeto marca profundamente a 
experiência dos ingleses e, no instante em que Fleete retorna ao seu estado 
normal, os dois europeus são tomados por uma histérica gargalhada. Como o 
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narrador constata ao fim da narrativa: “[Nós] nos desgraçamos como ingleses 
para sempre” (KIPLING, 2006, p. 14, tradução nossa). 

Tanto o conto “A marca da besta” quanto “O lobisomem” guardam 
semelhanças no que se refere à característica do gótico colonial em promover 
em sua estrutura a fusão do tempo e do espaço enquanto categorias da 
narrativa. Assim, a distância geográfica dos grandes centros urbanos está 
diretamente relacionada à leitura do local da alteridade como lócus do atraso 
e da barbárie. Esse fato se corrobora, dentre várias outras obras, em Drácula 
(1897), de Bram Stoker no qual o inglês Jonathan Harker constata o gradual 
atraso nos horários de trem à medida que avança rumo ao leste europeu para 
conhecer Drácula: “a impressão que tinha era que estávamos deixando o Oeste 
e entrando no Leste;” (STOKER, 1997, p. 9). Esse mesmo padrão se observa 
no gótico brasileiro em diferentes contos, como “Bugio moqueado” (1920), de 
Monteiro Lobato, cuja história gira ao redor da visita do narrador a uma fazenda 
no interior do país, na qual testemunha um caso de canibalismo comandado de 
forma despótica pelo dono da fazenda contra sua esposa:

Era longe a tal fazenda”, continuou o homem. “Mas lá 
em Mato-Grosso tudo é longe. Cinco léguas é “ali”, com 
a ponta do dedo. Este troco miúdo de quilômetros, que 
vocês usam por cá, em Mato-Grosso não tem curso. E cada 
estirão (LOBATO, 1988, p. 23).

A ênfase dada por Monteiro Lobato ao local onde os fatos de sua história 
se desenrolam revela a postura ideológica das elites brasileiras das grandes 
metrópoles do período (Rio de Janeiro e São Paulo) em relação ao Brasil do 
interior durante a Primeira República (1889-1930) (NEEDELL, 1987, p. 50, 
tradução nossa) e que também pode ser percebida no título dado a coletânea 
de contos no qual “O lobisomem” se encontra: Nas serras e nas furnas. Como 
Júnia Silveira Gonçalves comenta: “Com esse título quis o autor englobar 
tudo o que vai na nossa vida rústica, tanto o que se pode ver claramente (nas 
serras), quanto aquilo que se oculta (nas furnas)” (GONÇALVES, 1975, p. xiii). 
Inserido no que se esconde nas furnas, o conto de Valdomiro Silveira aborda 
a crescente preocupação de nho Ladislau com a sequência de nascimentos de 
crianças do sexo masculino em sua família. O nascimento do quinto filho, ponto 
onde começa a história, é seguido pela advertência da comadre, uma mulher 
cuja ligação religiosa com os afilhados a imbui simbolicamente de poderes 
divinatórios: “A quinta família inda é home’, patrão: olhe que já ‘tá beirando 
os sete, e conta de sete é ruim numa irmandade. Quando bate nos sete, vancê 
bem sabe que sai um lubisóme” (SILVEIRA, 1985, p. 70). A partir deste aviso, 
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Ladislau começa a se questionar sobre as razões da iminente maldição sobre 
sua casa: “Ora, que mal eu fiz p’ra Deus, que decerto me vai pinchar este 
castigo tirano de sete filhos home’s sem nem ûa menina? Se eu não roubei, 
não matei, não rondei donas alheias!” (SILVEIRA, 1985, p. 71). 

Da mesma forma do ocorrido com o inglês Fleete, a causa da maldição 
temida por Ladislau está associada a uma transgressão do sagrado, pecado 
que ele não consegue, em um primeiro momento, rastrear em sua vida. O 
nascimento do temido sétimo filho e a manifestação da licantropia quando o 
rapaz atinge os quinze anos, no entanto, leva o patriarca ao vício da bebida e a 
outras considerações sobre seu passado: “Desgostos velhos, amargura de ter 
um filho assim, ou fosse lá o que fosse, levaram o Ladislau a entrar por demais 
nas águas-de-setembro” (SILVEIRA, 1975, p. 72). A possibilidade de que o 
ocorrido com o rapaz possa ser consequente de um acontecimento do passado 
e a tentativa de Ladislau em sair de casa para beber traz a mente o recorrente 
tema gótico dos pecados do pai: 

Enquanto lugar privilegiado da cultura vitoriana, a casa e a 
família foram consideradas como o último refúgio contra 
o sentimento de perda e as forças que ameaçavam as 
relações sociais. A casa, todavia, poderia ser uma prisão 
assim como também um refúgio. (BOTTING, 1996, p. 84). 

O fim do conto, no entanto, traz a redenção do protagonista quando, 
após retornar de uma noite das bebedeiras, ele surpreende uma criatura 
atacando o galinheiro: “vira um vulto magricela, agachado por debaixo do 
poleiro, comendo cabelos de mulher e quanta coisa achava, com fúria que 
parecia de fome canina, e pressa que parecia de ladrão” (SILVEIRA, 1975, p. 73). 
Sem saber o que se passava plenamente devido aos efeitos do álcool, Ladislau 
atira contra a criatura, vindo a descobrir que a mesma se tratava de seu filho, 
que é acertado de raspão pela bala, causando nele um pequeno ferimento de 
sangue. O pai não consegue esconder a satisfação pela realização: “- Não hai 
nada como um dia depois do outro! Fiz sangue no meu sangue, a poder de 
chumbo, meu sangue virou gente! Ora, louvado seja deus, que meu filho não é 
mais lubisóme’!” (SILVEIRA, 1975, p. 74).

Lendas, contos de fadas e romances góticos. A presença da figura do 
lobisomem na literatura, no cinema e em outras expressões culturais reflete 
a maneira como o ser humano buscou dar forma aos seus medos e angustias 
em relação a um ‘Outro’ que, como tal, trazia o signo da ameaça ao status quo. 
Como esta breve análise demonstrou, tanto “A marca da besta”, do britânico 
Rudyard Kipling, quanto “O lobisomem”, de Valdomiro Silveira, situam esta 
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criatura sobrenatural em um mundo gótico que ainda é regido pela superstição, 
medo e, aos olhos do pensamento racionalista, também pelo atraso. Neste 
processo, Kipling e Silveira revelam que o lobisomem pode ser um espelho 
invertido de nossos preconceitos e pecados.
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o insólito nas narrativas murilianas:  
o espelho e o alheio a si mesmo

Alexssandro Ribeiro Moura1

A obra de Murilo Rubião apresenta um trabalho constante com a escrita 
a fim de explorar as diversas nuances que o encadeamento do material literário 
pode proporcionar. Seus contos publicados, embora não representem um 
quantitativo extenso, primam pelo aperfeiçoamento, possível somente com 
o passar do tempo e o necessário amadurecimento que apenas os grandes 
escritores são capazes de valorizar. A representação de um universo absurdo, 
que contraria as leis do racionalismo empírico, é uma chave para começarmos 
a participar do contrato de percepção do mundo que é proposto a nós, leitores, 
quando abrimos a primeira página do livro desse intrigante autor.

Os estudos literários do século XX nos fizeram perceber que a 
discussão sobre gêneros literários é problemática, ainda que seja necessária, 
principalmente por questões metodológicas. As fronteiras tendem a se romper, 
não apenas no campo literário, mas em todas as áreas do conhecimento, 
científicas ou não. Diante dessa perspectiva de uma nova compreensão sobre 
o trânsito fluente entre diversas formas de expressão, os contos murilianos 
são significativos no que se refere aos procedimentos utilizados pelo autor 
na criação e organização de sua obra. Contos que apresentam uma forte 
ligação com o fantástico, mas que se aproximam do estranho, apontando 
para um espírito crítico que coloca em movimento as convenções estruturais 
tradicionais. Na definição de Todorov, para que o fantástico se realize “é 
preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens 
como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma explicação natural 
e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados” (2008, p. 38-
39). Todavia, nos contos de Rubião não há hesitação, o leitor acompanha as 
explicações sobre acontecimentos sobrenaturais, ou naturais, com o uso de 
uma articulação lógica bastante racional, o que insere esse leitor na narrativa 
sem indagações sobre a origem dos fatos. A flexibilidade do fantástico já 
era enxergada também por Todorov quando este propunha uma gradação 
1  Doutor em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Goiás. E-mail: alexonlyone@gmail.com. Docente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Aparecida de Goiânia.
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envolvendo os gêneros fantástico, estranho e maravilhoso (TODOROV, 1988, 
p. 50), por saber que os caminhos entre os três poderiam facilmente se cruzar.

David Roas faz uma reflexão importante sobre a relação entre 
acontecimento natural e sobrenatural, mostrando que a história fantástica 
mobiliza estratégias de leitura relacionadas à verossimilhança e ao papel do 
leitor como agente de produção de sentidos na obra. Segundo o autor:

O fantástico, portanto, está inscrito permanentemente 
na realidade, a um só tempo apresentando-se como um 
atentado contra essa mesma realidade que o circunscreve. 
A verossimilhança não é um simples acessório estilístico, 
e sim algo que o próprio gênero exige, uma necessidade 
construtiva necessária para o desenvolvimento satisfatório 
da narrativa. E não é só isso; toda história fantástica 
se apresenta como acontecimento real para conseguir 
convencer o leitor da “realidade” análoga do fenômeno 
sobrenatural. (ROAS, 2014, p. 52).

Há várias possibilidades de estudo sobre a obra do grande contista 
mineiro, e uma delas, em especial, merece destaque, por se tratar de algo 
que podemos observar com frequência nas narrativas: a relação entre sonho e 
realidade potencializada pelos aspectos mítico-simbólicos que essa associação 
assume no decorrer dos contos.

A contística muriliana se caracteriza, de modo geral, por apresentar 
uma linearidade prestes a se romper e que exige do leitor uma grande 
atenção para minúcias. Por representar uma atmosfera muitas vezes onírica 
e paradoxal, o narrador parece propor um jogo com o leitor, para que este 
participe organizando e (re) significando os textos.

O tema do duplo, que é bastante explorado na criação muriliana, faz com 
que o processo de autoconhecimento e a ideia de modificação e metamorfose, 
presente no homem paradoxal da modernidade, brotem com a força de um 
elemento importante na reflexão proposta nas linhas e entrelinhas dos contos. 
Pierre Brunel traz algumas informações importantes sobre o mito do duplo:

Estamos diante de uma figura ancestral que na literatura 
terá sua apoteose no século XIX, na esteira do movimento 
romântico, embora o mito ainda seja bastante produtivo 
no século XX. Sua forma preferida é a novela, que conta a 
perturbação introduzida por um acontecimento estranho 
(Goethe) (BRUNEL, 1998. p. 262).
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Esses apontamentos reforçam a universalidade e abrangência do tema 
e se relacionam com uma das vertentes da obra literária em voga, pois vários 
contos apresentam esse incômodo provocado nas personagens (e nos leitores) 
por um acontecimento estranho, algo que modifica a rotina e que promove 
certos abalos na configuração de suas vidas.

O livro Murilo Rubião - Obra Completa (2010) apresenta trinta e três 
contos que revelam as preocupações estéticas do autor e sua maneira inovadora 
de utilizar estruturas do fantástico na realização de narrativas que exploram 
de forma contundente as relações humanas e muitas vezes incompreensíveis 
desdobramentos da psique. Nas palavras de Vera Lúcia Andrade:

O fantástico em Murilo Rubião mostra-se sintonizado 
com as mudanças pelas quais o gênero passou a partir do 
século XIX. Até então, sua presença na literatura estava 
associada à criação de outras realidades, de lugares 
muito diferentes daqueles que estamos habituados. 
Conforme a ciência, o capitalismo e a tecnologia foram 
se estabelecendo e o mundo foi se tornando menos 
misterioso e encantado, também o fantástico passou a 
retratar o homem moderno, o homem submetido a um 
mundo cada vez mais complexo cujo funcionamento 
ele não é mais capaz de compreender. Assim, os 
acontecimentos absurdos presentes no texto acabam por 
denunciar o absurdo da condição humana. (ANDRADE, 
2010, p. 10).

Quatro contos, particularmente, nos possibilitam uma análise 
comparativa com enfoque no tema do duplo e nos possíveis significados que 
essa construção adquire com o desenvolvimento da ideia de modernidade e 
de reconfiguração do conceito de fantástico. São eles: “O pirotécnico Zacarias”,  
“O ex-mágico da Taberna Minhota”, “O homem do boné cinzento” e “Os 
três nomes de Godofredo”. Todas essas narrativas apresentam personagens 
masculinas envolvidas em situações de desnudamento de suas convicções e 
reaprendizado do olhar sobre si mesmo. Embora não se trate necessariamente 
de condutas semelhantes, a ativação do mito do duplo nesses contos acentua o 
absurdo da condição humana sobre o qual Andrade discorre em sua explanação.

Para Clément Rosset (1988, p. 63-64), o duplo de um homem na 
representação literária surge como a tentativa de resolver uma angústia sobre 
a condição do sujeito que não se sente como ser que existe. Dessa forma, 
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contrapondo-se a Otto Rank, para quem o duplo se associa com o medo da 
morte, o autor francês afirma que: “a solução do problema psicológico colocado 
pelo desdobramento da personalidade não se encontra, portanto, do lado de 
minha mortalidade, que é de qualquer modo certa, mas, ao contrário, do lado 
da minha existência, que aparece aqui como duvidosa” (ROSSET, 1988, p. 65). 
Partindo dessa afirmação, podemos encontrar nos contos a serem analisados 
essa tentativa de autoconhecimento, da qual a figura do espelho se torna 
elemento matricial, ao lado de uma negação de si mesmo e a transferência das 
inquietações do eu para o outro, numa espécie de mecanismo de autodefesa.

Sigmund Freud fez um interessante estudo, no qual podemos encontrar 
elementos que nos ajudam a entender a representação do duplo na obra de 
Murilo Rubião:

O tema do ‘duplo’ foi abordado de forma muito completa 
por Otto Rank (1914). Ele penetrou nas ligações que o 
‘duplo’ tem com reflexos em espelhos, com sombras, 
com os espíritos guardiões, com a crença na alma e com 
o medo da morte; mas lança também um raio de luz sobre 
a surpreendente evolução da idéia. Originalmente, o 
‘duplo’ era uma segurança contra a destruição do ego, uma 
‘enérgica negação do poder da morte’, como afirma Rank; 
e, provavelmente, a alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ 
do corpo. Essa invenção do duplicar como defesa contra 
a extinção tem sua contraparte na linguagem dos sonhos, 
que gosta de representar a castração pela duplicação ou 
multiplicação de um símbolo genital. O mesmo desejo 
levou os antigos egípcios a desenvolverem a arte de fazer 
imagens do morto em materiais duradouros. Tais idéias, 
no entanto, brotaram do solo do amor-próprio ilimitado, 
do narcisismo primário que domina a mente da criança e 
do homem primitivo. Entretanto, quando essa etapa está 
superada, o ‘duplo’ inverte seu aspecto. Depois de haver 
sido uma garantia da imortalidade, transforma-se em 
estranho anunciador da morte. (FREUD, 1986, p. 9).

Para Freud, o termo estranho estaria ligado a algo que é conhecido 
por nós, familiar, e que em algum momento vem à tona devido à ativação de 
algum aspecto do conteúdo esquecido. Em relação ao duplo e seu caráter de 
anunciador da morte, podemos ver em todos os contos analisados que há uma 
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grande evidência desse aspecto. Embora sejam classificadas como literatura 
fantástica, as narrativas murilianas apresentam uma forte ligação com estranho, 
principalmente na acepção que Freud dá ao termo:

Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa 
ao sustentar que todo afeto pertencente a um impulso 
emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-
se, se reprimido, em ansiedade, então, entre os exemplos 
de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em 
que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser 
algo reprimido que retorna. Essa categoria de coisas 
assustadoras construiria então o estranho; e deve ser 
indiferente a questão de saber se o que é estranho era, 
em si, originalmente assustador ou se trazia algum 
outro afeto. Em segundo lugar, se é essa, na verdade, 
a natureza secreta do estranho, pode-se compreender 
por que o uso lingüístico estendeu das Heimliche 
[‘homely’ (‘doméstico, familiar’)] para o seu oposto, das 
Unheimliche (ver em [1]); pois esse estranho não é nada 
novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito 
estabelecido na mente, e que somente se alienou desta 
através do processo da repressão. (FREUD, 1986, p. 12).

O conto “O pirotécnico Zacarias” apresenta seu narrador-personagem 
transformado em dois: antes e depois de sua morte. Essa configuração 
paradoxal dá à narrativa um tom bem-humorado ao mesmo tempo em que 
aponta para a tentativa de solucionar um problema grave, que é a vida sem 
importância existencial. No início do relato de Zacarias, percebemos que aquilo 
que torna um ser humano “vivo” não é apenas seu corpo físico, com funções 
vitais normais, e sim o valor que as pessoas com as quais convivemos dão a 
nossa existência:

Uns acham que estou vivo - o morto tinha apenas alguma 
semelhança comigo. Outros, mais superticiosos, acreditam 
que a minha morte pertence ao rol de fatos consumados e 
o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa 
de uma alma penada, envolvida por um pobre invólucro 
humano. (RUBIÃO, 2010, p. 14).
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A experiência de um atropelamento representa, para Zacarias, um 
autoconhecimento, tanto é que ele volta, num processo de regressão, à época 
escolar, momento em que o aprendizado de suas pirotecnias começa a ganhar 
força (RUBIÃO, 2010, p. 15).

Zacarias, que inicialmente é um empecilho à diversão dos jovens que 
o atropelaram, transforma-se em conselheiro deles quando toma a fala e 
reivindica um posicionamento diante do problema: “- Alto lá! Também quero 
ser ouvido.” (RUBIÃO, 2010, p. 17). Lembremo-nos de que o grande incômodo 
do homem atropelado se encontra na impossibilidade de obter ao menos 
algum destaque na hora da morte (já que em vida provavelmente não obteve), 
como uma nota de jornal que provasse sua existência.

A epígrafe do conto reforça a ideia de inversão de valores e criação 
irônica na configuração dos pares opostos vida e morte: “E se levantará pela 
tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia; e quando te julgares consumido, 
nascerás como a estrela-d’alva.” (Jó, XI, 17) ( RUBIÃO, 2010, p. 14). Ao comparar 
a história de Zacarias com a história de Jó, o autor cria um duplo invertido 
para o protagonista do conto, pois na narrativa bíblica o trecho destacado se 
refere à segunda glória de Jó, após a bancarrota, com a conquista de riquezas e 
relações afetivas harmoniosas, enquanto, no caso de Zacarias, o que vemos é a 
efetivação da existência após a morte.

Após sua eloquente argumentação e determinação de qual destino 
todos iriam seguir, Zacarias obtém, ironicamente, o status daquele que existe 
justamente no momento em que morre. Nessa oscilação entre estar vivo e 
estar morto, o protagonista chega a cogitar um novo tipo de vida-morte (ou 
morte-vida), mas seu racionalismo pessimista pondera sobre a incapacidade de 
tal condição: “Não fosse o ceticismo dos homens, recusando-se a aceitar-me 
vivo ou morto, eu poderia abrigar a ambição de construir uma nova existência” 
(RUBIÃO, 2010, p. 19). Essa constatação de Zacarias advém da compreensão 
da precariedade do homem, independentemente de estar vivo, atuante, 
participativo, ou morto, ignorado, esquecido:

Só um pensamento me oprime: que acontecimentos o 
destino reservará a um morto se os vivos respiram uma 
vida agonizante? E a minha angústia cresce ao sentir, na 
sua plenitude, que a minha capacidade de amar, discernir 
as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam 
assustados. (RUBIÃO, 2010, p. 20).
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“O ex-mágico da Taberna Minhota” apresenta, assim como “O 
pirotécnico Zacarias”, um narrador-personagem que reflete sobre sua luta 
na busca de uma existência efetiva. Diferentemente de Zacarias, que com a 
experiência de morte, ou quase morte, começa a refletir e perceber o sentido 
de sua existência, o ex-mágico procura a morte como uma forma de amenizar 
seu sofrimento diante de uma vida que ele julga entediante e sem emoções. 
Contudo, ele descobre que a busca pela sua origem, pelo seu passado e o vínculo 
com a afetividade humana que ele tanto desejava iriam surgir somente com o 
abandono de sua criatividade, de sua força artística. A vontade de descobrir a 
si mesmo surge inicialmente ao olhar para o espelho: “Um dia dei com meus 
cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da Taberna Minhota” (RUBIÃO, 
2010 p. 21). O mágico que agrada ao outros, mas não encontra uma razão para 
aceitar e reconhecer a si mesmo encontra seu duplo transformando-se em 
funcionário público, quando desenvolve sua capacidade de ativar sentimentos 
e comportamentos, assemelhando-se às pessoas comuns. O que poderia ser 
a solução para seus problemas, haja vista que tornar-se funcionário público 
representaria a realização da vontade de morrer, torna-se um agravante para 
a sua condição inicial. A paixão egoísta por uma colega de trabalho, o tédio 
pelo serviço monótono e a demissão sumária fazem com que o ex-mágico 
perceba o quanto sua vida anterior lhe proporcionava coisas importantes, 
que ele perdera na tentativa de se conhecer e negar aquilo que o diferia dos 
outros, sua capacidade de ser criativo. O desejo de se conhecer, que surge 
com o olhar para o espelho, não logra êxito: “porque o espelho é sempre 
enganador e constitui uma ‘falsa evidência’, quer dizer, a ilusão de uma visão: 
ele me mostra não eu, mas um inverso, um outro; não meu corpo mas uma 
superfície, um reflexo” (ROSSET, 1988, p. 65). A epígrafe do conto pode ser 
lida nos dois momentos da vida do mágico (ou ex-mágico): “Inclina, senhor, o 
teu ouvido, e ouve-me; porque eu sou desvalido e pobre” (Salmos, LXXXV, 1) ( 
RUBIÃO, 2010, p. 21). O descontentamento é inerente ao ser humano, no caso 
do ex-mágico, este precisa perder sua criatividade para dar valor a ela, assim 
como, ironicamente, precisa humanizar-se para perceber o quanto as relações 
humanas são fugazes e conturbadas.

Em “Os três nomes de Godofredo”, João de Deus (ou Robério, ou 
Godofredo) percorre suas relações afetivas, (re) descobrindo as mulheres 
que ele desenhou e apagou de sua mente, assim como mergulha em sua 
própria (in) consciência, lugar em que ele mata e faz renascer seus anseios, 
conflitos, desejos e frustrações. O emaranhado de fantasmas do passado que 
atormentam a cabeça do narrador já pode ser entrevisto na leitura da epígrafe: 
“As sombras cobrem a sua sombra, os salgueiros da torrente o rodearão” 



55<sumário

(RUBIÃO, 2010, p. 111). Embora não possamos ignorar a conotação bíblica, pois 
essas palavras são dirigidas a Jó pouco antes de sua libertação, após ele passar 
por várias dificuldades até ter sua fé provada, vemos que, no conto, a epígrafe 
assume um caráter de nebulosidade em torno da identidade e personalidade 
do protagonista da narrativa. A presença de sombras que se interpõem 
umas às outras e o fechamento que o cenário descrito exibe nos remetem à 
impossibilidade de escaparmos de nossa história, embora tentemos esconder 
alguns episódios que não nos agradam muito. As palavras dirigidas a Jó são 
uma explicação de como as coisas são, como os seres vivos e os elementos 
do mundo se relacionam, não há espaço para questionamentos. É uma voz 
de autoridade que fala assim como a voz da (in) consciência de Godofredo. A 
sucessão de mulheres que aparecem e revelam ao narrador seus atos e suas 
características é a projeção duplicada daquilo que “Godofredo” é e daquilo que 
ele não quer ser, revelar. O nome próprio, que é sinônimo de identidade, e sua 
constante movimentação ao longo da narrativa trazem à tona a lembrança e 
o esquecimento, elementos que caminham juntos na cabeça do protagonista 
do conto:

- Tudo passou, Joana. Chamo-me Godofredo.
- Engana-se, Robério, não lhe virá o esquecimento.
- Quem disse que não virá? - retruquei agressivo, 
impaciente com a teimosia dela. (RUBIÃO, 2010, p. 116).

O tom de imprecisão do início da narrativa, quando a surpresa é constante 
a cada fala das personagens, dá lugar a revelações que tornam o quadro inusitado, 
fazendo-nos perceber, gradativamente, que as mortes e descobertas devem ser 
vistas tanto do ponto de vista concreto quanto do abstrato.

O desfecho do conto exibe o campo de indagações e dúvidas que existem 
na cabeça do narrador. Quanto mais ele mergulha em sua (in) consciência, mais 
descobertas há a se fazer:

Ao levantar de novo a cabeça, ocorreu-me formular 
algumas perguntas, possivelmente as mesmas que fizera 
à minha segunda mulher, naquela noite no restaurante. 
Desisti, preocupado em redescobrir uma cidade que se 
perdera na minha memória. (RUBIÃO, 2010, p. 117).

A cidade perdida à qual o narrador se refere demonstra sua vontade 
de recuperar algo perdido em sua memória, mas essa recuperação não se dá 
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de maneira integral, há alguns aspectos que o incomodam e, portanto, são 
mascarados e reconstruídos na criação de duplos dele próprio e da mulher com 
quem ele se relacionou.

O tema do duplo ligado à figura de irmãos é apresentado em “O 
homem do boné cinzento”. Embora a ideia de duplicação não se refira 
exclusivamente aos irmãos Artur e Roderico, a relação entre ambos é 
importante para compreendermos em que medida um irmão se vê no outro e 
o nega, simultaneamente. A narrativa já se inicia com uma defesa do narrador-
personagem, como se ele estivesse sofrendo uma acusação: “O culpado foi o 
homem do boné cinzento”. (RUBIÃO, 2010, p. 151).

Numa visão retrospectiva da ocorrência dos fatos, narrada pela 
perspectiva de Roderico, vemos que o conflito começa com a chegada de um 
homem misterioso, que vem para “acordar” os irmãos, e fazê-los enxergar quem 
eles são, principalmente quem é Roderico. Se inicialmente quem demonstra 
interesse pelo vizinho misterioso é Artur, a curiosidade será repassada ao 
irmão, sendo que Roderico será o reflexo de Artur, e este será o reflexo do 
homem do boné cinzento (Anatólio). Artur é quem pressente, ao olhar para o 
céu, a chegada de Anatólio:

Meu irmão Artur, sempre ao sabor de exagerada 
sensibilidade, contestava enérgico minhas conclusões. 
Nervoso, afirmava que as casas começavam a tremer 
e apontava-me o céu, onde se revezavam o branco e o 
cinzento. (Pontos brancos, pontos cinzentos, quadradinhos 
perfeitos das duas cores, a substituírem-se rápidos, lépidos 
saltitantes.) (RUBIÃO, 2010, p. 151).

Artur é descrito como extremamente sensível, ao passo que Roderico 
quer assumir a posição de racional. Entretanto, o que parece ser irreconciliável 
é, na verdade, uma espécie de manifestação do alter ego do narrador, que 
procura negar o interesse pela imagem do espelho, e, por conseguinte, o 
autoconhecimento que pode despertar em seu interior.

Quem propõe uma insistente investigação sobre a vida de Anatólio 
é Artur, mas quem se incomoda e altera seu estado de ânimo ao saber das 
novidades é Roderico:

Ainda encontrava-me na cama, quando Artur entrou no 
meu quarto sacudindo os braços, gritando:
- Chama-se Anatólio!
Respondi irritado, refreando a custo um palavrão: 
chamasse Nabucodonosor! (RUBIÃO, 2010, p. 152).
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A fala de Roderico recupera parcialmente a epígrafe do conto: “Eu, 
Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e florescente em meu 
palácio” (RUBIÃO, 2010, p. 151). Nabucodonosor, na narrativa bíblica, 
tem um sonho com uma árvore gigantesca e frondosa, mas não consegue 
interpretar o significado de seu sonho. Daniel revela ao rei que a árvore 
representa o próprio Nabucodonosor, que sofrerá alguns infortúnios, mas 
irá recuperar sua grandeza. Dentre as privações sofridas pelo rei estava seu 
processo de animalização, uma prova para a obtenção de novas conquistas 
e glórias. No conto “O homem do boné cinzento”, Roderico necessita de um 
intérprete, assim como Nabucodonosor, para mostrar a ele o significado de 
suas inquietações e anseios. O irmão Artur e o vizinho Anatólio são o duplo de 
Roderico, assim como a árvore do sonho bíblico é o duplo do rei. Artur ainda 
se desdobra em canal de comunicação entre o protagonista e o misterioso 
vizinho. Se para Nabucodonosor tornar-se um animal trará benefícios para 
seu reinado, para Roderico sua “animalização”, ou seja, a revelação gradativa 
de seus componentes sádicos e animalescos trará apenas um incômodo 
desnudamento de sua crueldade, que não será sentido no ato de voyeurismo 
em si, mas sim na reflexão posterior aos acontecimentos.

Todos os episódios da vida de Anatólio, observados diariamente por 
Artur, fazem com que Roderico comece a prestar mais atenção no vizinho e, 
consequentemente, assuma seu lado mais sensível e instintivo. Roderico, com 
um argumento aparentemente racional, justifica o súbito despertar de seu 
lado instintivo na tentativa de negar a mudança que ocorria com ele: “Para 
lhe provar que nada havia de anormal no solteirão, passei a vigiar o nosso 
enigmático vizinho” (RUBIÃO, 2010, p. 153). Seu interesse por Anatólio também 
se torna uma obsessão, pois quanto mais o vizinho emagrece, aumenta ainda 
mais a vontade de observar o homem que revela gradativamente quem é Artur 
e quem é Roderico.

Não é por coincidência que Anatólio vai ficando transparente, já que 
ele representa a visão da interioridade, o olhar para dentro de si. Roderico não 
dá atenção ao fato de seu irmão também emagrecer constantemente porque 
está envolvido na revelação que o emagrecimento de Anatólio representa 
para seu autoconhecimento. Ele nega o que ocorre com Artur, pois este possui 
as características que seu irmão procura negar, mas que se revelam nas suas 
atitudes quando chega a tomar frente na obsessão pelo definhamento de 
Anatólio. Ainda que a negação continue até o definitivo desaparecimento de 
Anatólio e a miniaturização do irmão, Roderico se deixa levar pela representação 
daquilo que ele é. A sensibilidade continuará sendo negada, embora suas 
atitudes demonstrem o contrário. A frase que inicia o conto nos remete a 
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um momento posterior aos fatos narrados e simboliza pontualmente o perfil 
de Roderico: aquele que nega a revelação de si mesmo, o que percebemos 
na sua argumentação: “O culpado foi o homem do boné cinzento” (RUBIÃO, 
2010, p. 151).

Gilbert Durand (1997) propõe, com base na reflexologia betchereviana, 
uma sistematização de conjuntos de símbolos relacionados ao modo pelo qual 
o homem enfrenta o medo da morte. O autor vê a produção de imagens como 
resultado de uma incessante troca entre as pulsões subjetivas e as pressões 
objetivas do ambiente. Dessa forma, os regimes diurno (postural), noturno 
místico (digestivo) e noturno sintético (copulativo) representam um processo 
dinâmico de movimentação de símbolos e arquétipos, e não categorias 
estanques de classificação formal.

Os contos de Murilo Rubião apresentam predominantemente 
características do regime diurno da imagem, definido por Durand como regime 
da antítese (1997, p. 67), no qual há a representação de aspectos terríveis e 
maléficos ao lado de símbolos ascensionais que irão buscar a obtenção de 
triunfo. Alguns contos, como “O homem do boné cinzento” podem apresentar 
também aspectos de outros regimes, como o noturno místico, por exemplo. 
Durand caracteriza o regime noturno místico como regime do eufemismo 
(1997, p. 197), pois este converte os símbolos de queda e separação em 
aconchego e viscosidade. No conto “O Homem do Boné Cinzento”, podemos 
observar a miniaturização e a viscosidade dos elementos apresentados como 
traços do regime noturno místico (1997, p. 210-211), embora estejam inseridos 
num ambiente diurno, em que a ideia de trevas que devem ser vencidas pela 
luz permanece, principalmente na postura do narrador Roderico. O processo 
de miniaturização, também chamado por Durand de gulliverização, representa, 
segundo o autor, a busca do conhecimento sobre a interioridade (DURAND, 
1997, p. 210). Já o boné folgado na cabeça de Anatólio, enquanto este diminui 
seu tamanho, representa a virilidade enfraquecida. Para Freud o chapéu 
é símbolo de penetração, portanto a minimização da cabeça representa a 
minimização da virilidade. (DURAND, 1997, p. 213).

Zacarias, o ex-mágico, “Godofredo” e Roderico têm em comum a 
inquietação diante de uma não existência ou uma existência não efetivada. 
Seus conflitos apresentam lado a lado a negação da identidade, que gera o 
resultado inverso, a confirmação daquilo que eles realmente são:

É recusando-se a ser o isto ou aquilo que se é, ou ainda 
a aparentá-lo aos olhos dos outros, que nos tornamos 
precisamente o isto ou o aquilo, e que aparecemos como 
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tal aos olhos dos outros. (...) O afastamento de si por si 
mesmo, o qual sempre acaba por confirmar o seu próprio 
eu, é igualmente perceptível no afastamento de outros que 
não si próprio, quando parece que estes são ao mesmo 
tempo indesejáveis e semelhantes. (ROSSET, 1988, p. 68).

A morte experimentada por Zacarias o faz descobrir a pouca importância 
de sua vida. O ex-mágico precisa perder o que o caracterizava como mágico para 
ver o que ele representava. João de Deus (Godofredo) cria outras mulheres e 
outros duplos dele próprio para conhecer sua relação com o ser feminino e 
redescobrir a si mesmo. Roderico necessita do desaparecimento do irmão e do 
vizinho para olhar com mais precisão para seu interior.

Em todos os quatro contos a morte aparece também como duplo 
da vida, pois ao morrer o pirotécnico ganha uma nova dimensão de viver, 
quando o mágico se torna funcionário público, ou seja, “começa a morrer”, 
sua percepção de vida criativa também se modifica. Da mesma forma, vemos 
na história de João de Deus que a cada mulher assassinada mais descobertas 
sobre suas relações com as mulheres surgem. Roderico vê na morte de Anatólio 
e na miniaturização de seu irmão a revelação de sua personalidade instintiva 
e animalesca. Mesmo assim, o possível autoconhecimento com a criação de 
um duplo nunca atinge seu objetivo pleno, já que o desfecho dos contos não 
aponta para a solução do conflito:

Porque quem repete não diz nada, quer dizer, não é nem 
capaz de repetir-se. O original deve dispensar qualquer 
imagem capaz de repetir-se: se não me encontro em mim 
mesmo, reencontrar-me-ei ainda bem menos no meu eco. 
É preciso então que o eu seja suficiente, por menor que 
seja ou pareça na realidade: porque a escolha se limita ao 
único, que é muito pouco, e ao seu duplo, que não é nada. 
É o que exprime admiravelmente a linguagem corrente 
quando declara, sem tomar muito cuidado, que ‘não se 
pode virar outro’. (ROSSET, 1988, p. 84).

O tema do duplo na obra de Murilo Rubião corrobora sua maneira 
inovadora de lidar com a narrativa fantástica associando-a com elementos 
estranhos. As personagens e os elementos duplicados ajudam a problematizar 
a condição do sujeito moderno (e pós-moderno), com suas neuroses, ambições 
e comportamentos politicamente corretos, que os impedem de enxergar aquilo 
que está ao redor deles. O alcance de suas construções propicia, como em toda 
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boa literatura, reflexões de vários campos do conhecimento, sem perder a sua 
expansividade e poder de gerar novos olhares sobre a mente humana:

O estranho, tal como é descrito na literatura, em histórias 
e criações fictícias, merece na verdade uma exposição em 
separado. Acima de tudo, é um ramo muito mais fértil 
do que o estranho na vida real, pois contém a totalidade 
deste último e algo mais, além disso, algo que não pode 
ser encontrado na vida real. O contraste entre o que foi 
reprimido e o que foi superado não pode ser transposto 
para o estranho em ficção sem modificações profundas; 
pois o reino da fantasia depende, para seu efeito, do 
fato de que o seu conteúdo não se submete ao teste de 
realidade. O resultado algo paradoxal é que em primeiro 
lugar, muito daquilo que não é estranho em ficção sê-lo-
ia se acontecesse na vida real; e, em segundo lugar, que 
existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na 
ficção, do que na vida real. (FREUD, 1986, p. 16).

Quando lemos os contos de Rubião, as descrições de acontecimentos 
inusitados, como um homem que tira leões dos bolsos ou um morto que 
reivindica sua existência, não nos causam espanto e grande estranhamento. O 
que certamente nos deixa chocados é a fragilidade e o esfacelamento das relações 
humanas, tão bem trabalhados na obra, e cada vez mais perto de nosso cotidiano.

Os contos de Murilo Rubião propiciam uma leitura que nos possibilita 
a utilização de vários estudos para a análise da obra, como a simbologia 
e a teoria geral do imaginário, por exemplo. Embora sua escrita seja densa, 
trabalhada no lapidar da palavra, suas narrativas jamais se tornam fechadas 
a ponto de não serem compreendidas na amplitude e dimensão das relações 
humanas. O tema do duplo, analisado nos quatro contos escolhidos, pode ser 
encontrado também em outras narrativas do autor, pois os temas de sua obra 
se entrelaçam e são recorrentes em vários momentos. O medo da vida sem 
existência, as incongruências do (in) consciente humano, o autoconhecimento 
e a negação de si mesmo, o acontecimento particular tornado estranho pelo 
mecanismo de autodefesa, todos esses aspectos movimentam o mito do duplo 
e nos permitem observar a complexidade do homem na realização de seus 
desejos e omissão de suas vontades.
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a leitura de “Histórias Fantásticas” por alunos do 9º ano/eF: 
inquietações, discussões e a construção do sentido

Aline Pereira de Souza1

Introdução
As “Histórias Fantásticas” conquistam o gosto de muitos leitores, há 

muito tempo e acreditamos ser essa uma modalidade a que as pessoas devem 
ser apresentadas na escola desde cedo.

Há alguns anos, trabalhamos lecionando a disciplina de Redação 
e Expressão em Língua Portuguesa em uma escola da Rede Particular da 
cidade de São Carlos/SP. Faz parte de nosso conteúdo programático do 9º 
ano do Ensino Fundamental apresentar aos alunos a modalidade da narrativa 
fantástica. Neste ano, escolhemos adotar como leitura obrigatória a obra 
Histórias Fantásticas, organizada pela Editora Ática (Série “Para gostar de ler”, 
v.21). Nesta obra estão contidos treze contos de oito autores mundialmente 
conhecidos: “O retrato oval” e “Manuscrito encontrado numa garrafa”, de 
Edgar Allan Poe; “Sua excelência”, de Lima Barreto; “O Horla (primeira versão)” 
de Guy de Maupassant; “As ursas” e “Uma casa” de Moacyr Scliar; “O sinaleiro” 
de Charles Dickens; “Diante da lei” e “Um relatório para a academia” de Franz 
Kafka; “O edifício” e “Os comensais” de Murilo Rubião e “Beco de flores” e “O 
cúmplice” de Modesto Carone. 

Acreditamos que tal leitura de textos cujos autores são, muitos deles, 
cânones mundiais, só tem a acrescentar culturalmente para a vida de nossos 
alunos. Sabíamos desde o início, com base em experiências anteriores, 
que esses contos apresentar-se-iam como desafios de leitura para nossos 
educandos, haja vista a novidade temática deles em relação às leituras com 
que eles estavam acostumados.

Pretendíamos aproveitar essa atividade pedagógica para realizar um 
estudo do processo de leitura ao qual os alunos estão sendo submetidos, bem 
como as inquietações e discussões que surgem quando desse processo. Para 
tanto fizemos um roteiro de leitura para que pudéssemos discutir os textos 
com os alunos e auxiliá-los num primeiro contato com esses contos.

Realizamos, semanalmente, uma discussão com os alunos acerca do 

1  Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa 
na UNESP/ Araraquara Mestra em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma instituição. 
Professora da disciplina de Língua Portuguesa de Ensino Básico há cinco anos.
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conteúdo dessas histórias e, ao fim do ciclo de discussões e da resolução 
conjunta da ficha de leitura proposta pelo próprio material, submetemos as 
três turmas a uma avaliação formal escrita, que também utilizamos como 
corpus de análise. 

Nossos objetivos foram fazer um levantamento das principais dificuldades 
apresentadas pelos alunos durante o processo, bem como da compreensão 
que eles apresentam dos textos que leram. A partir da análise dos resultados, 
elaboramos uma proposta didática que, acreditamos, possa otimizar futuros 
trabalhos. Nosso subsídio teórico básico sobre fantástico é Todorov (1975), sobre 
leitura é Koch (2006; 2007) e Fillmore (2006) com sua semântica de frames, para 
considerações a respeito da construção dos sentidos.

Descrição da metodologia adotada durante o trabalho em 
sala de aula com os contos

Quando apresentamos aos alunos a leitura “obrigatória” do bimestre, 
a primeira grande questão foi eles compreenderem que a obra escolhida 
era composta de vários contos, e não uma história apenas. Quisemos, num 
primeiro momento, por meio de uma aula expositiva, situá-los a respeito do que 
encontrariam pela frente durante o processo de leitura. Para tanto, expusemos o 
conceito de conto fantástico (Todorov, 1975), entretanto, de uma maneira mais 
“didatizada”, dizendo que eles encontrariam coisas nas histórias que não seriam 
possíveis de ser explicadas e que tais questões serviriam para fazê-los pensar.

Pudemos também apresentar a eles um pouco dos autores que 
compunham a obra e, nesse momento, chamou-nos atenção o fato de que eles 
se interessaram ao saber que, de todos os autores, quatro eram brasileiros, 
mas o único vivo entre todos eles era Modesto Carone.

Em seguida, estabelecemos um roteiro com eles, a fim de vivenciarmos 
juntos o processo de leitura. Eles poderiam (e deveriam) estabelecer seus 
próprios ritmos de leitura e, no dia combinado, deveriam trazer as dúvidas 
acerca dos contos. 

Estabelecemos a ordem de leitura obedecendo a sequência como 
os contos aparecem no livro: na semana um discutimos “O retrato oval” e 
“Manuscrito encontrado numa garrafa”, de Edgar Allan Poe e “Sua excelência”, 
de Lima Barreto; na semana dois foi a vez de “O Horla (primeira versão)” de 
Guy de Maupassant; “As ursas” e “Uma casa” de Moacyr Scliar; na semana três 
discutimos “O sinaleiro” de Charles Dickens; “Diante da lei” e “Um relatório 
para a academia” de Franz Kafka; na semana quatro nosso tema foram os 
contos O edifício” e “Os comensais” de Murilo Rubião, e , por fim, na quinta, e 
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última semana, falamos sobre “Beco de flores” e “O cúmplice” de Modesto Carone. 
Como o trabalho desenvolvido se deu em três turmas, esse cronograma 

não pôde ser seguido à risca em todos eles por conta de outras atividades 
pedagógicas e de cronograma. Entretanto, foi possível, nas três turmas que 
todos os textos tivessem sido discutidos até a data da prova. Na aula anterior à 
avaliação, também fizemos outro “bate-papo” com eles, discutindo as dúvidas 
finais que restaram, bem como também pudemos discutir alguns exercícios 
interpretativos a respeito desses contos, trazidos pela ficha de leitura, que 
acompanhava a publicação. 

Ao fim desse ciclo de discussão, aplicamos a avaliação formal, de que 
participaram ao todo 108 alunos, cujos resultamos discutiremos ainda neste artigo.

Algumas considerações a respeito do fantástico nos contos 
que compõem o livro

Na apresentação da coletânea de contos por nós escolhida como leitura 
para nossos alunos, José Paulo Paes, coordenador e responsável pela seleção e 
até tradução de alguns desses contos, define conto fantástico como “[...] tudo 
quanto seja fantasioso, fantasmagórico, mero produto da imaginação, [...] o 
oposto do real”. (2013, p. 07)

Ele ainda acrescenta que uma narrativa fantástica é aquela que “[...] 
explora a oposição entre o real e o fantástico” (2013, p.07). 

Sobre as diferenças existentes entre as histórias selecionadas, ele assim 
as explica: “No presente volume, você encontrará contos de autores brasileiros 
e estrangeiros que, a despeito da variedade de situações focalizadas e de 
personagens envolvidas nelas, têm em comum o contraste entre o real e o 
fantástico”. (2013, p. 07)  Ele também acrescenta: 

Num conto fantástico, em nenhum momento o leitor perde a 
noção da realidade. Por não perdê-la é que lhe causa surpresa o 
acontecimento ou acontecimentos estranhos, fora do comum ou 
aparentemente sobrenaturais que de repente parecem desmentir a 
solidez do mundo real até então descrito no conto. (2013, p. 07-08)

Essa surpresa causada pelos acontecimentos inverossímeis dessas 
histórias foi uma das coisas que mais chamou a atenção de nossos alunos, 
já que eles, constantemente mostravam-se desafiados a compreender o 
que realmente acontecia em cada história: era evidente a vontade de usar 
os parâmetros da “realidade” para que eles tentassem compreender os 
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acontecimentos. O próprio Todorov (1975, p.19) nos adverte que “A vacilação 
do leitor é pois a primeira condição do fantástico”. 

Segundo Todorov (1975, p. 19) “O fantástico implica pois não só a 
existência de um acontecimento estranho, que provoca uma vacilação no leitor 
e o herói, mas também uma maneira de ler [...] nem poética nem alegórica.” 
Ou seja, era importante que esse estranhamento os desafiasse, e os alunos se 
acostumassem com isso, já que não havia explicações nem pelo viés poético e 
muito menos pelo alegórico e, portanto essas nem deveriam ser buscadas. O 
questionamento a respeito do que o texto estaria querendo dizer ou estaria 
sugerindo, não vinha ao caso, no trabalho com essa modalidade.

Todorov ainda nos chama a atenção sobre um fator que incomodou 
bastante nosso público leitor, e foi, conforme supracitado, uma das questões 
mais desafiadoras: a compreensão de que “[...] nos textos fantásticos, o autor 
relata acontecimentos que não são suscetíveis de produzir-se na vida diária”. 
(TODOROV, 1975, p.20) Fez parte do processo de leitura, portanto, experienciar 
essa postura leitora de não tentar usar os parâmetros da realidade vivenciada 
para apreender os sentidos do texto.

Uma das partes mais interessantes do trabalho pedagógico foi o fato 
de que durante as discussões, por diversas vezes, eles levantavam hipóteses 
acerca dos acontecimentos não esclarecidos, ou sobre qual seria o desfecho 
das histórias. Foi interessante que, ao final do processo de discussão, quando 
algum dos integrantes da turma levantava um questionamento interrogando 
a respeito de respostas e explicações, um outro integrante da turma logo o 
advertia: “Isso é fantástico, não adianta você querer explicações baseadas na 
realidade”. Assim, e mediante o feedback que tivemos quando da avaliação escrita, 
pudemos perceber que eles puderam compreender esse conceito em questão.

Tais contos têm uma atmosfera muito interessante que é construída quando 
da leitura e cujo papel é importantíssimo para causar o estranhamento. Sobre essa 
atmosfera construída pela narrativa fantástica, citando Lovecraft, Todorov assim 
afirma: “Um conto é fantástico, simplesmente se o leitor experimenta em forma 
profunda um sentimento de temor e terror, a presença de mundo e de potências 
insólitas.” (Lovecraft Apud Todorov, 1975, p. 20) Para concluir o pensamento, 
ele assim declara: “Os teóricos do fantástico invocam frequentemente esse 
sentimento de medo ou de perplexidade, que a dupla explicação possível é para 
eles a condição necessária do gênero”. (Todorov, 1975, p. 20)

Afirmamos mediante a experiência de leitura dialogada que essa 
construção da atmosfera insólita contribui sobremaneira para alimentar o 
suspense da narrativa e as dúvidas dos leitores. Uma constatação interessante 
que apareceu em uma resposta de um aluno é que, segundo ele, todos os contos 
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se ligam de alguma forma à morte, ou seja, os próprios alunos constataram a 
construção dessa atmosfera.

Considerações sobre o processo de leitura e construção 
dos sentidos

Adotamos, para a realização dessa investigação, a concepção interacional 
(dialógica) de leitura, concepção essa em que os leitores são considerados 
sujeitos ativos no processo de construção de sentidos (KOCH, 2006, p.10-11). 
Nessa perspectiva, segundo a autora, 

[...] o sentido de um texto é construído na interação texto-
sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura 
é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos, que se realiza evidentemente com 
base nos elementos linguísticos presentes na superfície 
textual e na sua forma de organização, mas requer a 
mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior 
de um evento comunicativo. (KOCH, 2006, p. 11- grifos da 
autora).

A autora ainda se refere, ao fazer apontamentos sobre o processo de 
leitura, à importância dos conhecimentos que o leitor já traz consigo, quando 
da atividade de contato com o novo texto. Segundo ela, 

Na atividade de leitores ativos, estabelecemos relações 
entre nossos conhecimentos anteriormente constituídos 
e as novas informações contidas no texto, fazemos 
inferências, comparações, formulamos perguntas 
relacionadas com seu conteúdo.

Mais ainda: processamos, criticamos, contrastamos e 
avaliamos as informações que nos são apresentadas, 
produzindo sentido para o que lemos. (KOCH, 2006, p.18)

Um fato interessante que nos chamou a atenção durante o trabalho 
com o Conto Fantástico foi a questão de que são essas respostas que faltam que 
inquietaram os leitores durante o processo. As respostas de que falamos são aquelas 
que estão relacionadas aos questionamentos que surgiram durante o processo.
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Durante a leitura, os alunos buscam apreender os sentidos ancorados 
na realidade. O próprio José Paulo Paes, na introdução escrita ao livro por nós 
trabalhado, já atenta para o fato de que faz parte da concepção de fantástico 
essa falta de respostas. Segundo ele, o leitor sempre ficará em dúvida a 
respeito das explicações para os acontecimentos “inusitados”, sempre ficará 
entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural. Nas palavras dele: 
“Miragem da mente ou realidade alternativa, o certo é que não há nenhuma 
resposta definitiva quanto à verdade ou falsidade disso tudo. Cada leitor terá 
de responder por si próprio”. (2013, p. 08)

Essa postura de leitura, durante um conto fantástico é diferente, por 
exemplo, de quando se lê um conto de fadas, já que nessa situação já se espera 
pelo sobrenatural, que no caso é o maravilhoso. Entretanto, durante a leitura 
dos contos da obra analisada, como já dissemos, os alunos vão esperando 
uma apreensão racional dos fatos, tanto que em alguns contos, há dados que 
tentam dar a impressão de verossimilhança. Temos, por exemplo, no conto 
“Manuscrito encontrado numa garrafa” o narrador dizendo que quem está 
para morrer não tem razão de mentir, o que os leva a pressupor que a história 
é verdade; ou no conto “O Horla” em que o protagonista diz ser alguém não 
imaginativo, racional e ligado às ciências da natureza, sendo assim pressupõe-
se que será alguém preocupado apenas com a realidade. É importante ressaltar 
que essas ideias foram, inclusive, trabalhadas por nós com eles, a partir de um 
exercício da ficha de leitura trazida como acompanhamento do material.

Acreditamos e vivenciamos na prática, durante as discussões semanais, que 
o fato de partir do pressuposto de que estão lendo um conto fantástico pode ajudá-
los a ficarem menos ansiosos em relação a encontrar qual o desfecho real da história. 
Isso pôde ser visualizado nas respostas dissertativas em que eles, constantemente, 
escreveram que ficavam em dúvida a respeito dos acontecimentos.

Ainda sobre este processo de produção de sentidos, a autora chama 
nossa atenção para o fato que “A leitura e a produção de sentido são atividades 
orientadas por nossa bagagem sócio-cognitiva: conhecimentos da língua e das 
coisas do mundo (lugares sociais, crenças, valores, vivências)” (KOCH, 2006, p. 21). 

Assim, pudemos também visualizar a dificuldade expressa a respeito 
do vocabulário encontrado em algumas histórias e versões delas, bem como 
da distância temporal marcada por outro momento histórico. Pensar em 
“cocheiros”, durante a leitura de “Sua Excelência”, em uma época em que 
eles estão habituados a motoristas, em “candelabros”, durante a leitura de 
“O retrato oval”, em um momento em que há luz elétrica nas casas onde 
eles moram, essas questões foram algumas que contribuíram para que eles 
tivessem que desvendar o texto. 
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Conforme apontado por uma de nossos alunos, o fato de haver palavras 
desconhecidas a realidade deles dificultou a compreensão. Esse mesmo aluno 
ainda exemplificou dizendo que não sabia o que era a palavra “popa”, encontrada 
no texto de Poe, o que deixa claro que essa falta de conhecimento contextual, 
de que popa é uma parte do navio, acaba por dificultar a compreensão. 

Uma estratégia que deve ser sugerida e a que alguns de nossos alunos 
afirmaram, ter recorrido é a busca de tais conceitos em um dicionário, o que 
pode ser pretexto, inclusive, para o aumento do repertório deles.

Outra questão interessante que queremos ressaltar é o fato de 
que, em nosso trabalho em sala de aula, e neste trabalho, em especial, não 
nos preocupamos em falar de uma leitura única, já que essa análise que 
desenvolvemos não se esgota por aqui, mas em construção de sentidos, pois 
sabemos que 

[...] durante o processo de leitura, não se fala de encontrar 
o sentido, mas um sentido, já que sabe-se que há diversas 
leituras, embora essas não sejam infinitas, já que [...] o 
sentido não está apenas no leitor, nem no texto, mas na 
interação autor-texto-leitor. Por isso é de fundamental 
importância que o leitor considere na e para a produção de 
sentido as “sinalizações” do texto, além dos conhecimentos 
que possui. (KOCH, 2006, p. 21) 

Ou seja, fica claro que o trabalho do leitor é o de decodificação das pistas 
que são deixadas pelo autor ao longo do texto, e que há muitas possibilidades 
de apreensão deste sentido, dado o viés de análise que se adota. 

Procuramos, neste momento, por adequação pedagógica à faixa etária 
trabalhada, nos deter principalmente no texto, sem levantarmos questões 
literárias stricto sensu, já que a compreensão dos períodos literários se dará 
em momento posterior. Sendo assim, preocupamo-nos em fazê-los apreender, 
principalmente o enredo de tais textos e algumas relações intertextuais a partir 
deles, principalmente por meio da questão quatro, em que eles deveriam 
relacionar alguns contos a outras histórias de que já tinham conhecimento. 
Escolhemos utilizar essa questão, apresentada pela ficha que acompanhava o 
material, como medida de avaliação, por acreditar que, conforme aponta Koch:

Assim, se [...] a leitura é uma atividade de construção de 
sentido que pressupõe a interação autor-texto-leitor, é 
preciso considerar que, nessa atividade, além das pistas 
e sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os 
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conhecimentos do leitor. (KOCH, 2006, p. 37 – grifo nosso).

Acreditamos também que saber o que é um conto fantástico, pode 
ajudar o aluno a estar preparado para o que vai encontrar pela frente quando 
da leitura dos contos, e foi por isso que desde o início trouxemos o conceito do 
fantástico para a discussão, pois segundo Koch: 

[...] na atividade de leitura e produção de sentido, 
colocamos em ação estratégias sociocognitivas. Essas 
estratégias por meio das quais se realiza o processamento 
textual mobilizam vários tipos de conhecimentos que 
temos armazenados na memória [...] Dizer que o 
processamento textual é estratégico significa que os 
leitores, diante de um texto, realizam simultaneamente 
vários passos interpretativos finalisticamente orientados, 
efetivos, eficientes, flexíveis e extremamente rápidos. 
(KOCH, 2006, p. 39 – grifo nosso).

Ainda sobre os conhecimentos que utilizamos para a compreensão 
textual a autora (Koch, 2002, 2006) afirma que “[...] para que possamos fazer o 
processamento textual, três grandes sistemas de conhecimento são utilizados: o 
conhecimento linguístico, o enciclopédico e o interacional.” (KOCH, 2006, p. 39-40).

Durante qualquer processo de leitura, sempre chamamos a atenção de 
nossos educandos para o fato que para entender um texto devemos levar em 
conta “todas as pistas” que ele contém e para isso devemos usar toda a nossa 
“bagagem”, ou seja, nossos conhecimentos, conforme supracitado, pois, como 
nos alerta Koch: “[...] o sentido não está no texto, se considerarmos que nem 
tudo está dito no dito, ou ainda, que nem tudo o que está dito é o que está 
dito”. (KOCH, 2006, p. 47 – grifo da autora)

É compreensível, portanto, que durante o processo de leitura hipóteses 
vão sendo levantadas e essas devem ser confirmadas ou não, durante a leitura, 
dada a decodificação do que “está” no texto.

Uma outra constatação importantíssima que a autora nos traz é em 
relação ao papel do contexto para a construção dos sentidos. Sobre isso, ela 
afirma: 

[...] Em uma situação de comunicação, os interlocutores 
situam o seu dizer em um determinado contexto - o que é 
constituinte constitutivo do próprio dizer – e vão alterando, 
ajustando ou conservando esse contexto no curso da 
interação, visando à compreensão.
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O contexto, portanto, é indispensável para a compreensão 
e, desse modo, para a construção da coerência textual 
[...] Dessa forma, [...] o contexto engloba não só o co-
texto, como também a situação de interação imediata, 
a situação mediata (entorno sociopolítico-cultural) e o 
contexto cognitivo dos interlocutores. (KOCH, 2006, p. 63 
– grifo nosso)

A autora ainda defende que o contexto cognitivo dos interlocutores, 
(nossos alunos leitores, no nosso caso) é de suma importância para a 
compreensão textual. Nas palavras dela: 

Este último [o contexto cognitivo dos interlocutores], na 
verdade, subsume os demais. Ele reúne todos os tipos 
de conhecimentos arquivados na memória dos atores 
sociais, que necessitam ser mobilizados por ocasião 
do intercâmbio verbal: o conhecimento linguístico 
propriamente dito; o conhecimento enciclopédico, quer 
declarativo (conhecimento que recebemos pronto, que 
é introjetado em nossa memória “por ouvir falar”), quer 
episódico (“frames”, “scripts”) (conhecimento adquirido 
através da convivência social e armazenado em “bloco”, 
sobre as diversas situações e eventos da vida cotidiana) 
(KOCH, 1997; KOCH, 2006, p. 63-64 – grifo nosso)

É perceptível, portanto, que Koch assume aqui a importância dos 
frames para a compreensão textual. Assim, ela conclui a questão a respeito da 
importância do contexto:

O contexto é, portanto, um conjunto de suposições, 
baseada nos saberes dos interlocutores, mobilizadas para 
a interpretação de um texto. Assumir esse pressuposto 
implica dizer que as relações entre informação explícita 
e conhecimentos pressupostos como partilhados 
podem ser estabelecidas [...] por meio de estratégias de 
“sinalização textual”, por intermédio das quais o locutor, 
por ocasião do processamento textual, procura levar o 
interlocutor a recorrer ao contexto sociocognitivo. [...] O 
texto é a confirmação de que a consideração ao contexto 
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linguístico ou co-texto, ao contexto da situação mediata 
e imediata e ao contexto sociocognitivo faz com que 
nós, leitores, rapidamente, explicitemos as informações 
apenas sugeridas. (KOCH, 2006, p. 64 – grifos da autora e 
nossos)

Os frames, a que a autora se refere, é outra ferramenta por nós utilizada 
para investigar o processo de construção dos sentidos. Esse é um conceito 
definido por Fillmore (1982, 2006) como sendo quadros evocados pelo uso da 
linguagem que servem para ligar e preencher o conhecimento de fundo (EVANS 
e GREEN, 2006, p. 11)2. Ou seja, a linguagem não apenas decodifica sentidos 
particulares, mas também simboliza esses sentidos que constituem parte do 
conhecimento compartilhado de uma comunidade particular de falantes, 
assim, a linguagem pode ter uma função interativa, facilitando e enriquecendo 
a comunicação3. (EVANS e GREEN, 2006, p. 11)

Fillmore (1975, 1977, 1982, 1985a) propõe, portanto, que a 
organização dos sentidos das palavras é baseada nessa noção de frames, 
que seriam estruturas de conhecimento detalhado ou esquemas emergentes 
de experiências cotidianas. Segundo essa perspectiva, o conhecimento do 
significado das palavras seria, em parte, o conhecimento do frame individual a 
que essa palavra é associada. A teoria da semântica de frames, portanto, revela 
a rica rede de significados que compõe o nosso conhecimento das palavras 
(EVANS e GREEN, 2006, p. 166)4.

Com base nessa ideia de que uma palavra sempre está associada 
a um frame, buscamos perceber em que medida os conceitos e sentidos 
pré-existentes à leitura de nossos alunos puderam ajudá-los quando dessa 

2  No original: Language can be used to create scenes or frames of experience, 
indexing and even constructing a particular context (Fillmore 1982). In other words, language 
use can invoke frames that summon rich knowledge structures, which serve to call up and fill in 
background knowledge. (EVANS and GREEN, 2006, p. 11)
3  No original: In summary, we’ve seen that not only does language encode particular 
meanings, but also that, by virtue of these meanings and the forms employed to symbolize these 
meanings, which constitute part of shared knowledge in a particular speech community, language 
can serve an interactive function, facilitating and enriching communication in a number of ways. 
(EVANS and GREEN, 2006, p. 11)
4  No original: One proposal concerning the organization of word meaning is based on 
the notion of a frame against which word-meanings are understood. This idea has been developed 
in linguistics by Charles Fillmore (1975,1977, 1982, 1985a). Frames are detailed knowledge 
structures or schemas emerging from everyday experiences. According to this perspective, 
knowledge of word meaning is, in part, knowledge of the individual frames with which a word is 
associated. A theory of frame semantics therefore reveals the rich network of meaning that makes 
up our knowledge of words (EVANS and GREEN, 2006, p. 166)
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atividade. Acreditamos que esse conhecimento pré-estabelecido pôde ajudá-
los na medida em que a todo o momento eles buscavam relacionar o que eles 
estavam lendo a conhecimentos que eles já tinham. A nosso ver, essa quebra 
de expectativa, a inverossimilhança, também é causada por uma “ruptura” 
do frame. Eles esperam que um determinado script seja realizado, mas a 
expectativa é quebrada. 

Outra coisa interessante de ser notada é que conforme os alunos leem, 
eles vão construindo outros frames, o que os faz serem capazes de executar 
um exercício como o número 03, de relacionar uma parte da história, alguns 
elementos, ao todo.

É importante considerar também o uso de palavras relativas ao universo 
sobrenatural, ou de suspense, usadas durante a construção da atmosfera dos 
contos. Em quase todos os textos há a construção da atmosfera de suspense 
através do uso de algumas palavras e expressões específicas. No conto “O 
retrato oval”, por exemplo5, há o uso de palavras como “noite”, “construção 
lúgubre”, “venezianas fechadas”, “velas acesas” (p. 11) , “cortinado de veludo 
negro” (p.12), “penumbra” (p. 15), e muitas outras, que juntas, constroem essa 
atmosfera de suspense, contribuindo assim para a ativação dos frames. 

Análise dos resultados obtidos por meio das questões da 
avaliação formal: sinalização de compreensão?

Exercício um: Defina conto fantástico
Através de uma pergunta bem conceitual e direta, nesse primeiro 

momento, requisitamos a eles que, após terem relembrado o conceito de 
conto fantástico, deveriam escrever, com suas próprias palavras, o que haviam 
entendido desse conceito. Aqui os resultados qualitativos que tivemos foram, 
no geral, satisfatórios. Quase todos os alunos submetidos à avaliação definiram 
conto fantástico mais ou menos à maneira que tinham discutido em sala, como 
textos em que há mistura de realidade com imaginação, com limites tênues, 
sempre havendo, da parte do leitor dúvidas acerca do que realmente tenha 
acontecido.

5  Esse apontamento a respeito das palavras que constroem tal atmosfera pode ser feito 
com todos os contos, apenas não desenvolveremos tal elucidação neste momento, conto a conto, 
por dispormos de um espaço restrito e almejarmos sinalizar também outras questões.
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Exercício dois: Escolha um dos treze contos, aquele de sua 
preferência, para provar quais elementos/ o que acontece 
na história que justifica(m) sua classificação como fantástico

Na questão dois da avaliação formal escrita, pedíamos aos alunos 
que escolhessem um conto qualquer dentre os treze e apontassem os 
elementos fantásticos presentes. Uma questão que nos faz refletir é se o conto 
escolhido para responder tal questão pode sinalizar uma maior ou menos 
compreensão por parte dos alunos sobre o texto. Os resultados que obtivemos 
quantitativamente, por turma6, foram:

Na Turma A, para evidenciar os elementos fantásticos, para responder 
a questão dois, 16 alunos escolheram “O Retrato Oval”, de Edgar Allan Poe; 03 
alunos escolheram o conto “Manuscrito encontrado numa garrafa”, também 
da autoria de Poe; 01 aluno escolheu “Sua Excelência”, de Lima Barreto; 06 
alunos escolheram “O Horla – primeira versão” de Guy de Maupassant; 05 
alunos escolheram “As Ursas” de Moacyr Scliar; 01 aluno escolheu “Uma casa”, 
de autoria também de Scliar; 01 escolheu “Diante da Lei”, de Franz Kafka; 02 
escolheram “Os Comensais”, de Murilo Rubião; 01 escolheu “Beco de Flores”, de 
Modesto Carone e 02 escolheram “O cúmplice”, também de Carone. Os contos 
“O Sinaleiro”, de Charles Dickens, “Um relatório para a academia”, de Franz Kafka 
e “O edifício” de Murilo Rubião não figuraram nas respostas encontradas.

Na Turma B, 08 alunos escolheram “O Retrato Oval”, de Edgar Allan Poe; 
08 alunos escolheram “O Horla – primeira versão” de Guy de Maupassant; 
10 alunos escolheram “As Ursas” de Moacyr Scliar; 02 alunos escolheram 
“Uma casa”; 01 aluno escolheu “O Sinaleiro”, de Charles Dickens; 03 alunos 
escolheram “Um relatório para a academia”, de Franz Kafka; 01 aluno escolheu 
“O edifício” de Murilo Rubião, 01 aluno escolheu “Os Comensais”, de Rubião e 
01 aluno escolheu “Beco de Flores”, de Modesto Carone. Os contos “Manuscrito 
encontrado numa garrafa”, de Poe; “Sua Excelência”, de Lima Barreto; “Diante 
da Lei”, de Franz Kafka e “O cúmplice”, de Carone não figuraram nas respostas.

Na Turma C, 06 alunos escolheram “O Retrato Oval”, de Edgar Allan Poe; 
01 aluno escolheu o conto “Manuscrito encontrado numa garrafa”, também 
da autoria de Poe; 01 aluno escolheu “Sua Excelência”, de Lima Barreto; 04 
alunos escolheram “O Horla – primeira versão” de Guy de Maupassant; 12 
alunos escolheram “As Ursas” de Moacyr Scliar; 01 escolheu “Diante da Lei”, de 
Franz Kafka; 05 alunos escolheram “Um relatório para a academia”, de Kafka; 
6  Foram submetidas ao processo de discussão e avaliação três turmas que designaremos 
pelas letras A, B e C. Cada uma dessas turmas continha 36 alunos. É importante ressaltar que por 
se tratar de questões dissertativas, algumas respostas continham o apontamento de mais de uma 
resposta por questionamento e outras, ainda, não responderam a todos esses questionamentos.
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04 alunos escolheram “O edifício” de Murilo Rubião; 03 alunos escolheram 
“Beco de Flores”, de Modesto Carone e 01 escolheu “O cúmplice”, também de 
Carone. Os contos “O Sinaleiro”, de Charles Dickens e “Uma casa”, de Scliar não 
figuraram nas respostas.

Em termos quantitativos, portanto, o conto que mais apareceu na 
resposta dessa questão, para a elucidação dos elementos fantásticos, foi o 
conto “O Retrato Oval”, de Edgar Allan Poe, usado por 29 alunos; e o que menos 
foi utilizado foi “O Sinaleiro”, de Charles Dickens, usado apenas por 01 aluno.

Acreditamos que esses dados numéricos possam estar atrelados à 
compreensão do conto, já que em suas respostas dissertativas, muitos alunos 
sinalizaram que haviam compreendido tal história. Durante as discussões em 
sala de aula, também pudemos conversar bastante sobre este texto, o que nos 
leva a crer que essa escolha foi motivada por todos esses fatores. é importante 
ressaltar, inclusive, que nas discussões em sala, todas as turmas apontaram o 
conto menos utilizado como o mais confuso de entender, de acordo com eles.

Exercícios três: Abaixo, há algumas características e/ ou o enredo 
de alguns contos. Reconheça e relacione esses itens com o conto 
correto. 

Beco de Flores / Diante da Lei / Manuscrito encontrado 
numa garrafa / Os comensais / O cúmplice / O Retrato Oval /  

O sinaleiro/ Sua Excelência/ Uma casa 
a) Os personagens são Jadon, Hebe e várias outras pessoas sem 
nome que o personagem principal encontra diariamente, mas que 
com ele não interagem. (_______________________________)
b) Pedro, o criado, traz o narrador ferido para um castelo 
abandonado, pois não quer que o narrador durma na rua. Eles 
forçaram entrada em um castelo para passar a noite. Escolheram 
um dos menores quartos do edifício, que fica em uma pequena 
torre. O quarto tem ricas decorações, incluindo tapeçarias, troféus e 
pinturas7. (______________)
c) São personagens principais o narrador e outro homem. 
Este homem vive atormentado, com medo de um “fantasma” 
que, em duas “visitas” anteriores, havia aparecido exatamente 
antes de ocorrerem dois acidentes no trabalho desse homem. 

7  Síntese extraída de uma página da internet: http://escritor-edgarallanpoe.blogspot.com.
br/2013/09/resumo-do-conto-o-retrato-oval.html. Acesso em 15 mar.2014

http://escritor-edgarallanpoe.blogspot.com.br/2013/09/resumo-do-conto-o-retrato-oval.html
http://escritor-edgarallanpoe.blogspot.com.br/2013/09/resumo-do-conto-o-retrato-oval.html
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(______________________)
d) Há um protagonista que tem muita dor de dente. (__________)
e) O narrador relata sua estranha experiência nos mares do sul. Seu 
navio, que partira de Java, é atingido por uma espécie de furacão de 
espumas, que mata todos os seus tripulantes, menos o narrador e 
um velho sueco8. (________________________________________)
f) O personagem tem o desejo de ter algo e resolve adquirir 
esse bem. Após ter um ataque de angina, o médico diz a 
ele que não se sabe ainda quanto tempo de vida lhe resta. 
(__________________________)
g) Há uma porta em que o personagem deseja entrar. O homem até 
tenta subornar o porteiro, mas sem sucesso. Entretanto, no final, ele 
descobre que essa porta estava destinada somente a ele mesmo. 
(_____)
h) São personagens o ministro e o cocheiro. O ministro 
entra no carro e coisas estranhas começam a acontecer. 
(___________________)
i) Há dois narradores a ambos contam, cada um sob seu ponto de 
vista, como seu deu o encontro entre eles, antes de Erínia apunhalar 
a outra pessoa no pescoço. (________________________________)

Nesse momento, pedíamos que, a partir de uma breve descrição, de um 
ou mais elementos da narrativa, os alunos reconhecessem a qual conto nos 
referíamos. Aqui, tentamos trabalhar com os frames construídos pelo aluno 
acerca de cada um dos textos por eles lidos. Esperávamos que, a partir das 
pistas deixadas por nós, ele pudesse relacioná-las corretamente ao conto a que 
tais pistas faziam referência. 

A avaliação dessa atividade foi positiva, haja vista que a maioria dos 
alunos conseguiu, com sucesso, relacionar o conto correto aos elementos 
que foram lhes cedidos. Isso sinalizou a nós que possivelmente os alunos 
construíram novos frames quando da leitura e quando lhes dado alguns 
elementos desse, conseguiam rapidamente e corretamente acessá-los.

Exercício quatro: Muitas das histórias do livro têm alusões, referências 
a outras narrativas. Pensando nos textos lidos, associe as referências 
mencionadas aos títulos das histórias em que elas aparecem. 

8  Síntese extraída de uma página da internet: http://caixadeliteratura.blogspot.com.
br/2011/08/manuscrito-encontrado-numa-garrafa.html Acesso em 15 mar.2014

http://caixadeliteratura.blogspot.com.br/2011/08/manuscrito-encontrado-numa-garrafa.html
http://caixadeliteratura.blogspot.com.br/2011/08/manuscrito-encontrado-numa-garrafa.html
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As Ursas / O Edifício / O Horla / Um Relatório para a Academia
a) O episódio bíblico da Torre de Babel, em que os homens 
pretendem construir uma torre que alcance os céus e acabam 
brigando e destruindo-a. (__________________________________
____________)
b) As teorias de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, 
muitas vezes interpretadas sem exatidão, como a alegação de 
que somos descendentes mais aperfeiçoados dos macacos. 
(___________________)
c) As lendas e histórias folclóricas que contam como 
o mundo começou, em versões repletas de símbolos. 
(_____________________)
d) Os inúmeros personagens assustadores que devoram seres 
humanos e suas almas, como bicho-papão, vampiros, etc. 
(__________)

Nesse exercício, nós continuamos trabalhando com a relação de 
conceitos a conteúdos, quando escolhemos reproduzir uma das questões 
da ficha de leitura apresentada pelo próprio material, que pedia que se 
estabelecesse relação entre alguns contos e as referências a outros textos 
contidos neles. Havíamos discutido em sala essa questão anteriormente, 
entretanto, acreditamos que a busca da correta resposta aconteceu também 
por relação de conceitos. Como no exercício anterior, a maioria dos alunos 
obteve sucesso na resolução dessa questão.

Exercício cinco: Relate aqui: a) Qual, de todos os contos, você gostou 
mais e qual gostou menos? Por quê? b) Como você se sentiu ao ler os 
contos desse livro. O que achou mais interessante, o que achou mais 
difícil, etc.

Este último exercício da avaliação teve por objetivo apreender as impressões 
de leitura dos alunos e fazer uma evidenciação do processo. Pedíamos que eles 
apresentassem seus valores de juízo a respeito dos contos lidos e também que 
registrassem como se sentiram quando da leitura da obra como um todo.

Sobre a parte da apreciação das histórias, os resultados que obtivemos, 
quantitativamente, foram os seguintes:

Os contos apresentados como prediletos foram: na Turma A, o conto 
“O Horla – primeira versão”; na Turma B, os contos foram “O Horla – primeira 
versão” e “As Ursas”; e na turma C foi o conto “As Ursas”. De maneira, geral, 
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contabilizando as três turmas, o conto apresentado como predileto, portanto, 
foi “O Horla – primeira versão”, de Guy de Maupassant.

Os contos apresentados como “o que eu menos gostei” foram: na 
Turma A o conto “O retrato oval” de Poe; Na Turma B foram “As Ursas” e “Os 
Comensais” e na Turma C foram os contos “Manuscrito encontrado numa 
garrafa” e “As Ursas”. De maneira, geral, contabilizando as três turmas, o 
conto apresentado como “o que eu menos gostei”, portanto, foi “As Ursas”, de 
Moacyr Scliar.

A respeito do sentimento durante a leitura, obtivemos várias respostas 
que exteriorizavam a dificuldade de leitura, por conta principalmente do 
vocabulário. Foram apontados também os sentimentos de curiosidade, 
confusão, medo, ansiedade, dificuldade de compreensão, dúvida, insatisfação 
com a “ausência de um final definido”, surpresa, falta de sentido. Alguns 
disseram sentir-se com a lógica desafiada, outros acharam difícil entender a 
mensagem transmitida ou mesmo os acontecimentos estranhos, ou até “o que 
o texto nos quer dizer realmente” e outros ainda disseram torcer por alguns 
finais e sentir medo por outros. Também encontramos uma afirmação que 
julgamos bem interessante: um de nossos alunos disse ter gostado muito de 
conhecer a vida de cada autor, já que o livro trazia uma síntese biográfica de 
cada um deles e a professora havia pedido que eles lessem-na após ter feito 
uma breve apresentação desses escritores.

Conclusão
Normalmente uma das questões apontadas para que os alunos não 

gostem de um texto é a não compreensão. Muitos ainda ressaltaram que essa 
dificuldade de entendimento os deixava em dúvida se a história era real ou um 
sonho, o que nos evidencia, também, que eles buscavam a verossimilhança nos 
textos que liam e por isso a dificuldade de compreensão se estabelecia. 

Verificamos também que os sentimentos que permeavam o espírito dos 
leitores, no geral, conforme apontado por eles, era a dúvida e o medo, pois em 
diversas respostas encontramos a caracterização dos contos como “duvidosos 
e assustadores”, isso graças aos frames construídos pelas palavras presentes e 
pelas constantes alusões à morte.

Acreditamos, portanto, que o papel do professor como anfitrião na 
apresentação de tal modalidade aos alunos e auxiliador durante o processo 
de leitura é de suma importância para que os alunos possam aproveitar ao 
máximo este tipo de leitura e que se possam obter resultados como o apontado 
por um de nossos alunos: 
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A proposta didática que sugerimos, portanto, é a que foi adotada 
por nós durante o desenvolvimento desse trabalho: que o professor realize 
a discussão dos textos juntamente com os alunos, estabelecendo um roteiro 
de discussão e depois, quando da avaliação, possa utilizar questões como as 
que propomos, não apenas de checagem de leitura, mas de compreensão e 
apreensão do gênero.
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Fantástico e imaginário na literatura de Murilo rubião

Ana Carolina Ribeiro Ferreira1

Introdução
A literatura é a arte da palavra; a arte é transgressora, pois destrói e 

reconstrói conceitos; desobedece a padrões e ultrapassa os limites do que é 
entendido por realidade. Na literatura, o mundo e a realidade são reinventados 
a todo momento por meio do imaginário presente em todas as culturas desde 
tempos imemoráveis.

Por ser a maneira humana de compreender o mundo e sua realidade, o 
imaginário é indispensável à humanidade e essencial à arte e suas transgressões.

A arte apresenta diversos movimentos; a cada época, valores 
diferentes. Quando um determinado movimento artístico deixa de representar 
os sofrimentos, angústias e anseios humanos, um novo movimento nasce, 
trazendo novos valores, que dão continuidade ou se opõem aos valores do 
movimento anterior. Na literatura, uma das formas de arte, ocorre o mesmo; 
conforme o contexto histórico-cultural muda (e, por consequência, as maneiras 
de enxergar o mundo), novas escolas literárias surgem, carregando os valores 
e características da época.

O realismo fantástico é um gênero literário marcadamente moderno e 
constitui um forte estilo literário nos países latino-americanos, exceto no Brasil, 
onde ainda é pouco explorado. Também conhecido como realismo maravilhoso, 
ou realismo mágico, constitui uma das faces do imaginário, sendo um gênero que 
mistura acontecimentos inexplicáveis e impossíveis (do ponto de vista lógico ou 
científico) à realidade, gerando um efeito de estranhamento no leitor e, muitas 
vezes, nas personagens, segundo a concepção de Todorov (1981).

Este trabalho propõe-se a apresentar os aspectos desse gênero 
fantástico da literatura, a partir da análise do conto “O ex-mágico da taberna 
Minhota”, de Murilo Rubião, escritor mineiro da década de 1940. A investigação 
do imaginário e do fantástico que estão presentes no conto contribuirá para a 
pesquisa acerca do insólito existente na narrativa ficcional.

1  Graduanda do curso de Letras pela Universidade Santo Amaro (UNISA), São Paulo. 
Pesquisadora do grupo Arte, Cultura e Imaginário, vinculado à UNISA. Orientanda da Profa. Dra. 
Maria Auxiliadora Fontana Baseio.
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O imaginário e sua relação com o fantástico
Desde os tempos mais remotos, o homem questiona o mundo à sua 

volta; de onde veio, se há um ou mais deuses que criaram o universo, se há vida 
após a morte... O homem sempre ansiou por respostas para os mais diversos 
questionamentos acerca de sua existência, mergulhando em profundos e 
intermináveis dilemas; muitas dessas perguntas feitas pela humanidade 
provavelmente jamais receberão respostas, de modo que o ser humano, 
buscando dissipar suas infindáveis dúvidas e angústias, recorre a um outro 
meio de se explicar e compreender a sua existência, assim como o universo 
que a envolve: o imaginário. O imaginário, presente em todas as culturas desde 
os primórdios da vida na Terra, constitui a maneira humana de compreender a 
realidade, oferecendo respostas para suas eternas indagações.

Esse “capital pensado”, no dizer de Gilbert Durand (2012), é composto 
por uma série de imagens e símbolos que habitam o inconsciente coletivo: 
“Segundo a perspectiva neoplatônica, as imagens e o imaginário são sinônimos 
do simbólico, pois as imagens são formas que contêm sentidos afetivos universais 
ou arquetípicos, cujas explicações remetem a estruturas do inconsciente e sociais 
humanos” (DURAND Apud LAPLANTINE e TRINDADE, 1994, p. 5).

As imagens têm sua origem na consciência tomada em relação ao que 
cerca o indivíduo, representando uma realidade cultural na qual ele e seu 
grupo se inserem, criando, assim, a identidade desse grupo.

Toda a imagem procede de uma tomada de consciência, 
por ínfima que seja, de um “Eu” relativamente a um 
“Outro”, de um “Aqui” relativamente a um “Ali”. A imagem 
é, então, expressão literária, ou não, de uma distância 
significativa entre duas ordens de realidade cultural. Ela é a 
representação de uma realidade cultural através da qual o 
indivíduo ou o grupo que a elaborou revelam e traduzem o 
espaço cultural e ideológico no qual se situam. (PAGEAUX 
Apud BRUNEL e CHEVREL, 2004, p. 136).

Assim, ao entrarmos em contato com o conjunto de imagens que 
compõem o imaginário de um determinado povo ou grupo social, podemos, 
facilmente, compreender sua maneira de pensar a vida; podemos conhecer 
seus medos e dúvidas, suas angústias e sofrimentos; podemos perceber como 
enxergam a si mesmos e aos seus semelhantes, e como enxergam o outro, 
de outra cultura; em outras palavras, por meio da observação e análise das 
imagens presentes no imaginário, é possível chegar à essência de um povo, 
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visto que suas crenças estão em seus mitos, lendas e histórias, oferecendo 
um retrato rico de seus criadores, revelando sua identidade: “A imagem pode 
ter, como o mito, essa capacidade de contar, de reatualizar uma história [...]”. 
(PAGEAUX Apud BRUNEL e CHEVREL, 2004, p. 154). O imaginário não está 
desvinculado do que é entendido por real, e sim atrelado a ele, desconstruindo 
e reinventando para ele novos conceitos. Conforme nos mostra Laplantine e 
Trindade:

O imaginário não é a negação total do real, mas apoia-
se no real para transfigurá-lo, criando novas relações no 
aparente real. A negação do real, na qual está contida a 
concepção de loucura e ilusão, não tem nada a ver com o 
conceito de imaginário, pois encontram-se no imaginário, 
mesmo através da transfiguração do real, componentes 
que possibilitam aos homens a identificação e a percepção 
do universo real [...] O imaginário possui um compromisso 
com o real e não com a realidade. A realidade consiste nas 
coisas, na natureza, e em si mesmo o real é interpretação, 
é a representação que os homens atribuem às coisas e à 
natureza. Seria, portanto, a participação ou a intenção com 
as quais os homens de maneira subjetiva ou objetiva se 
relacionam com a realidade, atribuindo-lhe significados. 
(LAPLANTINE e TRINDADE, 1994, p. 20).

As imagens que compõem o imaginário traduzem com perfeição toda a 
mentalidade de uma determinada época e localidade:

Estudar a imagem é, portanto, compreender o que 
a construiu, o que a autentifica. A imagem tem, 
surpreendentemente, todas as características de uma 
língua. Bastaria recordar os elementos de definição de 
uma língua apresentada por Emile Benveniste e aplicá-
los, sem qualquer tipo de esquematismo, a uma imagem: 
enunciação (falar é falar de); constituição em unidades 
distintas de que cada uma é signo; referência para todos os 
membros de uma mesma comunidade; única atualização 
da comunicação intersubjetiva. A imagem é claramente 
uma segunda língua, uma “linguagem”. Entre todas as 
linguagens de que pode dispor uma sociedade para se dizer 
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e se pensar, entre todas as linguagens simbólicas, a imagem 
é uma delas, original, que tem por função dizer as relações 
interétnicas, interculturais. A imagem deve ser estudada 
como um objeto, uma prática antropológica e tem o seu 
lugar e a sua função no universo simbólico nomeado de 
imaginário, “inseparável de toda a organização social e 
cultural, uma vez que é, através dele, que uma sociedade se 
vê a si mesma, se escreve, se pensa e se sonha. (PAGEAUX 
Apud BRUNEL e CHEVREL, 2004, p. 138 - 139).

Nesse sentido, podemos dizer que o fantástico é uma das facetas 
do imaginário, uma forma de sua expressão. Manifesta-se por meio do 
sobrenatural e está presente especialmente na literatura do século XX, quando 
o gênero conhecido como realismo fantástico adquire força e se espalha, 
sobretudo pela América Latina. O realismo fantástico mistura acontecimentos 
absurdos à realidade, isto é, eventos inexplicáveis e impossíveis (do ponto 
de vista lógico ou científico) manifestam-se no mundo real das personagens, 
interferindo no cotidiano delas. Quando tais fenômenos inexplicáveis não 
têm sua existência questionada, produz-se um efeito de estranhamento no 
leitor. Sua forte presença é explicada, na América Latina, por ser um lugar 
onde há uma realidade dura e absurda vivenciada através da história por seus 
habitantes, de acordo com Laplantine e Trindade (1994, p. 23), um “ambiente 
de pesadelo”, comportamentos delirantes, despotismo exacerbado, corrupção 
e suspeitas generalizadas, uma realidade assombrosa e inexplicável.

O leitor, ao entrar em contato com as narrativas do realismo fantástico, hesita 
diante dos fatos ocorridos, que se apresentam como insólitos, absurdos e irreais: 
“Não são apenas as narrativas fabulosas que são extraordinárias e extravagantes e 
muitas vezes, para nós, incríveis, mas a própria realidade se apresenta como uma 
realidade alucinada”(LAPLANTINE e TRINDADE, 1994, p. 23).

Esses acontecimentos insólitos constituem rica matéria-prima para a 
criação dos artistas que retratam a vida dos habitantes e sua peculiar realidade 
que rompe as fronteiras da lógica e da racionalidade:

A realidade fantástica retratada na América Latina 
consiste de situações sociais, acontecimentos ou pessoas 
que inserem no universo social conhecido um elemento 
estranho. Ocorre o fantástico quando, no contexto de 
normas estabelecidas, sólidas e controladas por leis 
naturais, irrompe o insólito e o inadmissível na realidade 
objetiva. (LAPLANTINE e TRINDADE, 1994, p. 15).
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Os escritores do realismo fantástico retratam a realidade transfigurada, 
reinventada, que ultrapassa os limites do que é conhecido como real e lógico, 
criando novas relações no aparente real. O realismo fantástico, especialmente 
na América Latina, assemelha-se ao Surrealismo, tal como se conhece na 
Europa.

Os surrealistas europeus procuram fugir de sua civilização 
enquanto os surrealistas latino-americanos procuram 
reencontrá-la. Os primeiros se deixam seduzir pela fuga e 
exotismo, enquanto para os segundos o estranho, o irreal 
e o fantástico constituem o que todos eles chamam de 
“nossa realidade”. Os surrealistas parisienses se atribuem 
uma missão a longo prazo: romper com o modo de pensar 
europeu, enquanto esse mesmo projeto se encontra em 
parte realizado na América Latina e no Caribe. Os primeiros 
sonham, pensam e imaginam o que os segundos estão 
vivendo. (LAPLANTINE e TRINDADE, 1994, p. 23-24).

Nas narrativas fantásticas, o improvável toma conta do ambiente 
passando-se a impressão de que os acontecimentos discorridos são ilusões 
ou sonhos; tal situação insólita provoca um efeito de total estranhamento, 
fazendo com que as personagens hesitem diante dos fatos apresentados, sem 
saber se o que está sendo vivenciado é sonho ou realidade. O estranhamento 
provocado pelos fatos aparentemente absurdos é estendido até o leitor que, 
diante da confusão instalada na vida da personagem, também hesita em relação 
à interpretação do texto. Essa atmosfera de dúvida muitas vezes perdura por 
toda a narrativa: “A ambiguidade subsiste até o fim da aventura: realidade ou 
sonho?; verdade ou ilusão ?” (TODOROV, 1981, p. 15). As histórias narram 
acontecimentos impossíveis de serem realizados (de acordo com a lógica e 
leis conhecidas). Isso coloca a personagem e o próprio leitor diante de duas 
possibilidades de interpretação acerca dos fatos ocorridos: a primeira solução 
consiste no entendimento de que o ocorrido é apenas uma ilusão, imaginação 
de quem está diante da cena; neste caso, a realidade não é alterada de forma 
alguma; ou o ocorrido está mesmo no plano real:

O acontecimento deve optar por uma das duas soluções 
possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de 
um produto da imaginação, e as leis do mundo seguem 
sendo o que são, ou o acontecimento se produziu 
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realmente, é parte integrante da realidade, e então 
esta realidade está regida por leis que desconhecemos. 
(TODOROV, 1981, p. 13)

Diante dessas duas possibilidades de interpretação, os personagens 
vacilam, levando o leitor a hesitar em sua forma de compreender o que está 
diante de si:

O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. O fantástico 
é a vacilação experimentada por um ser que não conhece 
mais que as leis naturais, frente a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural; implica, pois, uma 
integração do leitor com o mundo dos personagens; 
define-se pela percepção ambígua que o próprio leitor 
tem dos acontecimentos relatados. A vacilação do leitor 
é, pois, a primeira condição do fantástico. (TODOROV, 
1981, p. 19)

Ao analisar e compreender aquilo que se mostra absurdo, por meio da 
expressão do imaginário, torna-se possível entender como a sociedade vê a si 
mesma, se escreve, se pensa e se sonha. O projeto estético de um autor, por ser 
uma construção do imaginário, deixa marcas de suas percepções, sentimentos 
e vontades, podendo revelar posições de recusa e resistência a determinadas 
situações sociais e históricas, ou paradigmáticas.

Seguimos, neste momento, à nossa compreensão analítica do conto “O 
Ex-mágico da taberna Minhota”, de Murilo Rubião.

Análise do objeto literário: o conto “O ex-mágico da 
taverna minhota”, de Murilo Rubião

Murilo Rubião, autor pioneiro do realismo fantástico no Brasil, tem sua 
escrita diferenciada do estilo dos escritores que estavam em alta durante sua 
época, os regionalistas da década de trinta, voltados para a denúncia social 
e para a valorização das diversas regiões do país e suas respectivas culturas, 
revelando as contradições, conflitos e mazelas sociais de um Brasil que desejava 
tornar-se moderno e industrializado, porém que ainda mantinha um modo de 
vida atrasado em diversos lugares, especialmente no campo.

Contrariando a tendência neorrealista socialmente engajada da época, 
Rubião apresenta uma literatura que não denuncia de maneira realista a 
realidade social à sua volta, mas a recria com um imaginário diferente, regido 
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por outras leis e por uma lógica outra: a do sonho, tão presente em terras 
latino-americanas.

O conto “O ex-mágico da taverna Minhota” é narrado em primeira 
pessoa, de maneira não linear. O narrador-protagonista é um homem maduro 
que abandona o ofício de mágico para tornar-se funcionário público. A 
narrativa é iniciada por uma epígrafe composta por dois versículos dos salmos 
LXXXV, I da bíblia que dizem: “Inclina senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque 
sou desvalido e pobre”. Essas palavras oferecem um retrato prévio do narrador, 
antes mesmo que ele comece a contar sua história ao seu interlocutor. O 
narrador inicia seu relato afirmando que sua condição de funcionário público 
não é o seu maior desconsolo; e confessa que, na verdade, não estava 
preparado para o sofrimento, pois o mágico surge no mundo de repente, 
sem possuir recordação alguma de sua existência: não há lembranças de uma 
família, e nem mesmo de uma história de infância e juventude.

A primeira manifestação do fantástico ocorre no momento em que o mágico 
surge do nada, diante do espelho da taverna, e depara consigo mesmo diante do 
espelho da taverna Minhota. Ao reparar em seu reflexo no espelho, ele nota que 
seus cabelos estão ligeiramente grisalhos; tal situação não lhe causa espanto, assim 
como também não lhe causa espanto o momento em que, misteriosamente, ele 
retira o dono do restaurante de dentro do bolso do próprio paletó.

O fato de não possuir um passado marcado por experiências, decepções 
e sofrimentos deixa o mágico despreparado para encarar e suportar a vida. 
Após retirar do bolso o dono da taberna, que fica totalmente perplexo com tal 
façanha, o mágico é questionado pelo homem, que procura compreender como 
tal fenômeno pode ocorrer; já o mágico, que não encontra a menor explicação 
para a sua existência no mundo, responde que nascera cansado e entediado. 
O dono do restaurante imediatamente, pensando que os passes de mágica 
seriam um ótimo entretenimento para seus fregueses, lhe oferece emprego. 
O mágico aceita o emprego, porém logo desagrada ao dono da taberna com 
sua prática de extrair de dentro do paletó almoços gratuitos para os clientes. O 
narrador-protagonista abandona a taverna e vai trabalhar em um circo, onde 
seus fabulosos truques fazem grande sucesso; porém o reconhecimento por 
parte da plateia não lhe traz felicidade, tampouco preenche o vazio de sua 
vida; não lhe importa a alegria e os aplausos entusiasmados das crianças, 
seres inocentes destinados aos sofrimentos e amarguras que acompanham o 
amadurecimento do homem. Com o passar do tempo, a vida do mágico torna-
se insuportável, pois o mesmo não possui controle sobre suas mágicas; elas 
acontecem o tempo todo, espontaneamente, em todos os lugares, assustando 
as pessoas ao redor, e por vezes divertindo-as, sem que ele as queira executar. 
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Cansado da situação, o mágico mutila as próprias mãos para que nunca 
mais possa executar mágicas; porém seu alívio dura pouco, logo suas mãos 
reaparecem nos tocos dos braços; em seguida, o mágico tira dos bolsos uma 
dúzia de leões, e espera que os animais o devorem, mas contrariando as suas 
expectativas, os leões apenas o olham, provocando a ira do mágico que em 
seguida devora os animais. Após o fracasso com os leões, o mágico atira-se em 
um abismo, porém ele logo é amparado por um paraquedas que surge de sua 
roupa; e então, novamente frustrado, o mágico tenta o suicídio com um tiro na 
cabeça, e apenas consegue fazer um lápis sair da arma no lugar da bala.

Desesperado e frustrado por não conseguir se libertar da existência, o 
narrador lembra-se de ouvir de um homem triste que ser funcionário público é 
suicidar-se aos poucos; essa lembrança lhe traz uma nova esperança: cansado, 
decide tornar-se funcionário público. Após entrar para o funcionalismo público, 
logo os homens começam a causar-lhe náusea; passa-se um ano, e uma crise 
ameaça o seu emprego, que ele teme perder, não porque gostasse dele, mas 
porque estava apaixonado por uma colega de trabalho, cuja presença lhe 
era indispensável agora. Diante da ameaça de perder o emprego, o mágico 
apresenta-se ao seu chefe, declarando que não pode perder o emprego, visto 
que ele ocupa o cargo há dez anos, quando na verdade, ele ocupa há apenas 
um ano; em seguida, coloca a mão no bolso para retirar dele um documento 
que comprovasse o seu registro no cargo durante o período de dez anos, 
quando o mágico tem uma grande surpresa: de dentro de seu bolso sai apenas 
um papel amarrotado, um poema inspirado nos seios da colega de trabalho 
por quem ele está apaixonado. A burocracia do serviço público anulara o seu 
dom de mágico, levando-o ao arrependimento de não haver criado um mundo 
maravilhoso, um mundo onde ele pudesse fazer mágicas e levar alegria aos 
homens velhos, para os quais o mundo já perdeu os encantos; e alegria para 
as crianças, que em sua inocência ficam encantadas com tudo o que é mágico.

No conto de Murilo Rubião, há a forte presença do imaginário que 
se manifesta em aparições do fantástico. No momento em que o narrador-
protagonista aparece dentro da taverna, diante do espelho, a reparar em seus 
cabelos que já estão ligeiramente grisalhos, o mágico surge do nada, sem ter 
nascido, sem possuir infância e juventude. É a primeira manifestação do fantástico.

A segunda manifestação do fantástico ocorre quando o mágico retira do 
próprio bolso o dono da taverna; tal acontecimento não surpreende o mágico, 
que revela, diante da perplexidade do outro homem, já haver surgido no 
mundo cansado e entediado. Os acontecimentos absurdos sucedem como se 
não houvesse nada de extraordinário, passando a impressão de que tudo o que 
ocorre na história da vida do mágico fosse normal e lógico; a aceitação de todos 
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os fenômenos ocorridos, sem o questionamento de sua veracidade, produz um 
grande efeito de estranhamento no leitor, que hesita em relação à maneira 
de compreender o que lhe é apresentado. Esse efeito de estranhamento é 
ampliado, ainda, pelo emprego da linguagem clara e singela, que contrasta 
com a natureza absurda dos acontecimentos da história.

Incapaz de se adequar à vida e ao mundo à sua volta, visto que o poder 
sobrenatural e as mágicas que lhe fogem ao controle o separam da sociedade 
preconceituosa, que rejeita o diferente, o protagonista decide pôr fim à 
situação por meio do suicídio; porém suas diversas tentativas em dar cabo à 
própria vida são frustradas graças ao seu poder sobrenatural que sempre o 
impede de cessar de existir: o mágico que possui a capacidade de criar seres e 
modificar o que está à sua volta não possui poder para abandonar a existência 
no mundo, pois se ele não possui origem, infância e juventude, tampouco 
possuirá um fim.

Ainda pensando em dar cabo à própria vida, o narrador-protagonista 
afasta-se dos palcos e ingressa no serviço público; após o período de um ano, 
seus poderes de mágico são anulados pela burocracia do funcionalismo público, 
deixando-o em situação de profunda infelicidade, justificando, assim, o versículo 
bíblico utilizado como epígrafe: “Inclina, senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque 
eu sou desvalido e pobre”. O versículo amplia o significado do conto e sintetiza 
a situação do mágico que outrora tivera poderes para transformar o que está ao 
seu redor, porém nenhuma mudança foi feita no mundo.

O conto é encerrado com o lamento do mágico por não haver criado um 
mundo mágico que encantasse as crianças e velhos, os únicos capazes de, em sua 
ingenuidade e cansaço diante da vida, se alegrarem com seus truques mágicos.

Assim, Murilo Rubião recupera, por meio do imaginário nele criado, a 
origem do gênero fantástico. O imaginário presente na história sofre os efeitos 
da lógica objetiva que rege o mundo conhecido como real; mundo que, baseado 
na racionalidade, não admite mais a presença do que é fantástico. A magia 
desgastada e ultrapassada está retratada na figura do mágico protagonista, que 
está envelhecido, cansado e inadaptado na sociedade, visto que seus poderes 
sobrenaturais o atrapalham e impedem de levar uma vida normal, isolando-o, até 
a magia ser esmagada pela burocracia do funcionalismo público, simbolizando, 
assim, o conhecimento mágico, suplantado pelo conhecimento racional.

Considerações finais
Observamos que o fantástico povoa o imaginário que engendra as 

narrativas de Murilo Rubião. Diferentemente da tendência da literatura 
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regionalista da época, o escritor não denunciou os problemas sociais existentes 
ao seu redor da maneira que os seus contemporâneos o fizeram, mas engajou-
se a seu modo, retratando o mundo à sua volta de uma maneira fantástica. O 
mundo apresentado por ele, em seu projeto literário, é regido por uma outra 
lógica: a lógica do insólito. Com ela, Murilo Rubião encontrou sua maneira 
peculiar de posicionar-se diante da vida e da sociedade, desconstruindo 
e reconstruindo a realidade pelas vias do fantástico e de um imaginário de 
resistência. Sua forma humana de compreender o mundo e a realidade brasileira 
apresenta recusa à lógica objetiva e racionalista que sustenta o paradigma 
cartesiano como aquele que exclui todas outras formas de conhecimento e de 
compreensão do mundo que não sejam a razão instrumentalizada.
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o fantástico contemporâneo sob o olhar da hesitação:  
confluências

Ana Carolina Bianco Amaral1

O ramo de estéticas da literatura fantástica que cresce no início do 
século XX atua nesse período sob forma múltipla e articulada na narrativa 
ocidental. Referimo-nos, nessa esteira, às formas que o realismo mágico, 
o realismo maravilhoso e o neofantástico englobam a partir deste século. 
Esses novos formatos nasceriam do fim do fantástico, então tradicional, do 
oitocentismo, segundo a concepção genérica de Tzvetan Todorov, já que “a 
literatura fantástica, ela mesma, que subverteu ao longo de todas as suas 
páginas, as categorizações linguísticas, recebeu com isto um golpe fatal; mas 
desta morte, deste suicídio nasceu uma nova literatura”. (TODOROV, 1975, p. 
177). Há de se ressaltar, no entanto, que a circulação dessas novas escolas não 
é, de todo, independente, pois a fundamentação tradicionalista do gênero 
parece manter um status atual da “velha” literatura na estética crescente.

A preservação das características do primeiro fantástico no 
realismo mágico, no realismo maravilhoso e no neofantástico não se limita, 
exclusivamente, ao trabalho literário. Não é raro que a teoria e a crítica literária 
se empenhem em consolidar o gênero, contudo a perspectiva individual dos 
estudiosos está, continuamente, demarcada ao longo das concepções, e deve-
se a isso, a variedade de propostas que erguem um gênero fantástico. Vemos 
essa multiplicidade de concepções, por exemplo, nos estudos de Italo Calvino, 
Jorge Schwartz, Bráulio Tavares, Irene Bessière, entre outros, pois, ao nosso 
ver, eles concordam,  muitas vezes por cognição e não por enfrentamento, 
que há a circulação de pelo menos duas características capitais nas narrativas 
fantásticas: o aspecto de realidade e o de sobrenaturalidade. Por isso, dizemos 
que a recorrência desses dados na crítica e na teoria não é, de modo algum, 
intermitente, e apresentam o seguinte binarismo:

1  Mestra e doutoranda em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, UNESP.
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1-  A imitação de um cenário integralmente realista, do universo 
do leitor;

2-  A transgressão do ambiente realista da história, dada com a 
aparição de algum personagem ou evento, tipologicamente, 
sobrenatural.

 Para pautarmos o processo de continuidade do fantástico tradicional nas 
narrativas do século XX, gostaríamos de esclarecer que, nesse caso, a primeira 
premissa é condicionalmente complexa, já que a atuação exata do universo 
físico do leitor, no mundo do texto, compreenderia, imprescindivelmente, a 
existência de um mundo e de contextos históricos únicos, onde estariam 
compartilhados os mesmos valores e referências dos grupos sociais, bem 
como a cultura desses grupos. Todorov, porém, parece não se inclinar a essa 
intangibilidade, quando ele 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, 1975, 
p. 30, Grifo nosso)

Essa proposição todoroviana não distingue o mundo literário do 
universo real do leitor. O que nos faz acreditar que se, por exemplo, o 
receptor não participar da execução da narrativa, hesitando ou não com os 
personagens a respeito da procedência do evento sobrenatural, não haverá 
literatura fantástica. Neste caso, para haver o processo de hesitação, o leitor 
precisaria ser orientado por sua própria noção de realidade, que é sempre 
concretizada em seu ambiente físico e social.  Por essa via, o distanciamento 
completo do universo empírico do receptor do cenário da ficção não seria 
possível, e ambientaria o leitor no universo diegético, simulando seu ambiente 
cotidiano, sem distinções. Mas o que acontecerá com a literatura fantástica 
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se a concepção de realismo do leitor não anuir com a noção de real que o 
texto pretende? A narrativa abandonaria o campo do fantástico? Essa acepção 
teórica é predominantemente suicida, na medida em que ela almeja impor 
à literatura a criação de um ambiente realista a partir de processos fechados 
de referências, espelhados nos valores socioculturais que, nesse caso, seriam 
próprios do teórico, bem como Braulio Tavares faz ao considerar que a literatura 
fantástica é “tudo que não é realista” (TAVARES, 2003, p. 7, grifo do autor).

A segunda premissa, “a transgressão do ambiente realista da história, 
dada com a aparição de algum personagem ou evento, tipologicamente, 
sobrenatural”, é exaustivamente demarcada no fantástico como ato 
transgressor da realidade: “sobrenatural – fora do natural ou comum; fora das 
leis naturais”. (COVIZZI, 1978, p. 36). Essa realidade não é apresentada como 
processo de construção da narrativa, mas é vista a partir da noção de real que 
o leitor mantém. Por isso, considera-se sobrenatural a manifestação, no texto, 
de um personagem que seja contraditório às leis de orientação do receptor.

A fim de verificarmos a coerência das acepções refletidas, propomos 
cotejar dois contos típicos da literatura fantástica moderna e contemporânea, 
uma vez que essas obras fariam parte, segundo o viés crítico, do aparato de 
textos fantásticos desses períodos. São dois exemplos que esboçam essa 
escolha: Contos fantásticos do século XIX (2004), de Italo Calvino, e Os melhores 
contos fantásticos (2006), de Flávio Moreira da Costa. Ambas as compilações 
elegem no corpus: “A Vênus de Ille”, de Prosper de Merimèe, do século XIX, e 
“Teleco, o coelhinho”, de Murilo Rubião, do século XX.

No que tange à fábula do primeiro conto, a estátua da Vênus, encontrada 
em escavações locais numa região da França, coparticipa da trama de forma 
insólita, segundo sugere a visão dos próprios personagens, já que ela não 
manifesta diálogos ou fluxos de pensamento. A narração é iniciada por um 
narrador-testemunha, portanto sob o olhar da primeira pessoa – condição 
que possibilita a alteração da integridade do evento ocorrido, manipulando-o 
e distorcendo-o conforme o crivo do narrador: “Eu estava descendo a última 
encosta do Canigou e, embora o sol já tivesse se posto, eu distinguia na planície 
as casas da cidadezinha de Ille, para onde me dirigia” (MÉRIMÉE, 2006, p. 
152). No conto de Rubião, a forma do relato também é similar, pois quando o 
coelho Teleco pede um cigarro ao homem que estava sentado próximo a ele, 
estabelecendo uma relação de amizade e vivência com esse personagem, o 
narrador diz: “Permaneci na mesma posição em que me encontrava, frente ao 
mar, absorvido com ridículas lembranças.” (RUBIÃO, 1998, p. 143).

O ponto-chave que demarca um distanciamento entre ambas as 
narrativas aparece quando, na primeira, o sobrenatural não atua diretamente 
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no texto, mas é preconizado no discurso do narrador:

Tenho que ir dar boa-noite ao ídolo, disse o aprendiz mais 
alto, parando de repente. Abaixou-se, e provavelmente 
apanhou uma pedra. Eu o vi esticando o braço, e na mesma 
hora um golpe sonoro ecoou o bronze. Logo depois o 
aprendiz levou a mão à cabeça dando um grito de dor.
“Ela me rejeitou!”, gritou.
E os dois arruaceiros deram no pé, fugindo.
(MÉRIMÉE, 2006, p. 157)

Enquanto que na narrativa de Rubião, se acatarmos a perspectiva da 
crítica, o insólito é demarcado pelo aparecimento do coelho falante na trama, 
pois esse personagem não permite uma explicação lógica e científica para sua 
origem:

Diante de mim estava um coelhinho cinzento, a me 
interpelar delicadamente:

– Você não me dá é porque não tem, não é, moço?

O seu jeito polido de dizer as coisas comoveu-me. Dei-lhe 
o cigarro e afastei-me para o lado, a fim de que melhor ele 
visse o oceano. Não fez nenhum gesto de agradecimento, 
mas já então conversávamos como velhos amigos. Ou, 
para ser mais exato, somente o coelhinho falava. (RUBIÃO, 
1998, p. 143-144)

O novo verossímil, conforme Roland Barthes explicita em “O efeito 
de real” (BARTHES, 1968, p. 32-36), é constituído por meio do excesso das 
descrições dos elementos do cotidiano social, projetados na literatura. E é 
justamente esse olhar barthesiano no fantástico que faz julgar a realidade 
fictícia da narrativa nos mesmos parâmetros da realidade não ficcional. 
Entretanto, não aderimos a esse conceito por compreendermos que a 
caracterização do real é multifacetada e nunca restrita, especialmente se 
recorrermos somente ao mundo físico e logicamente categorizado pela ciência 
para pensarmos a literatura fantástica como ela seria. Dessa forma, passamos a 
articular a concepção de real com base no esquema lógico da verossimilhança 
clássica, a qual Aristóteles estabelece o conceito voltado à organização das 
estruturas internas da narrativa: “[...] é evidente que não compete ao poeta 
narrar exatamente o que aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido, o 
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possível, segundo a verossimilhança ou a necessidade.” (ARISTÓTELES, 2007, p. 43)
Desse modo, a percepção de sobrenatural é estritamente abalada, na 

medida em que a ideia de transgressão e de ruptura da realidade da narrativa 
não convence, de fato, o fantástico a ser o que ele é. Em vista disso, no conto 
da Vênus:

Monsieur de Alphonse jogou a raquete do chão, furioso. 

“É esse maldito anel”, gritou, “que aperta o meu dedo e faz 
perder uma bola garantida!”

Com alguma dificuldade tirou seu anel de brilhantes; 
aproximei-me para recebê-lo, mas ele me viu, correu até 
Vênus, passou o anel em seu dedo anular e voltou para seu 
posto, à frente dos jogadores de Ille. (MÉRIMÉE, 2006, p. 
162-163)

O sobrenatural é construído a partir de uma sugestão do narrador, e 
não aparece de forma pautável na trama. Essa forma sugestiva de insólito é, 
por vezes, recorrente na narrativa fantástica do século XIX, e se distancia da 
literatura de um século depois. Nota-se que o aparecimento do sobrenatural, 
no conto do coelho, se dá de forma agressiva e, com isso, anularia qualquer 
tipo de hesitação:

Chamava-se Teleco. 

Depois de uma convivência maior, descobri que a mania 
de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples 
desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil com as 
crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos 
ou prestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo que, pela manhã, 
galopava com a gurizada, à tardinha, em lento caminhar, 
conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. (RUBIÃO, 1998, 
p. 144-145)

Dizemos, pelo óbvio, que o efeito de hesitação seria extinto nesse 
conto contemporâneo, se pensarmos que os questionamentos tradicionais 
do narrador em relação à origem do personagem sobrenatural, caro ao 
fantástico tradicional, não aparece na narrativa rubiana. Porém, entendemos 
que o processo de ambiguidade, no conto de Mérimée, escapa dos parâmetros 
tradicionalistas do gênero, pois se, fundamentalmente, é necessário manter 
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a convivência do aspecto de realidade e de sobrenaturalidade na mesma 
instância narrativa, para assim haver hesitação, onde está o personagem insólito 
do conto da Vênus? Não há, de fato, o aparecimento desse personagem, mas 
somente hipóteses míticas acerca da estátua. Vejamos:

Mas mesmo com tudo isso, não engulo o rosto dessa 
estátua. Ele tem um jeito malvado... e ela também é 
malvada.”

“Malvada! Que maldade ela fez com você?”

“Comigo, propriamente, não; mas o senhor vai ver. Nós 
éramos quatro para colocá-la de pé, e Monsieur de 
Peyrehorade, que também puxava a corda, embora não 
tenha mais força do que uma galinha, esse homem digno! 
A muito custo a botamos reta. Eu estava apanhando um 
caco de telha para calçá-la quando, tchibum!, lá vai ela 
caindo para trás com todo o seu peso. Eu disse: ‘Cuidado 
aí embaixo!’. Mas não disse com a rapidez necessária, pois 
Jean Coll não teve tempo de puxar a perna...” (MÉRIMÉE, 
2006, p. 153-154)

Em Teleco, o coelhinho, ocorre justamente o inverso. O personagem 
sobrenatural é completamente banalizado e se adere aos personagens que 
fariam parte do real da história. Por conta disso, não há questionamentos, da 
parte do narrador, acerca da gênese do coelho, mas esse esquema do texto 
pode não fazer minimizar, completamente, a hesitação do leitor, uma vez que, 
nesse trecho:

Uma tarde, voltando do trabalho, minha atenção foi 
alertada pelo som ensurdecedor da eletrola, ligada com 
todo volume. Logo ao abrir a porta, senti o sangue afluir-me 
à cabeça: Tereza e Barbosa, os rostos colados, dançavam 
um samba indecente. 

Indignado, separei-os. Agarrei o canguru pela gola e, 
sacudindo-o com violência, apontava-lhe o espelho da sala:

– É ou não é um animal?
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– Não, sou um homem! – E soluçava, esperneando, 
transido de medo pela fúria que via nos meus olhos.

À Tereza, que acudira, ouvindo seus gritos, pedia:

– Não sou um homem, querida? Fala com ele:

– Sim, amor, você é um homem. (RUBIÃO, 1998, p. 150)

A visão do narrador-testemunha parece estar distorcida, pois ele se 
mantém apaixonado pela mulher Tereza. A insistência do coelho ao dizer que 
ele havia se metamorfoseado em ser humano e a confirmação da mulher em 
relação a essa mudança, podem suscitar questionamentos ao leitor. Será que o 
narrador contorce o discurso por não aceitar o amor entre Teleco e Tereza ou 
realmente o coelho não atinge a forma de homem?

As formas de hesitação na literatura fantástica moderna e 
contemporânea são um problema pós-moderno ainda não encerrado. De um 
lado, o insólito parece completamente aceito pelos personagens do conto 
tradicional, ainda que só tenha sido sugerido e não ambientado, e de outro, o 
sobrenatural é trazido de forma espessa à trama, mas a banalidade com qual 
é feito esse processo pode fazer perder a identidade própria de sobrerreal. 
Apesar do distanciamento secular de ambas as narrativas, a Vênus de Ille, e 
Teleco, o coelhinho, algumas características da composição se convergem, e 
permitem que a literatura fantástica seja vista sob outros olhares, como à volta 
do verossímil clássico na modernidade e a hesitação no contemporâneo.
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Passagens insólitas nos Amores Fugaces de Jorge enrique adoum 

Andrea Guerra1

A obra Los amores fugaces: memórias imaginarias (2010), do escritor 
equatoriano Jorge Enrique Adoum, apresenta cinco relatos nos quais é possível 
notar a inserção de passagens ou momentos vivenciados pelo autor, atribuindo 
a esses relatos um matiz autoficcional.

 Serge Doubrovsky (1977) foi o primeiro a utilizar o termo autoficção. 
Para ele, isto é uma ficção de acontecimentos e, também, de fatos estritamente 
reais. Este termo está presente no romance Fils. Nessa obra, o narrador e o autor 
têm o mesmo nome embora os acontecimentos sejam fictícios. Procedimento 
semelhante ocorre em Los Amores Fugaces. Segundo Doubrovsky (1988), a 
autobiografia não é nem romance e nem autobiografia. Trata-se de algo que 
se encontra entre ambos. Por outro lado, Lecarme (1994) define a autoficção 
como “um discurso no qual o autor, o narrador e o protagonista têm a mesma 
identidade nominal e no qual, o título genérico, indica que se trata de um 
romance” (p. 227). 

Um dos pontos mais marcantes dentro de Los Amores Fugaces é o fato 
de encontrarmos muitas semelhanças entre a ficção e autobiografia escrita 
por Adoum. A comprovação dessa peculiaridade de sua escrita contribui para 
ressaltar o vínculo entre a vida de Adoum e seu livro de memórias, levando-nos 
a refletir sobre os pontos de intersecção entre estas e a imaginação criadora que 
enxerta nesse espaço ficcional elementos insólitos. Assim, compreender essas 
passagens insólitas dentro do primeiro relato da obra, intitulado “Carambola”, 
consiste no principal objetivo dessa análise que busca, num primeiro momento, 
refletir sobre duas categorias: o fantástico e o insólito.

Referindo-se ao insólito, Garcia (2009) faz uma observação que nos 
ajudará a entender melhor o que ele significa. 

1  Licenciada em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”. 
Mestranda no programa Literatura e Vida Social da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, campus de Assis. Orientada pela Profa. Dra. Maira Angélica Pandolfi.  Email: 
andreaguerra89@gmail.com
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Nos textos do insólito ficcional, é comum a explicitação 
do(s) narratário(s) pela voz do narrador, podendo 
corresponder ou a outras personagens da história, a quem 
o narrador se dirige e transmite as mesmas sensações que 
os leitores reais, em seus atos de leitura, vão experienciar, 
ou, mesmo e diretamente, aos leitores, chamados no 
texto, muitas vezes, com o emprego de vocativos, com o 
que se resgata e ressignifica um recurso muito utilizado 
pelo sistema real-naturalista. Essa estratégia tem por 
efeito de recepção socializar com o leitor – representado 
pelo narratário – a dúvida, a insegurança e a hesitação do 
narrador, fazendo daquele seu cúmplice na fragilidade das 
(in)certezas narradas. Assim, a sensação de estar travando 
contato com o insólito chega ao narratário e, portanto e 
por extensão, aos leitores. (GARCÍA, 2009, p. 3-4)

Segundo García (2007), tudo aquilo que quebra as expectativas do 
leitor pode ser entendido como insólito. Tudo aquilo que resulta inverossímil, 
algo que acaba sendo extraordinário e não habitual, se encaixa na definição 
de insólito. Uma das características principais do fantástico, que o estudioso 
David Roas aponta no livro Teorias de lo fantástico, é a de que o insólito deve 
acontecer em um espaço comum a todos nós: “Así, para que la historia narrada 
sea considerada fantástica, debe crearse un espacio similar al que habita el 
lector, un espacio que se verá asaltado por un fenómeno que trastornará su 
estabilidad.” (ROAS, 2001, p.8)

Todos os cenários escolhidos pelo autor para as histórias retratadas na 
obra em análise são cenários cotidianos, capitais ou metrópoles onde milhões 
de pessoas podem viver situações parecidas com as que Adoum viveu. Nesse 
caso, tais cenários não parecem reais, mas são de fato espaços reais por onde 
o autor transitou. Adoum baseia-se em situações e lugares reais para inserir as 
suas memórias imaginarias e dar um toque de real no fictício, ou de fictício no 
real. Depende do ponto de vista.

Na obra de Adoum, os acontecimentos insólitos se configuram tal como 
define Carlos Reis (2012), ou seja, “algo que vem corroer a normalidade”. É, 
portanto, a presença desses acontecimentos insólitos que instauram a dúvida 
sobre o que é real e o que não é. O mais surpreendente para o leitor que 
sabe que Adoum escreveu sua própria autobiografia, De cerca y de memoria 
(2010), é a constatação de que algumas situações inseridas em suas “memórias 
imaginadas” são tão autênticas que passamos a acreditar, inclusive, mais 
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naquelas fantasiosas do que naquelas supostamente reais e é, justamente, essa 
incerteza que faz com que nos perguntemos se essa obra não se trata também 
de uma autobiografia. Até que ponto o real e o imaginário se misturam para 
criar aqueles relatos? E como, muitas vezes, o real e o fantástico se misturam 
e se complementam fazendo com que não exista um sem o outro no livro Los 
Amores Fugaces?  

Para uma compreensão mais abrangente da obra Los Amores Fugaces, 
que está recheada de passagens insólitas, é importante ressaltar que o livro 
trata de cinco histórias de amor que passam por momentos e situações 
inusitadas e um final surpreendente. O autor consegue compor um tom de 
inocência e de culpa no narrador que, no final, sempre acaba assumindo a 
responsabilidade do desfecho “trágico” dessas histórias de amor. 

Em “Carambola”, o herói é um jovem de apenas vinte anos. Ele é 
um equatoriano, estudante, garçom e “entregador de livros” que (sobre) 
vive no Chile, resguardado por uma família turca que o acolheu como filho, 
com exceção do pai, chamado Maroun. Assim como o escritor, o herói 
também é filho de uma família libanesa que migrou ao Equador. Em seu 
livro autobiográfico, Adoum relata que um dia, depois de ter ficado irritado 
com a austeridade de seu pai que não permitia conversas enquanto a família 
estivesse sentada à mesa comendo, ele resolveu ir embora do Equador. Soube 
que alguns amigos seus estavam planejando ir ao Chile e juntou-se a eles na 
viagem. Por fim, foram apenas Adoum e um amigo seu. Ambos passaram fome 
e várias dificuldades nesse novo país. Tratavam-se de dois jovens de dezessete 
anos que mal tinham dinheiro para comer e que não conheciam ninguém. Aos 
poucos, essa situação muda e Adoum consegue um emprego e tem a sorte 
de se tornar secretário e amigo do poeta chileno Pablo Neruda. Este o ajuda, 
orientando-o quando Adoum descobre que está sendo procurado pela polícia 
do Chile para ser levado de volta ao seu país. 

No primeiro trecho aqui citado, observa-se a dificuldade que Adoum 
teve durante sua vida, convivendo com os costumes impostos pelo seu pai.

Um dia, quando nos proibiu de falar enquanto 
almoçávamos, reclamei violentamente: falei que estava 
cansado daquele regime militar. De ter que acordar às 6 
da manhã, quando estávamos de férias, só para que não 
ficássemos preguiçosos. Falei que estava cansado de não 
poder falar- nem que fosse em voz baixa e no cômodo mais 
afastado do seu quarto- até que ele não acordasse, às 8:30 
da manhã. Falei que a hora do almoço era o único momento 
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que a família estava junto e que era o único momento em 
que podíamos saber o que os outros queriam de nós, como 
estavam, o que tinha acontecido aquele dia. E sendo que, 
para a sua geração, naquela época, no seu país e no nosso, 
os filhos não tinham o direito de reclamar, a solução foi 
simples: ‘Se você está cansado disso, vá embora’. E então, 
tive que ir embora (ADOUM, 2010, p. 37-38, tradução 
própria).

No fragmento a seguir, Adoum relata detalhadamente, tanto na 
autobiografia quanto no romance (valendo-se, inclusive, das mesmas palavras 
em ambos) como foi que acabou indo morar no Chile.

No dia que meu pai me perguntou por que não ia embora 
se estava cansado do regime militar que vivíamos em 
casa fiquei sabendo que três companheiros da faculdade 
planejavam ir ao Chile. Magoou-me que não tivessem me 
chamado. Depois, disseram-me que não achavam que eu 
fosse capaz de ir embora de casa. Por fim, só fomos José 
Arturo Carreira- Pepe, el Negro, irmão que encontrei e que 
durou toda a vida- e eu. Naquela noite informei apenas 
que tinha ganhado uma bolsa para o Chile. Tão distante, 
tão solitária e tão desinteressada era a vida das pessoas 
que moravam em casa que meus pais nunca conheceram 
nossa escola, não perguntaram o motivo de ter ganhado 
uma bolsa, nem de quanto ela era, nem o tempo de 
duração, nem a sua finalidade (ADOUM, 2010, p. 53-54, 
tradução própria).

Logo depois de relatar sua decisão e sua coragem de embarcar nessa 
nova aventura Adoum conta quais foram as dificuldades que eles passaram. 
Novamente, para contar essa experiência, tanto no romance quanto na 
autobiografia, Adoum vai usar exatamente as mesmas palavras.

Os meus primeiros dias no Chile foram os mais difíceis (...). 
O encontro de uma nota de dez pesos, colado no chão 
depois da chuva, me fez lidar com dilemas que a pobreza 
tinha me poupado: escolher entre pegar um ônibus ou 
tomar um café; entre comprar um lanche ou comprar 
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cigarros (ADOUM, 2010, p. 59 tradução minha).

A outra pessoa que podíamos procurar em Santiago –
porque eu tinha uma carta para ele- era Carlos George 
Nascimento. Diretor de uma editora que criou seu pai. 
José Arturo e eu fomos, com pouca esperança, encontrá-
lo. Iludidos, porém desesperados. Íamos pedir trabalho 
para duas pessoas. Era a hora em que começava o trabalho 
da editora, no horário da tarde. Carlos George levou-nos 
até uma cantina, autorizando que pedíssemos o que 
quiséssemos enquanto o esperávamos até às 18:00. Há 
mais de uma semana que revezávamos os dias para ver 
quem comia, pois nos alimentávamos apenas de uma 
bolacha e um copo de leite por dia. Juntávamos as moedas 
e aquele que tivesse comido no dia anterior deveria esperar 
para comer somente no dia seguinte. Por este motivo, 
pedimos lanches de carne, queijo, presunto, frango, salada 
e Nescafé. E, claro! Cigarros, cigarros e mais cigarros, já que 
não éramos obrigados a fumar tudo de uma vez só e nem 
devolver os que sobrassem. Pedimos cerveja, não mais por 
causa da sede, mas para esperar a Carlos George. A única 
pessoa que entrou no meio da tarde foi um homenzinho, 
absurdamente magro, com olhos de louco, vermelhos de 
tanto beber e roupas rasgadas e sujas. Pediu dinheiro e 
envergonhados- a mesa estava lotada de comida e bebida- 
falamos que não tínhamos nada. O homem olhou-nos 
com desprezo. Foi então que explicamos que esperávamos 
um amigo e que esse amigo pagaria tudo. E já que não 
tínhamos dinheiro, falamos que ele podia pedir o que 
quisesse. Pediu vinho e sentou-se um pouco longe de nós. 
(...) Perguntou-nos quem éramos e o que fazíamos ali, pois 
julgou imperdoável que dois estudantes universitários se 
encontrassem naquela situação (ADOUM, 2010, p. 61-62. 
tradução minha).

Pegou um guardanapo e escreveu uma carta ao ministro 
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da Economia, falando que se envergonhava de ser chileno 
já que, naquele país, dois jovens equatorianos tinham 
que depender da generosidade de um amigo para não 
morrer de fome. E que se envergonharia por ele, se 
ele, como ministro, não desse um jeito nessa situação, 
arranjando-lhes um trabalho. Dois anos depois, o ministro 
virou meu professor de Economia e, então, contei o que 
tinha acontecido dois anos antes e entreguei-lhe a carta, 
que sempre levei comigo. Então ele me disse: ‘E porque 
não me procurou para me entregar a carta? O homem 
que escreveu isto foi meu companheiro na Universidade e 
mesmo que não tenhamos nos visto mais eu teria gostado 
de ter feito esse favor a ele (ADOUM, 2010, p. 63-64, 
tradução minha).

E, claro, talvez uma das passagens que no romance é rapidamente 
contada, mas que na autobiografia é uma historia vagarosamente detalhada, é 
quando Adoum conhece Pablo Neruda e depois quando este pede que Adoum 
seja seu secretário.

Nos meus primeiros dias em Santiago, alguém me 
convidou para um jantar de despedida do poeta argentino 
Raúl González Tuñon, que estava voltando a seu país. Foi ali 
que me apresentaram a Pablo Neruda (...) (ADOUM, 2010, 
p. 69. tradução própria).

Na saída, o público, que ainda batia palmas, abriu um 
caminho para deixar que Pablo e o reitor da faculdade 
passassem. Como muitos outros, eu cheguei perto dele e o 
abracei sem falar nada. (...) Me perguntou se eu gostaria de 
ser seu secretário e me disse que devia ir à sua casa no dia 
seguinte (ADOUM, 2010, p. 101. tradução própria).

E por último, temos a história em que Adoum descobre que está sendo 
procurado pela polícia chilena e Neruda o ajuda a descobrir o motivo. O poeta 
acaba sendo um dos poucos amigos que Adoum teve nesses momentos de 
crise.

Então chegou o dia 15 de outubro. A Direção dos 
Estrangeiros tinha me chamado para que me apresentasse 
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por lá na manhã daquele dia. O diretor, surpreendentemente 
amável para um policial, explicou-me que deveria solicitar 
a mudança do visto, já que eu tinha entrado no país como 
estudante e não estudava mais. Pediu que eu voltasse no 
dia seguinte, levando uma folha carimbada, para que ele 
mesmo solicitasse a minha mudança de visto. Ao meio dia, 
fiquei sabendo que a polícia tinha registrado o meu quarto 
(ADOUM, 2010, p. 160-161, tradução própria).

Vivi fugindo e me escondendo, durante dois meses, e 
o pior de tudo era que eu não sabia o motivo. Fiquei 
refugiado na casa de uma família de palestinos. Quando 
consegui voltar a receber visitas pedi que fizessem Pablo 
perguntar o que é que a policia chilena tinha contra mim. 
No começo, tentaram justificar o decreto de expulsão com 
motivos como o de ser colaborador do diário comunista El 
Siglo, sendo que eu só escrevia comentários sobre cinema. 
Também alegaram que eu tinha sido o secretário de Pablo 
Neruda, mesmo que ele tivesse tido outros e nenhum 
deles tivesse sido procurado. Finalmente descobrimos 
a verdade: o embaixador do Equador tinha pedido ao 
Ministério do Interior do Chile que expulsassem do país 
a dez ou doze estudantes equatorianos: dessa forma, se 
vingava –se aproveitando da sua posição e da situação 
política- daqueles que tinham lutado contra ele, desde 
a nossa faculdade no Equador, quando ele era Ministro 
de Governo e mestre de obras de uma das ditaduras de 
Velasco Ibarra. (...) Pepe Carrera e eu éramos os únicos da 
lista do –viado, como eu o chamei, ou covarde, que é como 
Neruda o chamou-, que eles ainda não tinham prendido 
(ADOUM, 2010, p. 161-162, tradução própria).

Pablo me disse que a única solução seria me apresentar 
na polícia e me comprometer a abandonar o país. Pablo 
me arranjou um passaporte e, graças à ajuda de alguns 
amigos, comprei uma passagem em terceira classe 
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no “Américo Vespucio”. No final do mês de dezembro 
fui de Valparaiso até Guayaquil, lugar onde cheguei, 
uma semana depois, derrotado, pobre, violentamente 
desterrado e viúvo. Não havia ninguém no porto. Eu fui 
o único passageiro que desembarcou no país (ADOUM, 
2010, p.162, tradução própria).

Chamamos a atenção, ainda, para a questão espacial, uma vez que 
tanto na autobiografia como no romance ambos, autor e narrador, migram do 
Equador para o Chile e são acolhidos por uma família turca, amiga de seu pai. 
É nessa família que o narrador encontra a tentação, que levava o nome de 
Perla, e que era a filha mais nova da família. Pertencendo a culturas distintas e 
sabendo que Perla já está comprometida com um homem muito mais velho do 
que ela, mas que provavelmente tem os mesmos costumes e a mesma origem 
dela, Adoum vive uma mistura de sentimentos como o desejo, a insegurança, a 
vontade de continuar e a consciência da inutilidade de seus atos. Um dia, antes 
de ser mandado de volta para o Equador, em um momento inesperado, diante 
de Perla e de seu irmão, ele recebe uma declaração de amor por parte de Leila, 
a mãe de Perla, mulher que ele considerava como sua mãe. 

Chega de me chamar de Mãe! (...) eu não sou sua mãe (...) 
Por que você acha que Maroun gritava comigo? Por que 
você acha que eu fazia de tudo para que ele não voltasse 
sempre para casa? Por que você acha que eu ficava 
pedindo para você almoçar conosco e viver aqui? Por ser 
mãe? Mas você nunca entendeu, você não entende nada 
(...) e agora você vai embora? Vá embora, então!  (ADOUM, 
2010, p.50, tradução própria).

Há, portanto, muitas semelhanças constatadas entre o autor e o herói 
da obra em questão no episódio intitulado “Carambola”: a dificuldade que 
ele tinha para se adaptar aos costumes impostos pelo pai; a decisão de ir ao 
Chile, passando dificuldades e tendo como companhia somente um amigo; a 
amizade com Pablo Neruda, bem como o trabalho que desenvolveu ao lado 
deste; e o sentimento de ser procurado pela polícia e ter que ficar refugiado e 
escondido até descobrir o motivo dessa busca. Por essa razão, convém expor 
brevemente um pouco da biografia de Jorge Enrique Adoum, escritor pouco 
estudado e ainda desconhecido no Brasil.



105<sumário

O escritor Jorge Enrique Adoum nasceu numa família libanesa que 
migrou ao Equador, país onde ele nasceu. Seu pai Jorge E. Adoum manteve os 
costumes da sua terra, inclusive quando se encontrava no Equador. Nunca aceitou 
comer outra coisa que não fosse a comida do seu país. Seu pai foi um famoso 
escritor de livros esotéricos e para não ser confundido com ele, já que ambos 
tinham o mesmo nome, nosso escritor preferia assinar ‘Jorgenrique Adoum’. 

Uma vez que o autor foi apresentado, e que conhecemos a história do 
primeiro relato, é importante enfocar algumas concepções sobre o gênero 
fantástico para que, dessa forma, possam ser aplicadas à obra de Adoum. 
Primeiramente, é importante entender uma questão muito discutida nos 
últimos tempos. Isto é: O que é o fantástico? Qual é a definição do mesmo? 
Sabe-se que o fantástico é um gênero de difícil classificação e concepção. 
Vários teóricos concordaram e discordaram no significado de fantástico. Por 
esse motivo, para compreender melhor esta definição, várias obras teóricas 
foram consultadas. Para começar, no livro de Remo Ceserani O Fantástico 
(2006), encontramos um capítulo intitulado “Tentativas de Definição”. Aqui se 
encontram diferentes pontos de vista, de alguns teóricos, sobre o fantástico. 

Segundo M. R. James (Apud Ceserani, 2006), o fantástico deve adentrar 
o mundo das personagens, onde as suas ações e tudo o que existe dentro 
desse mundo pareçam normais e cotidianas, pois é nesse ambiente calmo que 
o objeto ameaçador deve aparecer aos poucos. Nesse caso, temos o nosso 
jovem narrador vivendo na capital chilena. Até aí não existe nenhum ambiente 
estranho. Trata-se de uma cidade normal, parecida com tantas outras. Assim, 
o que poderíamos chamar de objeto ameaçador pode ser a presença do 
proibido. Esse amor que existe no seu coração, mas que por motivos culturais, 
não pode ser. E por último, aparece aquela reviravolta, quando a mãe da sua 
amada confessa o amor que sente por ele. Dessa maneira, nos encontramos 
diante uma situação surpreendentemente insólita. 

Por outro lado, para Pierre- Georges Castex, o fantástico deve ser 
caracterizado por uma aparição repentina do mistério na vida real. Segundo 
ele, o fantástico “está ligado, em geral, aos estados mórbidos da consciência, 
a qual, em fenômenos como aqueles dos pesadelos ou do delírio, projeta 
diante de si as imagens das suas angústias e dos seus horrores” (CASTEX, Apud 
TODOROV, 2006, p. 46). Observa-se, por último, que para Todorov, o fantástico 
é a hesitação provada por um ser que só conhece as leis naturais, diante de um 
acontecimento sobrenatural. É preciso entender que o episódio que Adoum 
viveu, quando recebe a declaração de amor por parte da mulher que ele tratava 
como mãe, pode ser considerado um fato um pouco angustiante. Ao mesmo 
tempo, a sobrevivência diária naquela cidade em que se encontrava com seu 
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amigo poderia significar um pesadelo para ele, já que a procura por comida era 
intensa e o resultado escasso. Ambos estavam longe das suas famílias, tentando 
sobreviver todo dia, com muita dificuldade e precisando da ajuda alheia. 

Aprofundando-se mais um pouco nesse campo do fantástico, é 
importante refletir sobre uma observação feita por Rodrigues (1988). A teórica 
explica que o universo da literatura é ficcional por excelência. Dessa forma, 
pode-se entender que seja justo dizer que toda obra literária tem uma parte 
fantástica ou insólita. Nesse ponto, então, está explicado o motivo pelo qual 
“Carambola” representa um relato fantástico. Por outro lado, muitas vezes 
quando o leitor lê alguma obra se depara com um fator que Rodrigues aponta: 

O texto oferece um diálogo entre razão e desrazão, 
mostra o homem circunscrito à sua própria racionalidade, 
admitindo o mistério, entretanto, e com ele se debatendo. 
Essa hesitação que está no discurso narrativo contamina o 
leitor, que permanecerá, no entanto, com a sensação do 
fantástico predominante sobre as explicações objetivas. 
A literatura, nesse caso, se nutre desse frágil equilíbrio 
que balança em favor do inverossímil e acentua-lhe a 
ambigüidade (RODRIGUES, 1988, p. 11)

Segundo Roas (2012), a transgressão do real é um elemento do 
fantástico. E é isso que acontece em “Carambola”. Podemos observar a 
narrativa transitando entre o verossímil e o inverossímil sem questionamentos, 
já que, no fim, a história que se encontra diante de nós não seria a mesma se a 
tomássemos como metade real e metade fictícia. Acredito que seja importante 
considerar uma terceira dimensão. Uma terceira realidade, na qual todos os 
fatos que compõem o texto transitem livremente, como uma verdade na qual 
pouco importam os aspectos factuais.

Outro aspecto do insólito é o duplo. Esse conceito aparece no livro de 
Ceserani, que explica que “O desdobramento, gêmeos e sósia, a duplicidade 
de cada personalidade (…) no fantástico o tema é fortemente interiorizado, e 
ligado à vida da consciência, das suas fixações e projeções” (CESERANI, 2006, 
p. 87). E pode-se observar que em “Carambola” temos dois Adoums. O Adoum 
que é o narrador/ escritor e o Adoum que é aquele de quem não conhecemos 
muito, ou quase nada; aquele que vive as histórias de amor. E aquele outro, 
que é o mesmo da autobiografia, aquele de quem achamos conhecer mais, 
mesmo que estejamos errados sobre isto.

Rodrigues explica que:
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O duplo, portanto, pertence a essa fase de indiscriminação 
entre o eu e o outro, o eu e o mundo. A mesma 
indiscriminação retorna em certas patologias mentais, 
além de ser explorada no domínio da ficção e da arte em 
geral, por ser rica em sugestões e crítica do que somos, do 
que poderíamos ser, das fantasias de poder ser outro, etc 
(RODRIGUES, 1988, p. 47).

Adoum nos mostra constantemente um jogo de parecer, mas não ser. 
Passagens reais e fictícias misturadas e escritas de uma forma que ambas se 
entrelaçam e enganam o leitor, que não sabe mais o que é real e o que não 
é. Deve-se entender que muitas vezes, mesmo que se trate exclusivamente 
de uma autobiografia, existiram elementos fictícios, mas que provavelmente 
não os conheceríamos ou não os distinguiríamos dos reais. Conhecendo isto, é 
importante entender que pouco importa até que ponto uma história ou uma 
parte dela é real. Como disse o escritor Jorge Enrique Adoum, nas notas do 
prólogo de Los Amores Fugaces:

Acredito, e já tenho ressaltado algumas vezes, que tudo o 
que a gente escreve faz parte de um autorretrato, ou seja, 
estas situações que a gente conta, apaga, quebra e volta 
a escrever tantas vezes de maneira obsessiva tornam-se 
vivências verdadeiras, tão intensas como aquelas que 
fazem parte de uma autobiografia (ADOUM, 2000, p. 22, 
tradução própria).

Como é possível observar, as personagens que se encontram, tanto no 
relato “Carambola”, quanto na autobiografia, são o próprio Jorgenrique, seu 
amigo, José Carrera, Pablo Neruda e Carlos George. Os outros personagens 
que fazem parte da história, como Perla, Clara, Leila, Fuad, entre outros, são 
personagens possivelmente fictícios que vão contracenar com os reais, citados 
acima. Dessa maneira, encontramo-nos diante de um cenário fantástico. O 
real e o fictício coexistindo em uma outra realidade. Personagens históricas, 
que são aqueles que também aparecem na autobiografia e que se encontram 
ficcionalizados dentro do relato, tais como Pablo Neruda, ou seu amigo José 
Carrera. Vemos, por outro lado, acontecimentos verdadeiros da vida do 
autor, ocorrendo junto com acontecimentos que provavelmente não sejam 
verdadeiros. O toque de amor, que não está presente na autobiografia e que 
se mistura com os fatos reais confere maior credibilidade à história.
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contos fantásticos no Brasil:  
as três mortes de Quincas Berro dágua

Anna Faedrich1

Antes de começarmos a análise propriamente dita do conto de Jorge 
Amado, gostaria de mencionar uma curiosidade a respeito do conto que me 
chamou a atenção. Sendo meu interesse de pesquisa, sobretudo, a(s) fronteira(s) 
entre a realidade e a ficção; limites entre o real e o imaginado; memória e 
esquecimento; vida e literatura; e, mais especificamente, o que podemos 
denominar um novo gênero (pós-moderno) literário – a autoficção (neste caso, 
interessa-me a ficcionalização de si – o autor como próprio personagem no 
espaço fictício/romanesco), achei pertinente iniciar comentando o fato de que 
Quincas Berro D’água parte da realidade.

A edição da Companhia das Letras, 2008, contém o posfácio de Affonso 
Romano de Sant’Anna. Nele, Sant’Anna afirma que a história de Quincas Berro 
Dágua é verdadeira em dois sentidos: 1º) o personagem ganhou vida própria 
desde que a obra foi publicada, traduzida para dezenas de línguas e logo 
substanciada em outras formas artísticas (teatro, balé, televisão); 2º) a história 
também é verdadeira porque deriva “de um fato realmente sucedido”. 

Ficções reais e realidades imaginárias
Segundo Santa’Anna, o nome verdadeiro de batismo do nosso Quincas 

é Plutarco e “Jorge Amado, em seu livro, enganando ficcionalmente o leitor, diz 
que o nome de batismo de Quincas era Joaquim Soares da Cunha. Era, mas não 
era. Posso lhes afiançar que o nome de cartório de Quincas, ou melhor, do cabo 
Plutarco, era Wilson Plutarco Rodrigues Lima” (SANT’ANNA, in AMADO, 2008, 
p. 96). Sant’Anna diz que o Quincas verdadeiro era cearense (e não baiano) 
e ainda promete dar algo mais “real e fatal” do que o CPF ou o número da 
identidade do cidadão:

1  Anna Faedrich é Professora Substituta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ – Departamento de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura). Pós-Doutoranda em 
Estudos de Literatura na UFF. Doutora em Letras – Teoria da Literatura (PUCRS). Editora da 
Revista Letrônica. E-mail: anna.faedrich@gmail.com 
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[...] darei o número da cova em que está enterrado o 
Quincas original e originário, embora na versão de Jorge 
se diga que ele desapareceu no mar. Ele foi enterrado em 
terra firme, se é que existe terra firme neste mundo de 
ficções reais e realidades imaginárias. Há, portanto, uma 
versão terrestre e outra marítima dessa vida e morte. 
Entre o líquido e o sólido, vai se escrevendo a ficção com 
uma verdade líquida e (in) certa. (SANT’ANNA, in AMADO, 
2008, p. 96)

No posfácio, ainda temos acesso à própria fala de Jorge Amado sobre 
a gênese da sua personagem literária: “Quincas Berro Dágua foi gerado em 
Fortaleza, onde brotou a ideia deste pequeno romance. Deram-me notícia 
de caso acontecido quando a morte de um boêmio, contaram-me de caso 
acontecido como a solidariedade dos amigos na hora da ausência transformou 
a dor da despedida” (SANT’ANNA, in AMADO, 2008, p. 98).

Passado o fato curioso, voltamos ao interesse do nosso trabalho que 
é a análise do insólito – dentro do arco de práticas distintas – no conto “A 
morte e a morte de Quincas Berro Dágua”, de Jorge Amado, publicado pela 
primeira vez em 1959, com o objetivo de refletir a possibilidade de três mortes 
do protagonista Joaquim Soares da Cunha: a do nome, primeira morte; depois, 
a morte física; e, por último, a morte espiritual.

O título do conto é o primeiro indicativo de alguma coisa insólita: refere-se 
à dupla “morte” da personagem, através da repetição enfática do termo – a morte 
e a morte. Se o insólito é o inusitado, o bizarro, se na sua figuração fazem parte a 
estranheza, o oculto e o mistério, podemos pensar o duplo da morte (anunciado 
no título) como elemento essencial da obra para satirizar e fazer crítica social.

No plano da narrativa, o início do livro é propício para deixar o leitor 
numa zona de incertezas em relação à morte de Quincas: “Até hoje permanece 
certa confusão em torno da morte de Quincas Berro Dágua. Dúvidas por 
explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, 
lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira” (AMADO, 
2008, p. 13). Tal imprecisão, que continua ao longo do conto, nunca através 
de fatos, mas sim de “relatos, boatos, suposições e indecisão”, já nos prepara 
para uma narrativa que não se apresenta de maneira habitual e que é marcada 
pelo riso do escárnio (é como se Quincas zombasse de todos, da sociedade 
moralista e hipócrita, e inclusive do leitor). Diante da pluralidade de Jorge 
Amado, ficamos sem saber, ao certo, afinal, quando Joaquim Soares da Cunha 
morre (no seu quarto ou se atirando no mar?).
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[...] Quincas um recordista da morte, um campeão do 
falecimento [...]. Não sei se esse mistério da morte (ou 
das sucessivas mortes) de Quincas Berro Dágua pode ser 
completamente decifrado. Mas eu o tentarei, como ele 
próprio aconselhava, pois o importante é tentar, mesmo 
o impossível. (AMADO, 2008, p. 15. Grifo nosso)

Também o espaço onde se situa o conto é Salvador, uma cidade mágica, 
cuja presença africana, do Candomblé e dos orixás, leva-nos a refletir sobre o 
ambiente propício à instauração do insólito como elemento fundamental do 
conto. Nas narrativas literárias do medo, o espaço tem papel fundamental para 
a produção de efeitos, assumindo dimensões geográfica, física, sociológica e 
psicológica. A função narrativa do ambiente ultrapassa a simples emolduração 
das personagens e de suas ações e passa a ser fonte de significado e valor. 
Dessa forma, nosso trabalho se ocupa além das representações da morte, 
outros elementos insólitos ao longo do conto e o ambiente fantástico em que 
elas se passam.

A noite da morte espiritual de Quincas, a morte que ele 
escolheu para si, é uma “noite fantástica”, uma noite 
de encantamento, a lua é cheia, a cidade de Bahia é 
descrita como misteriosa, e o Pelourinho um cenário 
fantasmagórico. Pelo jeito, aquela ia ser noite memorável, 
inesquecível. Quincas Berro Dágua estava num dos seus 
melhores dias. Um entusiasmo incomum apossara-se 
da turma, sentiam-se donos daquela noite fantástica, 
quando a lua cheia envolvia o mistério da cidade da 
Bahia. Na ladeira do Pelourinho, casais escondiam-se nos 
portais centenários, gatos miavam nos telhados, violões 
gemiam serenatas. Era uma noite de encantamento, 
toques de atabaques ressoavam ao longe, o Pelourinho 
parecia um cenário fantasmagórico. (AMADO, 2008, p. 
81. Grifo nosso)

Depois, o narrador ainda fala que “aquela noite mágica da Bahia devesse 
prolongar-se pelo menos por uma semana”, ou ainda que “tudo naquela noite 
era diferente”.

A primeira morte, a do nome de Joaquim Soares da Cunha, é uma morte 
moral. “O que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte, se não física 
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pelo menos moral, datada de anos antes, somando um total de três” (AMADO, 
2008, p. 15). É o momento de ruptura da personagem com o status quo. É seu 
grito de liberdade. Ele troca o nome de batismo – nome e sobrenome – pelo 
apelido. O apelido representa a informalidade e a vida boêmia. Vida na rua, vida 
noturna. Cansado do enquadramento familiar, um verdadeiro aprisionamento, 
e das exigências da sociedade para se comportar devidamente, Quincas vai 
embora e não volta mais. Antes disso, fala tudo o que pensa da mulher, da filha 
e do genro: “(...) depois de ter tachado Leonardo de ‘bestalhão’, fitou a ela e a 
Otalícia e soltou-lhes na cara, inesperadamente: — Jararacas! E com a maior 
tranquilidade desse mundo, como se estivesse a realizar o menor e mais banal 
dos atos, foi-se embora e não voltou” (AMADO, 2008, p. 42).

Aqui é interessante pensar a questão do apelido. O apelido, na obra de 
Jorge Amado, parece representar a intimidade, o carinho e a individualidade. 
Se Joaquim pode ser qualquer um, Quincas Berro Dágua é um só. 

A reação da morte de Quincas para os quatro amigos inseparáveis – 
Curió, Negro Pastinha, cabo Martim e Pé de Vento – faz um contraponto com 
a reação da família – filha, genro e irmãos.  De um lado, temos a família, em 
especial a filha Vanda, que não chora a morte do pai, mostrando ao mesmo 
tempo frieza e senso prático, uma grande preocupação com as aparências/
máscaras sociais e também uma mágoa com esse pai (e a morte do nome/
moral), que fora motivo de vergonha para ela:

Vanda herdara da mãe certo senso prático, a capacidade 
de tomar rapidamente decisões e executá-las. Enquanto 
olhava o morto, desagradável caricatura do que fora seu 
pai, ia resolvendo o que fazer. Primeiro chamar o médico 
para o atestado de óbito. Depois vestir decentemente o 
cadáver, transportá-lo para casa, enterrá-lo ao lado de 
Otalícia, num enterro que não fosse muito caro, pois os 
tempos andavam difíceis, mas que tampouco deixasse 
mal ante a vizinhança, os conhecidos, os colegas de 
Leonardo. (AMADO, 2008, p. 25)

De outro lado, temos os amigos fiéis e calorosos, que sentem 
profundamente a perda do amigo:

[...] desciam a ladeira do Tabuão em caminho do quarto do 
morto. Deve-se dizer, a bem da verdade, que não estavam 
eles ainda bêbados. Haviam tomado seus tragos, sem 
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dúvida, na comoção da notícia, mas o vermelho dos olhos 
era devido às lágrimas derramadas, à dor sem medidas, 
e o mesmo pode-se afirmar da voz embargada e do passo 
vacilante. (AMADO, 2008, p. 53. Grifo nosso)

Vejamos, então, excertos que mostram as reações dolorosas dos 
amigos de Quincas: Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé-de-Vento, 
respectivamente:

Curió somente agora percebia como eram ligados entre si, 
a morte de Quincas parecia-lhe uma amputação, como se 
lhe houvessem roubado um braço, uma perna, como se 
tivessem arrancado um olho. (AMADO, 2008, p. 55)

[...] Negro Pastinha era de natural alegre e bonachão. [...] 
Lá estava ele, sentado na calçada do pequeno mercado, 
debulhado em lágrimas, segurando uma garrada quase 
vazia. Ao seu lado, solidários na dor e na cachaça, 
vagabundos diversos faziam coro às suas lamentações e 
suspiros. [...] Negro Pastinha virava um trago, enxugava 
uma lágrima, urrava em desespero: — Morreu o pai da 
gente... (AMADO, 2008, p. 55-56)

Não era homem de chorar, um militar não chora mesmo 
após ter deixado a farda. Mas seus olhos ficaram 
miúdos, sua voz mudou, perdeu toda a fanfarronada. 
Era quase uma voz de criança ao perguntar: — Como 
pôde acontecer? (AMADO, 2008, p. 61)

[...] embrulhado em seu vasto paletó, como se sentisse frio, 
resmungando sozinho. Soubera da notícia por outras vias 
e também ele buscava os amigos. Ao encontrá-los, meteu 
a mão num dos bolsos. Para retirar um lenço com que 
enxugara as lágrimas, pensou Curió. Mas das profundezas 
do bolso, Pé de Vento extraiu uma pequena jia verde, 
polida esmeralda. – Tinha guardado para Quincas, nunca 
encontrei uma tão bonita. (AMADO, 2008, p. 61-62)

Sendo assim, podemos dizer que, no plano simbólico, o NOME remete à 
PRISÃO, às expectativas da sociedade (respeitabilidade), à família em que nunca 
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teve voz nem grande valor, já que a filha mal lembra de situações na infância 
com o pai: “Era curioso: não se recordava de muitos pormenores ligados ao pai. 
Como se ele não participasse ativamente da vida da casa. Poderia passar horas 
a lembrar-se de Otalícia, cenas, fatos, frases, acontecimentos onde a mãe estava 
presente” (AMADO, 2008, p. 42). Já o APELIDO remete ao círculo de amigos 
amorosos e companheiros, ao sofrimento verdadeiro com a morte e à liberdade.

A segunda morte aqui analisada é a morte física, aquela comprovada por 
um médico. A família providencia um velório aparentemente decente (porque 
nem cuecas colaram no morto!) na tentativa de apagar o passado vergonhoso 
de Joaquim e de resgatar a figura de um homem – pai e marido – respeitável.

Segundo eles, Quincas Berro Dágua, ao morrer, voltara a 
ser aquele antigo e respeitável Joaquim Soares da Cunha, 
de boa família, exemplar funcionário da mesa de rendas 
estadual, de passo medido, barba escanhoada, paletó 
negro de alpaca, pasta sob o braço, ouvido com respeito 
pelos vizinhos, opinando sobre o tempo e a política, jamais 
visto num botequim, de cachaça caseira e comedida. 
(AMADO, 2008, p. 18)

A morte física de Quincas é para a família a possibilidade de “ressuscitá-
lo” da morte do nome, ou seja, morria Quincas (apelido) para voltar a viver o 
homem respeitável, Joaquim Soares da Cunha (nome).

Que faziam ali? Não compreendiam que Quincas Berro 
Dágua terminara de exalar o último suspiro? Que ele 
fora apenas uma invenção do diabo? Um sonho mau, um 
pesadelo? Novamente Joaquim Soares da Cunha voltaria 
e estaria um pouco entre os seus, no conforto de uma casa 
honesta, reintegrado em sua respeitabilidade. Chegara a 
hora do retorno e desta vez Quincas não poderia rir na cara 
da filha e do genro, mandá-los plantar batatas, dar-lhes 
um adeusinho irônico e sair assoviando. Estava estendido 
no catre, sem movimentos. Quincas Berro Dágua acabara. 
(AMADO, 2008, p. 25-26. Grifo nosso)

A grande ironia é que a filha sentia-se vitoriosa, porque ela acreditava 
que se Quincas estava morto, ela poderia fazer o que quisesse com o corpo 
dele, já que “estava estendido no catre, sem movimentos”. Só que não é bem 
isso que acontece:
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Fisionomia melancólica, fitou o cadáver. Sapatos lustrosos, 
onde brilhava a luz das velas, calça de vinco perfeito, paletó 
negro assentado, as mãos devotas cruzadas no peito. 
Pousou os olhos no rosto barbeado. E levou um choque, 
o primeiro. Viu o sorriso. Sorriso cínico, imoral, de quem 
se divertia. O sorriso não havia mudado, contra ele nada 
tinha obtido os especialistas da funerária. Também ela, 
Vanda, esquecera de recomendar-lhes, de pedir uma 
fisionomia mais a caráter, mais de acordo com a solenidade 
da morte. Continuara aquele sorriso de Quincas Berro 
Dágua e, diante desse sorriso de mofa e gozo, de que 
adiantavam sapatos novos [...], de que adiantavam roupa 
negra, camisa alva, barba feita, cabelo engomado, mãos 
postas em oração? Porque Quincas ria daquilo tudo, 
um riso que ia se ampliando, alargando, que aos poucos 
ressoava na pocilga imunda. Ria com os lábios e com os 
olhos [...]. (AMADO, 2008, p. 43. Grifo nosso)

Há várias passagens insólitas no conto que marcam a ambiguidade da 
morte de Quincas, o riso do escárnio do morto e a impossibilidade de controle 
por parte da família:

Quincas Berro Dágua sorria e o dedo grande do pé direito 
parecia crescer no buraco da meia. (AMADO, 2008, p. 26)

E Vanda ouviu, as sílabas destacadas com nitidez insultante, 
no silêncio fúnebre: — Jararaca! (AMADO, 2008, p. 42)

Nem agora morto e estirado num caixão, com velas aos 
pés, vestido de boas roupas, ele se entregava. Ria com a 
boca e com os olhos, não era de admirar se começasse a 
assoviar. E, além do mais, um dos polegares – o da mão 
esquerda – não estava devidamente cruzado sobre o outro, 
elevava-se no ar, anárquico e debochativo. (AMADO, 
2008, p. 44. Grifos nossos)

Vitorioso sorriso nos lábios, Quincas ajeitou-se melhor no 
caixão (AMADO, 2008, p. 45)
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Ademais, ele vai morrer de outra forma, a terceira morte, como Quincas, 
em face à imensidão do mar “jamais morreria em terra, que só um túmulo 
era digno de sua picardia: o mar banhado de lua, as águas sem fim” (AMADO, 
2008, p. 48).

Então Quincas Berro Dágua fazia seu solene juramento: 
reservava ao mar a honra de sua hora derradeira, de seu 
momento final. Não haviam de prendê-lo em sete palmos 
de terra, ah! isso não! Exigiria, quando a hora chegasse, 
a liberdade do mar, as viagens que não fizera em vida, as 
travessias mais ousadas, os feitos sem exemplo. (AMADO, 
2008, p. 49)

Nessa morte, a de Quincas Berro Dágua, os amigos de bebedeiras o 
levam do velório (pois o julgavam vivo ainda) para a farra, depois para o mar, 
e lá Quincas morre afogado, deixando uma intepretação polissêmica entre a 
morte natural, acidental e o suicídio (opção que o libertaria do enterro formal 
e de tudo o que ele representa). É interessante observar que todos os amigos 
da boemia tratam Quincas como se ele estivesse vivo, e a narrativa cria essa 
ambiguidade, porque o narrador fala de sentimentos do morto e dá voz ao 
morto, ao mesmo tempo que descreve situações em que fica claro que ele não 
está vivo:

Sentara-se ele com a cabeça reclinada no peito de Quitéria, 
as pernas estiradas. [...] Quincas tinha todos os direitos, 
inclusive o de estirar as pernas como bem quisesse e 
entendesse. [...] Quincas reanimou-se mesmo foi com um 
bom trago. Continuava a beber daquela maneira esquisita: 
cuspindo parte da cachaça, num esperdício. Não fosse dia 
de seu aniversário e cabo Martim chamar-lhe-ia a atenção 
delicadamente. (AMADO, 2008, p. 86-87. Grifo nosso)

A figura do duplo é temática recorrente nas narrativas do insólito. 
Segundo Clément Rosset, um duplo “parece buscar a pessoa que o presente 
sufoca: o duplo encontra o seu lugar natural um pouco antes ou um pouco 
depois” (ROSSET, 2008, p. 67). O teórico analisa as formas variadas de recusa do 
real. Entre elas, a recusa radical da realidade; o aniquilamento do real aniquilando 
a si mesmo – suicídio; a salvação da própria vida ao preço de uma ruína mental – 
loucura; e a cegueira voluntária – não ver o real (uso de álcool e drogas).
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Para Rosset, o indivíduo só consegue abstrair o real deslocando-o para 
um passado ou para um futuro próximo:

A rejeição automática do presente no passado ou no futuro 
é, geralmente, a ação de um indivíduo que não pensa que 
outra coisa venha monopolizar a sua atenção, mas está, ao 
contrário, fascinado pela própria coisa, presente, da qual 
tenta desesperadamente se desligar, e só consegue isso 
relegando-a, como por magia, para um passado ou para 
um futuro próximo, pouco importa onde ou quando, 
contanto que a coisa não esteja mais no presente nem 
aqui – anywhere out of the world, como diz Baudelaire. 
(ROSSET, 2008, p. 67)

Dessa forma, as três mortes de Quincas Berro Dágua nos levam a 
perceber, no conto, uma denegação do presente. A criação de um duplo, isto 
é, a duplicidade da morte de Quincas (ou melhor, a sua pluralidade) mostra 
uma recusa da realidade por parte do protagonista, que vai desde o uso de 
álcool e abandono do lar até a interpretação de um possível suicídio naquilo 
que chamamos de “morte espiritual”, ou seja, a morte que Quincas escolheu 
para si (desaparecendo no mar). 
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o diabo “humanizado” de eça de Queirós1

Antonio Augusto Nery2

O volume de autores contemporâneos conhecidos pelo jovem Eça de 
Queirós (1845-1900) entre 1861 e 1866, quando ainda era graduando em 
Direito na Universidade de Coimbra, foi variado e extenso. O conhecimento 
das ideias modernas, vindas particularmente da França, configurava-se para 
Eça como a descoberta de um mundo novo:

Cada manhã trazia a sua revelação, como um sol que fosse 
novo. Era Michelet que surgia, e Hegel e Vico, e Proudhon; 
e Hugo, tornado profeta e justiceiro dos reis; e Balzac, 
com o seu mundo perverso e lânguido; e Goethe, vasto 
como universo; e Poe, e Heine, e creio que já Darwin, e 
quantos outros! (QUEIRÓS, 1945a, p. 260).

Muitos dos textos ficcionais que Eça produziu durante este período 
podem ser considerados frutos dessas leituras, que difundiam teorias e 
proposições relacionadas ao avanço social e cultural em todos os sentidos, 
inclusive no que se refere à Religião e à Literatura. Especificamente 
considerando tais temáticas, as remissões que o escritor português fará às 
inúmeras figurações da personagem diabo nas suas produções, são bons 
exemplos da maneira como ele congregará em um ente ficcional as inúmeras 
ideias inovadoras que vislumbrava diante de si.

No intuito de comprovar essa proposição, pretendo focar neste trabalho 
o conto “O Senhor Diabo”, texto escrito em 1867, logo após o período de 
graduação em Coimbra, e que faz parte dos textos coligidos postumamente no 
volume Prosas Bárbaras, de 1903.

Cabe mencionar, de saída, que a figuração da personagem diabo pode 
ser constatada na totalidade das obras de Eça, desde os textos iniciais até os 
derradeiros – desde as Prosas bárbaras (livro composto por textos produzidos 
1  Este texto é a versão preliminar do capítulo de livro intitulado “O Senhor Diabo”, um 
dos primeiros diabos de Eça de Queirós, publicado no volume: ALVES, Carla Carvalho, et. alli. 
(Orgs). Repensando a literatura portuguesa oitocentista. São Paulo: Biblioteca 24x7, 2010, p. 223-
244. 
2  Doutor em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (USP). 
Professor adjunto de Literatura Portuguesa na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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entre 1866 e 1867 e coligidos postumamente, conforme mencionado) até as 
Vidas de santos (ficções produzidas entre 1891 e 1897, coligidas postumamente 
no volume Últimas páginas, em 1912).

Voltando ao conto em questão, o narrador principia a história fazendo 
um questionamento ao leitor: “Conhecem o Diabo?” (QUEIRÓS, 1945b, p. 
169). Não obstante ele mesmo expressar “Não serei eu quem lhes conte a vida 
dele” (QUEIRÓS, 1945b, p. 169), a narração prossegue revelando o contrário 
dessa afirmação.

O narrador verdadeiramente demonstra um grande conhecimento de 
quem é o diabo, ora expondo características negativas, ora exaltando o que 
considera como características positivas, em um sem números de construções 
adjetivas que realçam um Satã, supremo representante do Mal, por um lado e, 
por outro, descrevendo o “anjo decaído” com diversos epítetos que relativizam 
a maldade: “E todavia, sei de cor a sua legenda trágica, luminosa, celeste, 
grotesca e suave” (QUEIRÓS, 1945b, p. 169).

Mesmo nos momentos em que especifica características negativas do 
diabo, o narrador atrela-as a características positivas que sugerem diminuir ou 
minimizar os efeitos negativos. Salta do texto, assim, por meio das analogias, 
uma preferência do narrador muito mais pelo diabo que é o “representante 
imenso do direito humano” do que por aquele que é o Supremo tentador:

E todavia, em certos momentos da história, o Diabo 
é o representante imenso do direito humano. Quer a 
liberdade, a fecundidade, a força, a lei. É uma espécie de 
Pã Sinistro, onde rugem as fundas rebeliões da natureza. 
Combate o sacerdócio e a virgindade; aconselha a Cristo 
que viva, e aos místicos que entrem na humanidade. 
(QUEIRÓS, 1945b, p. 169).

Talvez seja justamente por expressar essa minimização das características 
negativas do diabo que a conjunção adversativa “todavia” é repetida por diversas 
vezes no texto, na tentativa de sempre ponderar as vicissitudes do personagem.

O discurso foca os sentimentos e emoções de Satanás, ilustrando-o 
como “alguém” que, ao longo de sua “eterna história”, soube distribuir amor 
e construir relações sólidas. Mesmo que a característica principal do amor 
diabólico seja a de propulsionar tragédias, assassínios e maldades das mais 
diversas, o discurso do narrador parece não julgá-lo como algo reprovável, mas 
sim lhe atribui sentido dentro da esfera da sedução que o diabo, Supremo mal, 
desempenha nos seres humanos.
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Todas essas preleções sobre o diabo, elencadas acima, parecem se 
constituir uma tentativa de explicitar um elo entre Satanás e a humanidade, 
tal qual podemos constatar na obra de Charles Baudelaire e de outros autores 
desse contexto que retomaram a figura satânica3. Afinal, analisando todas 
as ações realizadas por Satã, elencadas no decorrer do conto, percebe-se que 
qualquer pessoa poderia ter as mesmas posturas se apenas se deixasse levar por 
sentimentos humanos considerados como mesquinhos ou mesmo maléficos.

Após deter-se discursando ainda por alguns parágrafos sobre a história de 
diversos homens e mulheres de quem o diabo foi aliado, o narrador apresenta, 
enfim, o objetivo de sua narração; “Mas eu quero só contar a história de um 
amor infeliz do Diabo, nas terras do Norte” (QUEIRÓS, 1945b, p. 172).

A história que as longas descrições do diabo precedem e que constitui, 
de fato, o enredo do conto, se passa na Alemanha4, mais precisamente 
na varanda de uma casa, na qual Maria, uma moça simples, “clara e loura”, 
passava seus dias fiando absorta na paz e na tranquilidade. A rotina de Maria 
parecia ser somente abalada quando abaixo da varanda surgia Jusel, um moço 
galante que estava enamorado dela; segundo o texto “era o peregrino daquela 
santa. E o seu olhar procurava sempre o coração da doce rapariga” (QUEIRÓS, 
1945b, p. 173). Ao que o narrador completa “[...] e o olhar dela, séria e branca, 
ia procurar a alma do bem-amado” (QUEIRÓS, 1945b, p. 173).

A intenção desses discursos fica clara à medida que a narração avança, 
pois não somente caracterizam positivamente e enobrecem o amor entre Jusel e 
Maria, mas são preponderantes para justificar a inveja e os desejos de um obscuro 
homem que surge estranhamente, declamando odes para Maria. Era o Diabo.

O anjo decaído é descrito como um burguês, estereótipo clássico no qual 
Lúcifer começou a ser representado pelos escritores do final do século XVIII:

3  Pensando em Baudelaire, lembro principalmente do poema “As Litanias de Satã”, 
parte da obra As flores do mal. Ver: BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução Ivan 
Junqueira. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1985.  
4  Jaime Batalha Reis esclarece, na introdução das Prosas Bárbaras, que a maioria dos 
textos da obra guardam débito com a literatura e a cultura alemã (Cf. QUEIRÓS, 1945b) . A pesquisa 
de Roberta ARAÚJO (2008) busca mostrar, inclusive, conforme o próprio título ilustra, O legado de 
Fausto na obra de Eça de Queirós. A autora averigua como a ficção de Goethe será inspiração para 
Eça na composição de diversos textos, entres eles “O Senhor Diabo” e “Mefistófeles”, uma crônica 
também contida nas Prosas bárbaras. Para o diálogo estabelecido entre Eça de Queirós e a Literatura 
Alemão, principalmente nos textos produzidos pelo escritor em seu período inicial de escrita, ver: 
DELILLE, Maria Manuela Gouveia. A recepção literária de H. Heine no romantismo português (De 
1844 a 1871). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. 



122<sumário

E, ao cimo da rua, apareceu um homem forte, duma 
palidez de mármore. Tinha os olhos negros como os 
dois sóis legendários do país do Mal. Negros eram os 
cabelos, poderosos e resplandecentes. Tinha presa ao 
peito do corpete uma flor vermelha de cacto. (QUEIRÓS, 
1945b, p. 175).

Tal caracterização denuncia, não somente a aproximação do diabo com 
o ser humano, cara aos românticos, ao contexto finissecular do Oitocentos, 
e ao próprio intuito do narrador, como também faz uma crítica velada à 
classe burguesa, uma vez que as similitudes de Satã não se fazem apenas na 
aparência, mas também na personalidade, pensamentos e ações do que seria 
o comportamento de um “bom burguês”. 

Ainda com relação à aproximação com o gênero humano, ARAÚJO (2008) 
propõe que a flor utilizada pelo “homem forte” é simbólica para expressar 
não somente a face maléfica deste diabo, como também a benéfica, tal qual a 
multiplicidade de sentimentos que qualquer ser humano traz consigo. Segundo 
a autora, a escolha do adereço por Eça é proposital pelo fato do cacto ser uma 
“planta polar”, pois, “a planta cacto, ao mesmo tempo em que tem espinhos, é 
capaz de dar flores grandes e vivas” (ARAÚJO, 2008, p. 54).

Acompanhado de um pajem, que será descrito como um fiel escudeiro, 
o diabo demonstra, já em suas primeiras falas dirigidas ao casal apaixonado, o 
propósito a que veio: denegrir e questionar o sentimento nutrido por Jusel e, 
ao mesmo tempo, tomar o lugar do moço aos pés de Maria.

A tática empreendida visava primeiramente a dissuadir Jusel da paixão, 
entretanto, logo se percebe que “o homem da flor vermelha de cacto” não 
queria apenas debater o sentimento de Jusel, mas sim convocar o rapaz para um 
duelo. Os longos discursos demonstram que Satanás tenta instigar o oponente 
a aceitar o desafio e imediatamente partir para o local previamente estipulado. 
Mas, em meio às demoradas reverberações, o Diabo acaba formulando uma 
pergunta a Jusel que coloca seus planos a perder: “[...] onde está a tua força? - 
Ali! - Respondeu Jusel, mostrando Cristo na varanda das plantas e das pombas, 
alumiado pelo sol, que descia branco entre as folhagem, agonizante entre as 
palpitações das asas.” (QUEIRÓS, 1945b, p. 177).

Vale lembrar que desde o princípio da narrativa, e durante toda ela, o 
narrador retoma constantemente o espaço da varanda na qual Maria habitava, 
especificando e descrevendo, pormenorizadamente, um detalhe que havia na 
parede: 
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No fundo da varanda havia um Cristo de marfim. As plantas 
limpavam piedosamente, com as suas mãos de folhas, o 
sangue das chagas; as pombas, com o calor do seu colo, 
aqueciam os pés doloridos [...] Ela [Maria], sentava junto 
do crucifixo, cobria os pés de Jesus com os seus grandes 
cabelos louros. As plantas, as folhagens, em cima, cobriam 
de frescura e de sombra a cabeça da imagem. Parecia 
que o próprio Cristo ali estava - consolando, em cima, 
sob a forma de planta, amando, em baixo, sob a forma de 
mulher. (QUEIRÓS, 1945b, p. 172 - 173).

As descrições do espaço da varanda e a ênfase dada ao Cristo do crucifixo 
será muito importante para construir a noção de que o amor crescente em Jusel 
e Maria era abençoado pelos céus e os amantes, além de apaixonados, eram 
também protegidos pelo Cristo que os aninhava “E eles olhavam-se, as folhagens 
aninhavam os sonhos, e Cristo aninhava as almas” (QUEIRÓS, 1945b, p. 173).

Volvendo ao debate entre o Senhor Diabo e Jusel, ao saber em quem 
o oponente depositava a confiança, Satanás inusitadamente transparece estar 
dissuadido de seus intentos e vai-se junto com seu escudeiro Rabil, nomeado 
neste ínterim.

A partir desse ponto do texto os dois amantes experimentam 
momentos de paz e tranquilidade, nos quais se nota o aumento do amor 
entre ambos, a cumplicidade e a disposição em enfrentar qualquer desafio 
para ficarem juntos. A felicidade dos protagonistas culmina por fim, depois de 
alentadas juras de amor, em um pacto de fidelidade proposto por Jusel, fato 
que pode passar despercebido ao leitor como mais uma das demonstrações 
de amor desempenhadas pelos amantes, porém, é muito importante para 
compreendermos o desenrolar da trama:

Queres tu? Casemo-nos no coração de Jesus! Dá-me esta 
agulheta, que te prende o cabelo. Será a nossa estola. 
E com a ponta da agulheta, de pé, junto da imagem, 
afastando os ramos, transfigurado e celeste, gravou sobre 
o peito de Cristo as iniciais dos dois nomes enlaçados 
- J. e M. - É o nosso noivado! - disse ele. - O céu atira-
nos os astros, confeitos de luz. Cristo não se esquecerá 
deste amor que chora a seus pés. As exalações divinas 
que saírem do seu peito aparecerão lá em cima, com a 
forma das nossas letras. Deus saberá este segredo. [...] E 
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ajoelhados, extáticos, calados, eles sentiam misturar-se ao 
seu coração, às suas confidências, aos seus desejos, toda 
a vaga e imensa bondade da religião da graça. (QUEIRÓS, 
1945b, p. 179-180).

Além de referendar os contornos místicos e sobrenaturais do romance 
de Jusel e Maria, e da proteção que o relacionamento transparece deter dos 
céus, tal cena é exemplar para notarmos também a personalidade devotada 
que os amantes possuem. São diversas as passagens que podem comprovar 
essa afirmação. Se o Cristo do crucifixo estava sempre a lhes “olhar”, os dois 
concomitantemente estavam sempre aos pés da imagem, devotos, crentes e 
apaixonados, como o texto descreve: almas “desprendidas dos corpos bem-
amados, subiam deslumbradas, inefáveis, ternas.” (QUEIRÓS, 1945b, p. 181).

Algumas linhas à frente, após ainda românticas descrições sobre o amor 
devoto cultivado em olhares puros e sinceros, vemos entrar em cena o pai de 
Maria e, logo atrás dele, o Senhor Diabo.

Desde o princípio da história o pai da protagonista é apenas descrito 
como “um velho”, o qual, embora explicitado com epítetos nada positivos: 
“vaidoso, gordo, sonolento e mau” (QUEIRÓS, 1945b, p. 172), não possui 
participação em qualquer cena, muito menos é ilustrado como opositor do 
romance que a filha mantinha na varanda da casa. Agora, inesperadamente, 
o progenitor surge na varanda e começa a atacar Jusel, enquanto o narrador 
claramente sugere que a atitude do pai de Maria fora incentivada pelo Diabo, 
deixando entrever que a dissuasão da luta por Maria, demonstrada por Satã 
linhas atrás, fora apenas momentânea:

E então, à porta da varanda, houve uma risada metálica, 
imensa e sonora. Eles ergueram-se resplandecentes, 
puros, vestidos de graça. À porta estava o pai de Maria, 
hirto, gordo, sinistro. Atrás, o homem de palidez mármore 
balançava vaidosamente a pluma escarlate da gorra. O 
pajem ria, fazendo uma claridade na sombra. O pai foi 
lentamente para Jusel e disse, com escárnio: - Onde queres 
ser enforcado vilão? (QUEIRÓS, 1945b, p. 181).

Se explicitamente não é descrita nenhuma ocasião na qual o Senhor Diabo 
dialoga com o pai de Maria, estas linhas são objetivas, transparecem claramente 
que, ou antes houvera um colóquio, ou que simplesmente o Diabo, de forma 
sobrenatural, estava incentivando o velho a ameaçar Jusel de forma tão direta.

Maria sai em defesa do seu amado, explicitando que Jusel era agora seu 
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marido, pois haviam “casado as almas”, selando o amor dos dois no coração de 
Jesus e, em prantos, aponta para o Cristo do crucifixo com as insígnias J e M 
cravejadas no peito da imagem horas antes por Jusel. 

Impulsionado pelas falas do Diabo – “Raspa, meu velho, que isto é 
marfim!, gritou o homem dos olhos negros.” (QUEIRÓS, 1945b, 182) – o pai de 
Maria segue em direção à imagem decidido a colocar um fim no tal “casamento 
de almas”:

O velho foi para a imagem com a faca do cinturão. Tremia. 
Ia arrancar as raízes daquele amor até ao peito imaculado 
de Jesus! E então a imagem, sob o justo e incorruptível 
olhar da luz, despregou uma das suas mãos feridas, e 
cobriu sobre o peito as letras desposadas. (QUEIRÓS, 
1945b, p. 182).

O acontecimento sobrenatural faz com que o velho comece a 
chorar e, concomitantemente, o narrador demonstre seu interesse para o 
comportamento do Diabo, o qual tem uma atitude que poderíamos denominar 
de humilhante, se levarmos em conta que se trata do maléfico e poderoso 
“Senhor das Trevas”:

E então o homem pálido, que tocava na guitarra de 
Inspruck, onde os pastores de Helyberg enroscam heras, 
veio tristemente junto da imagem, enlaçou os braços dos 
namorados, como se vê nas velhas estampas alemãs, e 
disse ao pai: Abençoai-os, velho! E saiu, batendo rijamente 
nos copos da espada. (QUEIRÓS, 1945b, p. 182).

Somente a partir desta motivação é que o velho apavorado, sugerindo 
mesmo estar envolto em uma espécie de feitiço, inquire: “Mas quem é...?”, 
ao que responde o pajem Rabil: “É o Senhor Diabo!...”. Tais falas confirmam a 
hipótese de que o ancião estava sendo impulsionado sobrenaturalmente a agir 
da forma violenta e grosseira até ser barrado pelo Cristo do crucifixo.

Muitos leitores, em uma leitura superficial, poderiam considerar tal 
cena exemplar para confirmar a vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o 
ódio, de Deus sobre o diabo, no entanto, realizando uma leitura mais acurada 
e antevendo os acontecimentos do desfecho da história, gostaríamos de focar 
aqui especialmente duas características de “O Senhor Diabo”. A primeira são 
as atitudes completamente humanas desempenhadas por ele, que vimos 
notando desde o início da história. Nessas cenas da intervenção do pai de 
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Maria, fica muito nítido algo que qualquer ser humano apaixonado, que tivesse 
sua amada (o) conquistada (o) por outro (a) poderia ter: a famigerada intriga 
amorosa no intuito de prejudicar o oponente.

 Neste sentido, embora o Diabo de Eça se aproxime de inúmeras 
representações literárias do diabo desenvolvidas no Século XIX, difere-se da maneira 
como o “anjo negro” figurara em outras ficções famosas, como, por exemplo, no 
Fausto de Goethe. Na obra goethiana, o Diabo apresenta-se sempre racional, 
bem diferente do “Senhor Diabo” queirosiano que se mostra consideravelmente 
emocional justificando o alerta do narrador que iria apenas “contar a história de 
um amor infeliz do Diabo, nas terras do Norte.” (QUEIRÓS, 1945b, p. 172).

A segunda característica, ainda no esteio da humanização do Diabo, é 
a demonstração do caráter positivo que a narração impinge ao “anjo negro”, 
sentido esse, sim, muito próximo das (re)leituras literárias, contemporâneas a 
Eça, feitas sobre tal personagem. O narrador parece estabelecer que o Senhor 
Diabo, embora tenha perdido a luta pelo amor de Maria, não somente para 
Jusel, mas também para Cristo, demonstra uma ética admirável ao reconhecer 
a perda e desejar que o velho os abençoe e, com o gesto, permitir que os dois 
amados sejam felizes para sempre na vivência do amor romântico constituído 
desde o primeiro olhar trocado na varanda.

A partir desse ponto da narração o que teremos até o desfecho da 
história são também descrições muito humanas da maneira como qualquer 
amante frustrado reagiria ao ser preterido pelo objeto de desejo. O Senhor 
Diabo queda-se triste, desiludido, cabisbaixo, “chorando suas mágoas” para o 
fiel escudeiro Rabil:

- Estou velho. Vai-se-me a vida. Sou o último dos que 
combateram nas estrelas. Os abutres já me apupam. É 
estranho: sinto nascer cá dentro, no peito, um rumor de 
perdão. Gostava daquela rapariga. Lindos cabelos louros, 
quem vos dera no tempo do céu! Já não estou para 
aventuras de amor! (QUEIRÓS, 1945b, p. 183).

Referendando os aspectos positivos impingidos pela narração ao Diabo, 
percebe-se aqui até mesmo a disposição de Satã em perdoar o rechaço e a 
desilusão amorosa operadas por Maria a ele. O Diabo termina sua saga como 
um amante frustrado qualquer, triste e melancólico por ter perdido a possível 
paixão. Se no início da narrativa temos as descrições de um ser supremo, 
causador de distúrbios, toda a sorte de mal, poderoso, por assim dizer, chegamos 
ao final da história com um Diabo totalmente humano, sozinho e desvalido. É 
mister mencionar que a partir do clímax, no qual o próprio Diabo sela o amor 
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de Jusel e Maria, a narração não irá se remeter mais a ele com nenhum epíteto 
que pressuponha o “diabo”, mas simplesmente um homem qualquer, fato que 
confirma nossas hipóteses de apologias feitas à humanização do Mal.

As últimas falas do Diabo de Eça fazem o leitor relembrar, no entanto, a 
face divina do anjo decaído, pois, mesmo desolado, ele não deixa de questionar 
seu principal arqui-inimigo, primeiramente refletindo sobre a feminilidade que 
já não é mais a mesma daquela dos tempos dos deuses belos:

As mulheres! Vaidades, vaidades.! As mulheres belas 
foram-se com os deuses belos. Hoje os homens são 
místicos, frades, santos, namorados, trovadores. As 
mulheres são feias, avaras, magras, burguesas, finadas de 
cilícios, com uma pouca de alma incômoda, e uma carne 
tão diáfana que se vê através do lodo primitivo. (QUEIRÓS, 
1945b, p. 183).

Prossegue ainda refletindo sobre o feito de Jusel, questionando Deus 
sobre as atitudes de humanos que se dizem crentes no Todo Poderoso, 
lembrando não somente os discursos empreendidos pelo seu homônimo 
bíblico, nas tentações de Jó, mas também a visão cínica e crítica do mundo 
exposta por demônios “modernos”, como Mefistófeles, no Fausto de Goethe:

- Vou achando risível a obra dos Seis Dias. As estrelas 
tremem de medo e de dor. A Lua é um sol fulminado. 
Começa a escassear o sangue pelo mundo. Eu tenho 
gasto o mal. Fui pródigo. Se eu no fim da vida tinha de 
me entreter perdoando e consolando – para não morrer 
de tédio. Fica-te em paz, mundo! Sê infame, lamacento, 
podre, vil e imundo, e sê, todavia, um astro no céu, 
impostor! E todavia o homem não mudou. É o mesmo. 
Não viste? Aquele, para amar, feriu com uma agulheta o 
peito da imagem. Como nos tempos antigos, o homem 
não começa a gozar um bem, sem primeiro rasgar a carne 
a um Deus! (QUEIRÓS, 1945b, p. 183-184).

Depois dessas reflexões nada apaziguadoras, o Senhor Diabo despede-
se do pajem e diz que vai “para o meio da Natureza, para junto do livre mar, 
pôr-me sossegadamente a morrer”, porque também “os diabos se vão. Adeus, 
Satã!”. Entretanto, o que se constata nas últimas linhas da história não é a 
finitude do Diabo, mas sim a continuação dos diálogos questionadores voltados 
a Deus. Logo após a despedida do pajem, ele encontra um cruzeiro, senta-se 
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abaixo dele e dirige algumas odes para a cruz:

E sentando-se nos degraus do cruzeiro, enquanto vinha  
madrugada, afinou guitarra e cantou no silêncio: 
Quem vos desfolhou, estrelas, 
Dos arvoredos da luz?
E com uma grande risada melancólica:
Chegará o Outono ao diabo?
Virá o inverno a Jesus? (QUEIRÓS, 1945b, p. 184)

E com essa ode, finda o conto, deixando a cargo do leitor a resposta para 
as perguntas feitas na melodia. Ao contrário do que poderia parecer, Satanás 
termina a saga não derrotado, mas cumprindo o seu papel mais essencial: o de 
questionar. De fato, se simbolicamente o outono e o inverno representam o fim 
de um ciclo, que geralmente é associado ao ciclo da vida, a ode parece querer 
indicar que Jesus e o que ele representa também estariam destinados ao ocaso.

A função desempenhada pelo “anjo negro” nessa narrativa não pode 
ser compreendida como mero acessório discursivo, mas, se realizada uma 
análise mais acurada, constitui-se símbolo de ideias e ideais que sintetizam 
projetos não somente dos jovens estudantes de Coimbra, mas de toda uma 
sociedade “moderna” do contexto finissecular do Oitocentos.
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romance histórico e metaficção historiográfica:  
do improvável ao mirabolante

Arlene Fernandes Vasconcelos1

Um dos objetivos centrais de nossos autores românticos era a edificação 
de uma identidade cultural brasileira através da valorização do particular, dando 
ênfase à “cor local”, que ajudaria a distinguir o brasileiro mesmo daqueles que 
mais influenciavam os povos de cá, os europeus. Essa tendência romântica de 
valorização do elemento pátrio se estendeu a vários países, inclusive ao Brasil.

Entretanto, não bastava que se conhecessem os acontecimentos 
presentes para se alcançar esse reconhecimento de unidade. O passado aparece 
como necessário ponto de origem, a raiz única para uma maior valorização das 
nações em processo de fortalecimento de sua identidade nacional.

Restava escolher, então, um recurso formal para dar corpo ao passado 
idealizado dos românticos. O poema, com suas restrições estruturais, já não 
satisfazia plenamente o desejo de representação da realidade do homem 
romântico que, na ânsia de uma libertação formal que o permitisse um maior 
manejo com as palavras no processo de criação, encontrou na prosa o caminho 
que levava a essa mudança.

Essa busca por uma revelação do passado concretizou-se no romance 
histórico, o qual não se limitou ao período romântico, apesar de ter sido este seu 
mais forte momento. Mesmo tendo perdido popularidade entre os escritores 
com o advento da influência de teorias cientificistas ao final do século XIX, essa 
estratégia narrativa não foi de todo abandonada e, tomando um novo fôlego a 
partir do segundo quartel do século XX, chegou aos nossos dias. 

A contradição fica por conta de estarmos vivenciando uma fase de 
identificação e de valorização do fator a-histórico – ou, ao menos, é o que 
aventa uma parte da crítica –, da multiplicidade, da heteroglossia. Por outro 
lado, não há contradição alguma quando se considera que tanto o ficcionista 
quanto o historiador estão recontando o passado, recriando uma realidade que 
não mais existe e que, portanto, a história se faz contemporânea na medida 
em que pensamos sobre ela. O que vai variar é a forma como essa realidade 
é apresentada ao leitor, já que o historiador trabalha dentro de limites bem 
definidos, enquanto o ficcionista está livre para ousar e mesclar fatos com 
imaginação. “A tarefa do historiador, portanto, consiste em desenvolver 
um ‘diálogo’ no qual se permita que o passado autônomo questione nossas 
tentativas recorrentes de reduzi-lo à ordem” (KRAMER, 1992, p. 134). Esse seria, 
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então, um modelo dialógico para a narrativa histórica, em que o historiador 
procura ouvir as “vozes submersas” (LACAPRA, 1991, p. 139) do passado, que 
consistem nos fatos ou personagens que não constam dos registros oficiais, 
mas que ajudam a formar o mosaico da história.

Assim, além do estilo literário, o romance torna-se relevante à pesquisa 
histórica como fonte documental de representação da vida social, que pode 
ser convertida em elemento de importância para a história, promovendo um 
questionamento das fronteiras que separam a história da literatura, tentando 
focalizar “o papel decisivo da linguagem em nossas descrições e concepções da 
realidade histórica” (LACAPRA, 1991, p. 134). 

A história entrelaça-se com a literatura e distantes e 
famosos personagens históricos passam a ser retratados a 
partir de uma ótica mais artística. As pessoas (históricas), 
ao se tornarem ponto zero de orientação, ou ao serem 
focalizadas pelo narrador onisciente, passam a ser 
personagens; deixando de ser objetos e transformando-
se em simples sujeitos, seres que sabem dizer “eu”. 
(ROSENFELD, 1992, p. 26)

Tem-se, então, uma perspectiva temporal caleidoscópica, apontando, a 
cada momento, para novas possibilidades de vida, para não cair no equívoco 
de homogeneizar a multiplicidade de práticas e, assim, deixar passar o que há 
por baixo da narração dos grandes feitos históricos e das grandes “batalhas”. 
Segundo Foucault,

por trás da história desordenada dos governos, das guerras 
e da fome, desenham-se histórias, quase imóveis ao olhar 
– histórias com um suave declive: história dos caminhos 
marítimos, história do trigo ou das minas de ouro, história 
da seca e da irrigação, história da rotação das culturas, 
história do equilíbrio obtido pela espécie humana entre a 
fome e a proliferação. (FOUCAULT, 2008, p. 3)

Essa é a história que se pode identificar na leitura dos romances de 
cunho historiográfico de José de Alencar e de José Saramago. A eles não 
interessam os grandes feitos, pois sobre os mesmos já se falou bastante, mas 
o que aconteceu nos “bastidores” da grande peça, ou até mesmo antes, como 
é o caso de Guerra dos Mascates (1873-1874), cuja história termina no início 
da batalha propriamente dita, ou de Memorial do Convento (1982), a trazer 
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a lume os pequenos participantes da construção do grandioso Convento de 
Mafra, em Portugal. Nessas histórias, os autores não trabalham com conceitos 
universais, mas com a dimensão humana dos personagens, já que os conceitos 
universais impedem o acesso às camadas sedimentares, ou seja, às camadas 
que estão abafadas e que Paul Veyne denomina como as partes submersas do 
iceberg. Para ele, 

só a ilusão de um objeto natural cria a vaga impressão 
de uma unidade; quando a visão se torna embaciada, 
tudo parece assemelhar-se; fauna, população e sujeitos 
de direito parecem a mesma coisa, isto é, os governados; 
as múltiplas práticas perdem-se de vista: são as partes 
imersas do iceberg. (VEYNE, 1982, p. 164)

Faz-se necessário um recuo em profundidade, uma fuga aos grandes 
conceitos da história, para se chegar às partes “silenciadas”. É a dessacralização 
da história para reconhecê-la como “um presente projetado sobre um passado” 
(SHAFF, 1991, p. 106). Daí a necessidade de reescrevê-la continuamente e, 
talvez, o motivo maior da sobrevivência do romance histórico, em suas mais 
diversas denominações – desde romance histórico à metaficção historiográfica, 
termo aplicado às obras de cunho historiográfico que surgiram após a década 
de sessenta do século XX, sendo, portanto, considerados contemporâneos ou 
pós-modernos. Pode-se entender o termo como uma nova conceituação do 
subgênero, o qual, através da verossimilhança e da autorreflexão, usaria da 
ironia para quebrar verdades já estabelecidas e que serviriam como base para 
as obras historiográficas até então. O narrador, aqui, é aquele de olhar mais 
irônico, não conceituador, mas questionador, ao mesmo tempo em que é elo 
fundamental no distanciamento da metaficção historiográfica e do romance 
histórico tradicional, pois reflete sobre os acontecimentos passados e não 
apenas os apresenta ao leitor.

Ainda que possa haver quem considere que a finalidade comum do 
romance e da história narrada seja alienar os fatos, a ideia aqui é que se 
busque exatamente o contrário: desalienar os fatos, inclusive os obscurecidos 
pelo tempo, mediante o discurso; contudo, considerando o “falso” presente 
na situação desse discurso, que seria exatamente a liberdade de criação do 
romancista, partindo do fundo verdadeiro para chegar à “verdade” de sua obra 
de arte, através do romance histórico. 

Essa diferenciação entre os termos é considerada válida e está sendo 
usada em várias pesquisas e análises de romances contemporâneos de 
fundo histórico. O questionamento que se levanta na presente pesquisa, no 
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entanto, põe em dúvida o conceito contemporâneo do subgênero, pois que o 
questionamento de grandes verdades através da ironia já estava em uso desde 
o século XIX no Brasil.

O gosto romântico pelo elemento medieval ajustou-se, outrossim, 
ao desejo de valorização do passado mediante o romance histórico, o qual 
pretendia realizar a representação deste passado exaltando seus heróis, 
apresentando a vida social da época retratada, buscando obter o máximo 
de veracidade dos acontecimentos sem, no entanto, esquecer a questão 
estética. “Em quase todas as épocas da história se verifica, em cada uma delas, 
a criação da sua utopia própria, geralmente prospectiva. A utopia romântica 
teve a particularidade de se projetar sobre o passado, de ser uma utopia 
retrospectiva” (CHAVES, 1980, p. 28).

Segundo Lukács, o romance, tal como a epopeia, é uma objetivação da 
grande épica (LUKÁCS, 2007, p. 55), porém, dadas as diferenças que o mundo 
moderno apresenta em relação ao mundo clássico, a estrutura formal da 
epopeia já não era uma opção válida, visto que o homem moderno não tinha 
mais diante de si um mundo essencializado, cheio de sentido, como aquele do 
homem homérico, onde os heróis recebiam a ajuda dos deuses e, em toda e 
qualquer parte, poderiam reconhecer o sentido da totalidade e, com efeito, 
sentir a presença divina. “O romance é a epopeia de uma era para a qual a 
totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a 
imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem 
por intenção a totalidade” (LUKÁCS, 2007, p. 55).

O homem moderno tem que trabalhar sozinho para vencer os obstáculos 
que volta e meia aparecem entre ele e seu objetivo final, sem a ajuda dos 
deuses que amparavam o homem clássico. O sujeito do mundo moderno 
enfrentará problemas que o helênico desconhecia, como a formação de uma 
identidade individual, que lhe era desconhecida, já que, não existia o indivíduo, 
apenas o coletivo. 

Na solução formal encontrada pela literatura, o romance – mais 
especificamente, no caso do projeto nacionalizador, o romance histórico –, 
tem como base um fato de extração histórica e trata o passado como algo que 
poderia ter sido, melhorando-o ou, simplesmente, utilizando-o para dar vida a 
novos conceitos, pairando sobre as relações possíveis entre o historiador e o 
poeta (BASTOS, 2007, p. 83). O gênero permitia, através de uma identificação do 
homem com o seu passado, uma conciliação desse homem com o seu próprio 
tempo (ANTUNES, 2009, p. 27). Esse entendimento de uma “atualização” 
histórica ainda se revela na pós-modernidade. Linda Hutcheon sugere que 
“reescrever ou reapresentar o passado na ficção e na história é – em ambos 
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os casos – revelá-lo ao presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico” 
(HUTCHEON, 1991, p. 147). Para Hutcheon, a metaficção historiográfica, além 
de evidenciar a origem comum da história e da ficção na verossimilhança, põe 
em questionamento as verdades absolutas do passado, subvertendo a história 
através da ironia.

Trabalhando com os termos “romance histórico” e “metaficção 
historiográfica”, objetiva-se, através da leitura e análise das obras já citadas 
– Guerra dos Mascates, de José de Alencar, e Memorial do Convento, de 
José Saramago –, evidenciar a semelhança que esses dois romances têm na 
reconstrução de um passado, apesar de estarem separados por um oceano, 
por um século e por uma conceituação.

A ideia de analisar as obras e os conceitos de romance histórico e 
metaficção historiográfica a partir de suas semelhanças e não de suas diferenças 
– como enfatizam os estudos fundamentados no conceito de Hutcheon – 
baseou-se em observações decorrentes de estudos anteriores, que incluem a 
análise de As Minas de Prata (1865), os quais indicaram serem os romances do 
autor brasileiro tão inovadores e questionadores da “verdade histórica” quanto 
os romances de cunho historiográfico ditos pós-modernos, que se adequam ao 
termo “metaficção historiográfica”, mais precisamente para as obras surgidas 
a partir da década de sessenta do século XX.

Intenta-se investigar, no “fazer historiográfico” de José de Alencar e de José 
Saramago, a configuração de romance de cada um; a construção dos personagens; 
a abordagem das personalidades históricas presentes nas obras e sua relação com 
os personagens ficcionais e, por fim, mas não menos importante, a construção do 
mundo ficcional. Para isso, alguns autores serão utilizados no diálogo da história 
com a literatura no que concerne ao universo ficcional de ambos os romancistas, 
tais como Hayden White, R. G. Collingwood, Valéria De Marco, Castelo Branco 
Chaves, Anatol Rosenfeld, Pedro Fonseca, Ana Maria Lucas, dentre outros novos 
pesquisadores, brasileiros e portugueses, que reveem o romance de cunho 
historiográfico a partir do conceito cunhado por Linda Huntcheon. 

José de Alencar e José Saramago têm em comum a característica de 
afastarem-se da visão positivista da história, o que não é prerrogativa deles. 
Outro romancista histórico português, Almeida Garret (1799-1854), afirmou 
que “a ‘verdade do romancista’ é uma verdade relativa que difere da ‘verdade 
absoluta’ do historiador” (CHAVES, 1980, p. 34), aproximando-se, portanto, 
da visão presentista de Benedetto Croce (1866-1952), para o qual a história é 
contemporânea na medida em que pensamos sobre ela. Sendo qualquer fato 
passado somente um acontecimento sem maior importância para os que não 
se encontram a refletir sobre ele:



134<sumário

Qual é o interesse presente da história que narra as 
guerras peloponésias, ou as mitridáticas, ou os eventos 
relacionados com a arte mexicana ou com a filosofia 
árabe? Para mim, neste momento, nenhum; e por 
conseguinte, para mim, no presente momento, aquelas 
histórias não são histórias, mas, quando muito, simples 
títulos de obras históricas; forma ou serão histórias 
naqueles que as pensaram ou pensarão, e também 
em mim quando as pensei ou quando as pensar, 
reelaborando-as de acordo com as minhas necessidades 
espirituais. (CROCE, 1974, p. 277)

Todavia, se a visão idealista de Croce faz parte da escrita da história de 
Alencar e de Saramago, há que se considerar o modo como eles estruturam 
suas obras. Nos romances propostos para análise pode-se perceber diversos 
elementos em comum, como a presença de um narrador irônico, a satirização 
do poder, bem como o período em que se passam os acontecimentos dos dois 
romances, o século XVIII. O tom de irreverência da narrativa é usado como 
crítica ao sistema, evidenciado quando os narradores escarnecem de figuras 
políticas importantes. Em Memorial do Convento o próprio casal real é alvo da 
ironia do narrador desde as primeiras páginas:

D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao 
quarto de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou 
há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à 
coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se 
murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, 
provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito 
resguardada de orelhas e bocas delatoras e que só entre 
íntimos se confia. (SARAMAGO, 2011, p. 11)

A dessacralização da realeza é indicada, inclusive ao torná-los, rei e 
rainha, vítimas impotentes de meros percevejos, os mesmos que perturbam 
os que não têm sangue nobre e nem dormem em camas de dossel:

Quando a cama aqui foi posta e armada ainda não havia 
percevejos nela, tão nova era, mas depois, com o uso, o 
calor dos corpos, as migrações no interior do palácio, ou da 
cidade para dentro, donde este bichedo vem é que não se 
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sabe, e sendo tão rica de matéria e adorno não se lhe pode 
aproximar um trapo a arder para queimar o enxame, não 
há mais remédio, ainda não o sendo, que pagar a Santo 
Aleixo cinquenta réis por ano, a ver se livra a rainha e a nós 
todos da praga e da coceira. (SARAMAGO, 2011, p. 16)

Já em Guerra dos Mascates, a figura do governador e capitão-geral de 
Pernambuco, na época em que rebentou a guerra dos mascates, Sebastião de 
Castro e Caldas, tem sua descrição no livro apresentando algumas fraquezas 
de forma irônica: “Era nobre e viril o parecer do cavaleiro, especialmente em 
repouso; mas desde que se punham em ação suas faculdades, desprendia-
se delas um prurido de atividade sôfrega e volúvel, que desconcertava a 
compostura do semblante, como do talhe” (ALENCAR, 1958, p. 46).

No trecho a seguir, o governador passa da satisfação à irritação, 
manifestando seus sentimentos, ainda que fugidios, em uma cena que revela 
também sua vaidade.

No momento em que a luzida cavalgada, avançando 
a passo moderado, defrontou com a janela do sótão, 
um ligeiro sorriso perpassara nos lábios do governador, 
eriçando de prazer o fino bigode, que sua mão branca e 
esmerada alisou com um gesto rápido.

Tinha percebido o vulto gracioso de Marta, que destacava 
no vão da janela, como a figura de uma sílfide na tela 
escura de exímio pintor. [...] Breve se apagara nos lábios 
do governador o sorriso, percebendo que a menina não 
estava só, mas praticando com alguém. Ao ver o intruso, 
a posição em que se achava, e a casta de gente que era, 
carregou-se-lhe o sobrolho; e por uma leve depressão do 
lábio superior, dir-se-ia que mordera um fio do bigode. 
(ALENCAR, 1958, p. 47)

A mistura de sentimentos, qualidades e fraquezas tornam os 
personagens históricos mais humanos aos olhos do leitor, o qual passa a 
se identificar diretamente com esses personagens e as figuras ficcionais, 
revivendo, então, o passado. Em Alencar e em Saramago, esse processo 
de aproximação do leitor com a história se dá através da ficcionalização do 
fato histórico. Porém, vale ressaltar que, enquanto a ironia de Saramago se 
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restringe aos representantes do poder, reservando ele uma narração mais 
simpática a Blimunda e seus companheiros, Alencar desafia a própria relação 
de classes ironizando também os personagens menores da trama. Em Guerra 
dos Mascates, um episódio retoma vividamente aspectos da Idade Média de 
forma cômica. Ocorre quando D. Severa, armada e vestida como um cavaleiro 
medieval, desafia o governador D. Sebastião:

Fronteiro a palácio estava postado um cavaleiro petiço 
e magriço, armado de todas as peças, capacete, gorjal, 
couraça, grevas, espaldeira, braçais e guante, com o ginete 
estacado e a lança em punho. No elmo trazia ele por timbre 
uma aspa de vermelho com cinco estrelas de ouro, e na 
cota de malha o escudo dos Barros, campo vermelho, três 
bandas de prata, e sobre o campo nove estrelas de ouro.

Outro cavaleiro também armado de todas as peças, e das 
mesmas cores, se adiantara até o pórtico e batendo três 
vezes no escudo com o conto da lança, clamou em voz alta:

– Ouçam todos este repto. O cavaleiro das estrelas, por 
mim, seu escudeiro, te desafia a ti d. Sebastião de Castro 
Caldas a combate singular, onde te provará à lança e à 
espada, a pé e na estacada, que és um cavaleiro desleal, 
pois não sabes guardar a cortesia às damas. (ALENCAR, 
1958, p. 192)

Já Baltasar, um dos personagens principais do romance de Saramago e 
homem do povo, não sofre com a ironia reservada aos da realeza:

Nestes dias primeiros ajuda Baltasar ao pai no trabalho do 
campo, outra terra de que este é caseiro, tem de aprender 
tudo desde o princípio, é certo que não esqueceu os 
antigos gestos, mas agora como os fará. E, para prova 
de que em sonhos não há firmeza, se foi capaz de lavrar, 
sonhando, o alto da Vela, bastou-lhe olhar outra vez o 
arado para perceber o que vale uma mão esquerda. Ofício 
cabal, só o de carreiro, mas, não havendo carreiro sem 
carro e junta de bois, por agora servirão os do pai, ora eu, 
ora tu, amanhã terás que te pertença, e morrendo eu cedo, 
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talvez venhas a forrar o dinheiro que juntares para comprar 
a junta e o carro, Pai, que não o ouça Deus. (SARAMAGO, 
2011. p. 105)

O trecho encerra com certa tensão, assemelhando-se à forma como 
são narrados os acontecimentos que se referem à família real e alguns 
representantes da Igreja. 

Essas considerações permitem considerar que os romances históricos 
apontados em questão não apresentam o passado como algo estanque, 
morto, petrificado, como defendiam os positivistas, pois que rejeitam a 
neutralidade tanto do leitor como do próprio historiador que o narra. E não é 
a representação de um passado estanque o que encontramos nas páginas das 
obras analisadas, pois que os autores descrevem quadros vivos das sociedades 
brasileira e portuguesa do século XVIII, optando ambos por um fato histórico 
em detrimento de outros, já assim perdendo a neutralidade, e suavizando a 
rigidez das personalidades ali identificadas. 

Através da interação dos romances históricos de Alencar e de Saramago 
com o pensamento dos autores citados, procuraremos estabelecer as relações 
de aproximação e distanciamento que esses mesmos autores conquistaram 
ao propor o entrecruzamento da história com a literatura, sem, no entanto, 
pretender enquadrar os romancistas em nenhuma classificação fixa, seja 
ela científica ou artística, visto que os conceitos da crítica para os termos 
“romance histórico” e “metaficção historiográfica” podem não se adequar a 
pelo menos um dos autores, no caso, o brasileiro. Será considerado, também, 
o distanciamento temporal, na análise da configuração de cada uma das obras, 
visto que todo um século de grandes transformações histórico-filosóficas e 
político-sociais os separam. O estudo dos conceitos, do mesmo modo, será 
feito com as devidas ressalvas de momento estético e social.

Sobre o muito que se tem estudado dos romances de natureza 
historiográfica, baseando-se no conceito cunhado por Linda Hutcheon e 
diante da possibilidade de comprovação de que o termo pode ser abordado 
em romances históricos do século XIX, entendemos que esta pesquisa é de 
fundamental importância para os estudos literários da área, contribuindo 
amplamente com a linha de pesquisa à qual está adequado.
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o contar insólito de Nhô Guimarães, de aleilton Fonseca

Benedito Veiga1

Das preliminares
Aleiton Santana da Fonseca é escritor e professor universitário nascido 

em Firmino Alves, em 1959, e membro da Academia de Letras da Bahia. Sua 
obra compõe-se de narrativas e poemas, com livros publicados no Brasil e em 
países do exterior.

Na produção em estudo ─ Nhô Guimarães, de 2006 ─, o autor 
pretende, como está expresso no subtítulo, homenagear o quinquagenário 
do lançamento de Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa. Trata-se 
de uma produção da Editora Bertrand Brasil, com ilustrações de Juraci Dórea, 
trazendo na contracapa um comentário de Antônio Torres, que salienta:

Ao leitor as identificações. Dos cenários aos métodos do 
personagem que dá título ao livro e paira por trás do relato 
como figura de carne e osso ─ melhor dizendo, de chapéu, 
gibão e caderno de anotações e muitas excelências ─, e ao, 
mesmo tempo mítica. O cavaleiro que, levantando a poeira 
da estrada, chega a um lugar, em princípio indeterminado, 
é o sujeito oculto que nem precisa apear-se do cavalo 
para encher os seus alforjes de memória ao estilo de Nhô 
Guimarães, o médico-fabulador que descobriu o valor 
medicinal das ervas com os vaqueiros, ao ser curado de 
quebranto por um deles, o Manu, tão lembrado nestas 
páginas. (TORRES, 2006, contracapa).

As observações de Torres já indiciam o contexto nordestino, no qual a 
história é passada: “chapéu”, “gibão”, “valor medicinal das ervas”, “vaqueiro”, 
etc., todos elementos típicos do lugar. Mas não é apenas isso: a expressão 
“múltiplas excelências” mostra o lado cortês do povo sertanejo, de um jeito 
“maneiro”, de uma forma não agressiva de mostrar-se.

1  Doutor em Letras pela UFBA com Pós-doutoramento em Literatura Brasileira pela 
USP. Docente da UEFS, com participação no Programa de Pós-Graduação.
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Durval Muniz Albuquerque Júnior, em A invenção do Nordeste e outras 
artes, mostra como não é fácil a construção dos traços identitários regionais:

A procura de uma identidade regional nasce da reação 
a dois processos de universalização que se cruzam: a 
globalização do mundo pelas relações sociais e econômicas 
capitalistas, pelos fluxos culturais globais, provenientes da 
modernidade, e das relações de poder, sua centralização 
nas mãos de um Estado cada vez mais burocratizado. 
A identidade regional permite costurar uma memória, 
inventar tradições, encontrar uma origem que religa os 
homens do presente a um passado, que atribuem um 
sentido a existências cada vez mais sem significado. O 
‘Nordeste tradicional’ é um produto da modernidade que 
só é possível pensar neste momento. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011, p. 90-91).

De qualquer sorte, o reconhecimento dos traços regionais passa pelo 
universal (“a globalização e os fluxos culturais globais”) e pelo local (“das 
relações de poder [...] de um Estado cada vez mais burocratizado”), atribuindo, 
em certo sentido, por uma história do momento, um presente que firma ─ pela 
invenção ─ um passado.

Guimarães Rosa, com sua literatura de prospecção do lugar elegido 
por sua livre escolha ─ o sertão ─, ajuda a passar a limpo essa reinvenção do 
pretérito. Fonseca não cuida de outra coisa: reinventa a seu modo a linguagem 
da região nordestina preso à memória de um viver também biográfico: 

O sertão é meu terreiro; e tudo que o vento traz. Certas 
coisas a gente aprende pelo viver, não carece de ensino. O 
sertão dos homens é vasto nas lonjuras, mas, em andar e 
desandar, eles enxergam de menos, que as coisas envultam. 
De tudo sabem contar nas prosas os traços de suas pelejas, 
porém destraçando só os rastos deles, pelas passagens por 
aí, de si aos demais. Verdade é coisa que depende. Cada 
cabeça um conto. (FONSECA, 2006, 15). 

Os personagens, como a viúva narradora, de uma dada narrativa falam 
sempre o pensamento do autor. 

Para nossa tentativa de falar do insólito, cinco causos foram selecionados 
do total de trinta e seis: o 16, “Uma assombração” (p. 72-74); o 18, “Juvenal 
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Setesprito” (p. 79-83); o 19, “Essa comadre” (p. 84-86); o 21, “O menino-do-
mato” (p. 90-99) e o 31, “Simeão, homem do cão” (p. 136-148).

Procedendo a uma análise com os ensinamentos de Tzvetan Todorov, 
em Introdução à literatura fantástica, vemos não se tratar de obras inscritas 
no gênero, pois, em nenhuma delas encontramos a presença de qualquer 
elemento básico, como o descrito:

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar 
o mundo das personagens como um mundo de criaturas 
vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma 
explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A 
seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada 
por uma personagem; desta forma o papel do leitor é, 
por assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo 
tempo a hesitação encontra-se representada, torna-se um 
dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor 
real se identifica com a personagem. Enfim, é importante 
que o leitor adote uma certa atitude para com o texto: 
ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a 
interpretação “poética”. Estas três exigências não têm valor 
igual. A primeira e a terceira constituem verdadeiramente 
o gênero; a segunda pode não ser satisfeita. Entretanto, a 
maior parte dos exemplos preenchem as três condições. 
(TODOROV, 1975, p. 38-39).

Não existe qualquer hesitação: “entre uma explicação natural e 
uma explicação sobrenatural” dos acontecimentos narrados: em “Uma 
assombração”: nem na comadre que permanece viva há dúvida; em “Juvenal 
Setesprito”: nem nas personagens que rodeiam Juvenal, inclusive o próprio; 
em “Essa tal comadre”: a narradora central da história e do livro tem certeza 
absoluta dessa “tal comadre”; em “O menino-do-mato”: nem a narradora 
─ tia do monstro, nem a mãe, sua irmã, desacreditam do que acontece; em 
“Simeão, homem do cão!”: todos nas redondezas creem que o casamento de 
Simeão com Açucena tem os dedos do “sujo”.

Podemos, pois, concluir que em Nhô Guimarães, de Fonseca, acontece 
um tipo de leitura que nos conduz à definição questionadora: trata-se de textos 
“poéticos” ou “alegóricos”? (TODOROV, 1975, p. 38).
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Do realismo maravilhoso
Para se compreender o sobrenatural presente em Nhô Guimarães, 

torna-se necessário uma rápida investida nos escritos de Darci Ribeiro, em 
O povo brasileiro, quando escreve sobre as variações de “brasis” na história, 
discorrendo a respeito das gentes do sertão:

As populações sertanejas, desenvolvendo-se isoladas da 
costa, dispersas em pequenos núcleos através do deserto 
humano que é o mediterrâneo pastoril, conservaram 
muitos traços arcaicos. A eles acrescentaram diversas 
peculiaridades adaptativas ao meio e à função produtiva 
que exercem, ou decorrentes dos tipos de sociedade 
que desenvolveram. Contrastam flagrantemente em sua 
postura e em sua mentalidade fatalista e conservadora 
com as populações litorâneas, que gozam de intenso 
convívio social e se mantêm em comunicação com 
o mundo. Em muitas ocasiões, esse distanciamento 
cultural revelou-se mais profundo que as diferenças 
habituais entre os citadinos e os camponeses de todas 
as sociedades, fazendo explodir as incompreensões em 
conflitos sangrentos. Na verdade, a sociedade sertaneja 
do interior distanciou-se não só espacial, mas também 
social e culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-
se uma defasagem que as opõe como se fossem povos 
distintos. (RIBERO, 1995, p. 354-355).

Essas diferenças de hábitos e costumes fizeram surgir crendices e outras 
atitudes de messianismo ferrenho, como atesta Ribeiro:

O culto dos santos padroeiros e as festividades do 
calendário religioso ─ centralizado nas capelas com os 
respectivos cemitérios, dispersos pelo sertão, cada qual 
com seu círculo de devotos representados por todos os 
moradores das terras circundantes ─ proporcionavam 
ocasiões regulares de convívio entre as famílias de 
vaqueiros de que resultavam festas, bailes e casamentos. 
Afora essa convivência vicinal e que se circunscrevia 
aos vaqueiros da mesma área, o que prevalecia era o 
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isolamento dos núcleos sertanejos, cada qual estruturado 
autarquicamente e voltado para si mesmo, na imensidade 
dos sertões. (RIBEIRO, 1995, p. 344).

Esse “isolamento dos núcleos sertanejos” vai facilitar o aparecimento de 
crenças, voltadas “para si mesmo”, com características ibéricas e passadistas, 
que despertam a incompreensão, como esclarece Albuquerque Júnior:

Um Nordeste que se liga diretamente ao passado 
medieval da Península Ibérica. Um Nordeste barroco, anti-
renascentista, antimoderno. A dizibilidade do Nordeste, 
a linguagem para expressá-lo deve ser buscada, pois, em 
formas teatrais ibéricas medievais, bem como nas formas 
populares, na tradição popular que guardaria muitas 
destas formas “arcaicas”. A obra de Ariano refirma o uso 
das formas narrativas do cordel como forma de dizer esta 
região do país. Forma adequada para se “representar” 
um espaço onde não existiriam fronteiras entre o real e 
o imaginário, entre o sentimental e o antipoético; entre o 
divino e o pagão; entre o trágico e o cômico; entre a loucura 
e a razão. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 99-100).

Quando se quer falar do “maravilhoso” e do “sobrenatural”, no Nordeste 
do Brasil, é conveniente procurar se entender as diferenças de assentamento 
das populações, para se compreender as diferenças de culturas entre as zonas 
litorâneas e as zonas camponesas, em especial, as zonas nordestinas. Por 
vezes, parece que Ribeiro está com a razão: “Na verdade, a sociedade sertaneja 
do interior distanciou-se não só espacial, mas também social e culturalmente 
da gente litorânea, estabelecendo-se uma defasagem que as opõe como se 
fossem povos distintos”. (RIBEIRO, 1995, p. 354-355).

 A professora Irlemar Chiampi, em Realismo maravilhoso, ao descrever 
o insólito ficcional em oposição ao mágico, adianta que

Maravilhoso é termo já consagrado pela Poética e pelos 
estudos crítico-literários em geral, e se presta à relação 
estrutural com outros tipos de discurso (o fantástico, o 
realista). Mágico, ao contrário, é termo tomado de outra 
série cultural e acoplá-lo a realismo implicaria ora uma 
teorização de ordem fenomenológica (a “atitude do 
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narrador”), ora de ordem conteudística (a magia como 
tema). (CHIAMPI, 2012, p, 43).

Portanto, o termo “mágico” estaria fora da nossa procura pelo 
“maravilhoso”, se deixarmos de lado as teorizações “fenomenológica”, 
preocupada com “as coisas mesmas” ou “conteudística”, “preocupada com o 
conteúdo técnico de uma obra”. (AURÉLIO, 1999, p. 540 e 893).

Já, para nós, abre-se um caminho para tratar, em estudo, a obra de 
Fonseca: inicialmente, seguindo o ensinamento de Albuquerque Júnior: “Um 
Nordeste barroco, anti-renascentista, antimoderno”, acompanhado pelas 
lições de Chiampi:. “Maravilhoso é o “extraordinário”, o “insólito”, o que escapa 
ao curso ordinário das coisas e do homem”, como descrito com esmero:

A definição lexical de maravilhoso facilita a conceituação 
do realismo maravilhoso, baseada na não contradição com 
o natural. Maravilhoso é o “extraordinário”, o “insólito”, 
o que escapa ao curso ordinário das coisas e do homem. 
Maravilhoso é o que contém a maravilha, do latim 
mirabilia, ou seja, “coisas admiráveis” (belas ou execráveis, 
boas ou horríveis), contrapostas às naturalia. Em mirabilia 
está presente o “mirar”: olhar com intensidade, ver com 
atenção ou ainda ver através. O verbo mirare se encontra 
também na etimologia de milagre ─ portanto contra a 
ordem natural ─ e de miragem ─ efeito óptico, engano 
dos sentidos. O maravilhoso recobre, nesta acepção, 
uma diferença não qualitativa, mas quantitativa com o 
humano; é um grau exagerado ou inabitual no humano, 
uma dimensão de beleza, de força ou riqueza, em suma, 
de perfeição, que pode ser mirada pelos homens. Assim, 
o maravilhoso preserva algo do humano, em sua essência. 
A extraordinariedade se constitui da frequência ou 
intensidade com que os fatos ou os objetos exorbitam as 
leis físicas e as normas humanas. (CHIAMPI, 2012, p. 48).

Nos cinco causos escolhidos acontecem: em “Uma assombração”, a 
comadre ─ e narradora ─ aceita, sem discussão: “Um silêncio horrível. Eu e 
a morta, numa eternidade de tempo, um encontro estranho, impossível” (p. 
74); em “Juvenal Setesprito”, mostra-nos que o personagem central, “Foi indo, 
foi indo, até que sentiu o fim das forças, desmaiou sobre o corpo da besta-
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fera sangrada” (p. 82); em “Essa tal comadre”, lemos: “Essa dita comadre, a 
dita sestrosa, ela faz estrepolias medonhas. Acua e assusta os caçadores pelos 
matos” (p. 85); em “O menino-do-mato”, constata-se que “A mãe aninhava o 
filho, acariciava seu pêlo áspero. E assim, fechando os olhos, Zeinho, ia morrendo, 
morrendo” (p. 99) e em “Simeão homem do cão!”, a falatório geral comprova 
a mistura do homem com o endemoniado: “O pior o povo falava: que aquilo 
era um castigo, por culpa de um morador endemoniado. E gritavam: `Simeão, 
homem do cão!´ Toda vez que avistavam o coitado” (p. 146). Todas as histórias 
estão marcadas dessa maneira: que “o maravilhoso preserva algo do humano” e 
que “os fatos ou objetos exorbitam as leis físicas e as normas humanas”.

E mais: para todas as histórias reservamos um “olhar com intensidade, 
ver com atenção ou ainda ver através”. É uma forma de desnudar o mundo, de 
mostra que a “realidade” é múltipla e se compõe de esferas aparentemente 
desencontradas, contraditórias. Como encerra Guimarães Rosa, em Grande 
sertão: veredas: “Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é 
homem humano. Travessia”. (ROSA, 1965, p. 460).
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o espaço como elemento irradiador do medo no conto 
“Uma noite sinistra”, de afonso arinos

Bruno Silva de Oliveira1

Nas atuais pesquisas sobre Teoria Literária que focam o espaço, 
não se pensa mais que esse elemento diegético é um mero pano de fundo; 
vislumbra-o como um fator de grande importância para o desenvolvimento e à 
análise da narrativa. O espaço é um elemento dinâmico que está em constante 
transformação, construído a partir da intencionalidade do narrador, retrata os 
sentimentos das personagens que ele encera; estabelecendo uma relação de 
interdependência constitutiva entre os dois, pois é por meio do espaço que 
a personagem se materializa, ele “só existe porque se faz natureza em que o 
homem se penetra” (GOULART, 2012, p. 58), ou seja, o espaço sofre e exerce 
influência das/sobre as personagens.

O espaço não é um mero acessório para a narrativa, mas um elemento 
importante que a compõe e revela inúmeras particularidades da mesma 
para o leitor, influenciando diretamente a constituição do modo fantástico, 
pois ele “e seus gêneros adjacentes têm em âmago a peculiaridade de, uma 
maneira ou de outra, conectar, confrontar ou colocar em intersecção mundos 
distintos, espaços divergentes, realidades incongruentes” (VOLOBUEF, 2012, 
p. 175). Portanto, o espaço é uma ferramenta narratológica que explicita 
a face sobrenatural da diegese para o leitor, possibilitando que aflore nele 
sensações variadas como estranhamento, empatia e medo, como afirma 
Gama-Khalil (2012, p. 33) ao evidenciar que “o fantástico se revela, então, por 
uma estratégia estética que alça o espaço como desencadeador da hesitação 
ou da ambiguidade”, ou seja, a dúvida se aquilo que o leitor lê é real ou não, 
se aquele espaço existe ou não realmente, sendo esta sensação, para Todorov 
(2008), fundamental para a instauração do fantástico.

Tal característica é observada no conto “Uma noite sinistra” do famoso 
escrito mineiro Afonso Arinos; que em seu livro Pelo Sertão (1898) pinta 
quadros e paisagens do sertão brasileiro, os quais são habitados por tipos 
clássicos como o tropeiro, o campeiro, o capataz, entre outros. Bosi (2006, p. 
221 - 223) deixa claro que uma das principais características do autor é o brilho 
descritivo em suas produções, descrevendo principalmente as paisagens e os 
ambientes que encerram suas narrativas, o que leva o leitor, no caso do conto 
1  Mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG), 
Campus Avançado de Catalão (CAC). 
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que será analisado, a experimentar da hesitação entre uma explicação lógica e 
real e uma fantasmagórica e insólita.

A partir dessas informações, analisar-se-á como se dá a construção da 
aura fóbica oriunda do espaço no conto “Uma noite sinistra”, de Afonso Arinos, 
que será dividida em duas fases: primeiro relacionando “espaço-fantástico-
medo” e depois fazer-se-á a análise propriamente dita do conto.

Espaço-Fantástico-Medo
Inicialmente, pensar-se-á acerca do conceito de Fantástico que norteará 

esse trabalho, pois, nos domínios literários, é um termo deveras problemático 
e dúbio, havendo várias discussões e impasses. Lista-se como principais 
teóricos que pensam esse conceito Todorov (2008) e Roas (2014). Escolher 
qualquer um destes teóricos e suas teorias é limitar-se, pois essas visões são 
excludentes. Todorov (2008) preso pelo sentimento da excitação e da incerteza 
originados da experiência que a personagem passa durante a narrativa, 
dividido entre uma explicação real ou sobrenatural para dado acontecimento. 
Já Roas (2014) preconiza que o medo é basilar à narrativa fantástica, se não há 
este sentimento, não há fantástico. Portanto, não se pode orientar apenas por 
uma vertente teórica, mas muitas, selecionando as características dessas que 
se adequam melhor às necessidades de cada pesquisa.

Um consenso entre todos os teóricos que discutem o Fantástico é que 
este está relacionado diretamente à percepção que o leitor, o narrador e as 
personagens têm do espaço no qual as personagens estão inseridas. Para 
Todorov (2008, p. 30), o leitor, ao ler uma narrativa fantástica, imerge em um 
mundo que, a priori, ele reconhece como o seu mundo real. Mas, esse mundo 
“novo” não é guiado pelas mesmas leis internalizadas pelo leitor, porque há 
um acontecimento que abala as estruturas conhecidas, subvertendo-as, ou 
seja, esse mundo não precisa ser necessariamente o nosso. Para que haja 
essa percepção do acontecimento fantástico, necessita-se de uma interação 
do leitor com o mundo no qual as personagens habitam, realizando uma 
comparação e, ocasionalmente, a compreensão de que o acontecimento foge 
ao real, ou seja, sobrenatural, insólito ou metaempírico. 

Todorov redige esses pressupostos concordando com o texto de 
Roger Caillois, “todo o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção 
do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana” (CAILLOIS Apud. 
TODOROV, 2008, p. 32). O que leva à outra afirmação do teórico búlgaro, a de 
que o mundo fantástico é povoado por criaturas vivas, fluidas e polimorfas e 
que, por sua estranheza, proporcionam hesitação no leitor.
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É comum no decorrer das narrativas fantásticas que o espaço mude, 
altere e/ou se transforme, havendo um imbricamento entre duas ou mais 
dimensões dentro dessas, pois se migra de um espaço igual/semelhante ao 
mundo real, regido pelas mesmas leis naturais e familiares, para um mundo 
novo, regido por novas e diferentes leis naturais, povoado por seres poli e 
multiforme, este novo mundo é o espaço do não-real, do inexplicável no qual 
“o personagem protagonista se encontra repentinamente como se estivesse 
dentro de duas dimensões diversas, com códigos diversos à sua disposição 
para orientar-se e compreender” (CESERANI, 2006, p. 73).

O fato de migrar de espaço familiar e sólito para um sobrenatural 
e insólito não acarreta um movimento de evasão da realidade por parte do 
leitor, pelo contrário, tal fato concede uma reflexão sobre seu próprio mundo 
e de seus sentimentos perante este, fazendo com que o leitor questione a sua 
recepção da realidade e a de sua própria imagem (Roas, 2014, p. 31-32), visto 
que “o espaço ficcional constitui-se como uma base por meio da qual o leitor 
será incitado a reler o ‘seu’ espaço ‘real’ a partir da visão que tem daquele 
espaço ‘irreal’ e insólito” (GAMA-KHALIL, 2012, p. 37).

Ceserani (2006, p. 77-80) e Gama-Khalil (2012, p. 34) salientam a 
preferência das narrativas fantásticas por espaços escuros, lúgubres, sem ou 
com pouca luz, desbotados e fechados, até mesmo por espaços subterrâneos, 
de modo geral, espaços que remetam ao mundo noturno. Isso porque em 
espaços soturnos, o ser humano produz menos inibidores de imaginação, ou 
seja, em espaços escuros, por ingerência da baixa produção  desses inibidores, 
o homem começa a ver elementos estranhos e até mesmo insólitos, o que lhe 
suscita medo, sendo, de certa forma, um sentimento atrelado ao fantástico.

Os espaços fóbicos no conto “Uma noite sinistra”, de 
Afonso Arinos

O conto “Uma noite sinistra”, de Afonso Arinos, extraído da coletânea 
de contos fantásticos organizados por Jacob Penteado no livro Obras-primas 
do conto fantástico (1961), é uma narrativa interessante para a análise e os 
estudos fantásticos, pois dá ao estudioso que irá pesquisá-lo uma liberdade 
para escolher a teoria que utilizará, visto que tanto a teoria exposta por Todorov, 
como a por Roas, são visões pertinentes e plausíveis para pensar o conto. 

“Uma noite sinistra” conta a história de Manuel, um arrieiro que 
durante a noite explora as imediações de uma fazenda antiga e aparentemente 
abandonada, mas no decorrer do conto, Manuel acredita que está sendo 
vítima das brincadeiras e das artimanhas do demônio. Durante a leitura do 
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texto de Arinos, o leitor experimenta inúmeros sentimentos e sensações, do 
medo à hesitação. Ele hesita entre uma explicação racional e uma irracional 
(como postula Todorov) para os acontecimentos narrados, podendo estes serem 
explicados como sons e barulhos oriundos da natureza, os quais são amplificados 
pela imaginação do narrador como manifestações demoníacas que visam causar-
lhe algum mal. Porém, o foco deste trabalho não é discutir a hesitação no conto 
de Arinos, mas os elementos espaciais que suscitam medo no texto.

Como já exposto, o conto transcorre durante a noite. A noite é por 
excelência um elemento do medo, demônios, assassinos e feras, entre outros 
seres que visam infringir algum mal aos homens que saem durante a noite; 
o homem a teme, porque se encontra exposto aos ataques desses agentes 
das trevas, não percebendo a aproximação deles e consequentemente não 
conseguindo se proteger (DELUMEAU, 2009, p. 138-141). A noite é uma 
entidade que deve ser temida, porque prega peças no homem, fazendo com 
que este veja imagens inexistentes, instigando a mente a imaginar e projetar 
agentes que atentarão contra a vida do homem. A noite e espaços escuros e 
lúgubres incitam o medo e a invenção de agentes fóbicos, porque a falta de luz 
diminui a produção de inibidores da imaginação (KEHL, 2007, p. 89), o que leva 
o homem a inserir nesses espaços tudo que imagina que vai atentar contra sua 
vida e sua integridade física, aquilo que não se compreende ou aceita, como a 
morte e seus intermediários.

Entende-se que a noite e os espaços escuros dão vazão à face mais 
irracional do homem; por menor que seja, acender uma luz ou criar uma 
fonte de luz, brota uma fagulha de racionalidade no ser humano. Durante a 
sua incursão pela fazenda, Manuel produz uma pequena fonte de luz, “Assim 
alumiado o pátio, o arrieiro acendeu o rolo e começou a percorrer as estrebarias 
meio apodrecidas, os paióis, as senzalas em linha, uma velha oficina de ferreiro 
com o fole esburacado e a bigorna ainda em pé.” (ARINOS, 1961, p. 147). A 
presença da luz faz com que o arrieiro veja o que está em volta dele, mas essa 
pequena luz não revela um espaço idílico ou agradável, pelo contrário, mostra 
um espaço abandonado que sofreu com o passar do tempo.Tem-se um chão 
em decomposição que não dá sustentação ou estabilidade para quem pisa 
nele, o fole está esburacado, não retendo o ar dentro de si para produzir som, 
ou seja, nada ali cumpre a sua função por causa do abandono e falta de uso, 
sendo maus presságios.

Durante a sua exploração pela fazenda, a personagem encontra “(...) uma 
caveira alvadia de boi espácio, fincada na ponta de uma estaca, parecia ameaçá-lo 
com a grande armação aberta.” (ARINOS, 1961, p. 147). Temos mais um elemento 
que compõe o mobiliário que remete a morte, a decadência e até mesmo ao 
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satanismo. A caveira é por excelência ligada aos mortos, compõe o esqueleto, que 
pode ser entendido como “uma ameaça inesperada, no meio da vida” (LEXIKON, 
2007, p. 89), mais um mau agouro para a personagem. Já a presença de chifres 
liga-o claramente com as representações religiosas cristãs do demônio.

Quando Manoel penetra dentro da casa, ele repara no teto da mesma, 

O teto de estuque, oblongo e escantilhado, rachara, 
descobrindo os caibros e rasgando uma nesga de céu 
por uma frincha de telhado. Por aí corria uma goteira 
no tempo das chuvas e, embaixo, o assoalho podre 
ameaçava tragar quem se aproximasse despercebido. 
(ARINOS, 1961, p. 148).

Segundo Bachelard (1978), a casa é um espaço idílico, agradável, 
seguro para quem mora nela, um refúgio contra os males e as intemperanças 
externas, ela dá a sensação de estabilidade. Mas a casa do conto de Arinos 
não é revestida deste significado, ela é o oposto do que explana Bachelard. 
A casa na qual Manuel entra não é a dele ou de algum conhecido, ela está na 
verdade abandona e em péssimo estado de conservação, estando imprópria 
para ser habitada. O teto comprido está rachado permitindo que a chuva e a 
noite penetrem facilmente a casa, ou seja, invasores externos transitavam e 
maculavam aquele espaço, corrompendo-o.

A penúria da casa, sua falta de proteção contra ameaças externas são 
expressas no seguinte excerto:

A janela, num grito estardalhaçante, escancarou-se e 
uma rajada rompeu por ela adentro latindo qual matilha 
enfurecida; pela casa toda houve um tatalar das portas, 
um ruído de reboco que cai das paredes altas e se 
esfarinha no chão. 

A chama do rolo apagou-se à lufada e o cuiabano ficou só, 
babatando na treva. (ARINOS, 1961, p. 149)

Tal passagem no texto de Arinos faz lembrar o trecho do poema “O 
corvo”, de Edgar Allan Poe, em que a ave de plumagem negra que dá título 
ao poema invade a casa do eu lírico trazendo maus presságios e agouros. O 
vento que penetra violentamente a janela traz consigo o frio e latidos vindos 
de animais externos à residência, provocando um aterrorizante bater de portas 
que prejudica ainda mais a estrutura da moradia. Esse mesmo vento que 
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abala a estrutura física do domicílio, também desestrutura psicologicamente 
a personagem, pois a mergulha na escuridão, apaga a sua única fonte de luz. A 
perda da luz simboliza a perda da razão por parte de Manuel, e, a partir desse 
momento, ele passa a acreditar que está sendo perseguido pelo diabo, que 
este quer mangar dele, causar-lhe algum mal.

A princípio, Manuel não se deixa abater pelo medo ou pela falta de luz, 
ele tenta recobrar a razão, reestabelecendo o fogo que iluminava o espaço.

Lembrando-se da binga, sacou-a do bolso da calça; colocou 
a pedra com jeito e bateu-lhe o fuzil; as centelhas saltavam 
para a frente, impelidas pelo vento, e apagavam-se logo. 
Então, o cuiabano deu uns passos para trás, apalpando até 
tocar a parede do fundo. Encostou-se nela e foi andando 
para os lados, roçando-lhes as costas, procurando o 
entrevão das janelas. Aí, acocorou-se e tentou de novo 
tirar fogo: uma faiscazinha chamuscou o isqueiro e Manuel 
Alves soprou-a delicadamente, alentando-a com carinho; a 
princípio, ela animou-se, quis alastrar-se, mas de repente 
sumiu-se. (p. 149-150)

Nota-se no trecho acima que Manuel tenta acender uma chama, fazer 
uma fogueira, mas o vento e o espaço não permitem isso; quando ele consegue 
produzir uma fagulha, logo ela se esvai. Ele se sente acuado e procura um lugar 
mais seguro, mais propício para produzir e manter o fogo, mas tal lugar não 
existe naquela casa. Tal passagem ilustra a tentativa infrutífera da personagem 
de recobrar a razão, na realidade, ele se torna um animal acuado que busca um 
lugar seguro para se acalmar, para o medo se dissipar.

Quando Manuel não consegue acender o fogo e o medo emerge, ele sai 
da posição defensiva que  se encontrava e passa para o ataque, dando vazão a 
seu lado animalesco e irracional. Ele corre pela casa desorientado e de forma 
agressiva, sem se ater aonde pisava. Até que

Começou a sentir que tinha caído num laço armado, 
talvez, pelo maligno. De vez em quando, parecia-lhe que 
uma cousa lhe arrepelava os cabelos e uns animálculos 
desconhecidos perlustravam seu corpo em carreira 
vertiginosa. Ao mesmo tempo, um rir abafado, uns 
cochichos de escárnio pareciam acompanhá-lo de um lado 
e de outro. (ARINOS, 1961, p. 151)



152<sumário

Ao sentir que havia caído aparentemente em uma armadilha, ele começa 
uma árdua luta com o mal ou com o que ele pensa ser uma materialização 
demoníaca. Atordoado, Manuel não consegue diferenciar a fantasia e 
realidade, e começa a ver e a sentir uma aura demoníaca rondando-o. Se antes 
ele não prestava atenção aonde pisava, agora ele está tresloucado, projetando 
seus medos e a ira oriunda destes em todo o espaço. Sua luta é interrompida 
por uma tragédia, ele pisa em falso em um assoalho, cujo autor apresenta da 
seguinte forma: “(...) o assoalho podre cedeu e um barrote, roído de cupins, 
baqueou sobre uma coisa que se desmoronava embaixo da casa.” (ARINOS, 
1961, p. 153). A casa prega uma peça em Manuel, ele literalmente cai em uma 
armadilha, dando um susto no leitor.

Considerações Finais
Quando se pensa em espaços topofóbicos na Literatura Brasileira 

vêm à mente espaços rurais e/ou naturais, e, emergindo nestes locais, seres 
sobrenaturais, pois lugares ermos e afastados são fronteiriços, dividem os 
ambientes entre conhecidos e desconhecidos e tais elementos são utilizados 
principalmente por autores de inclinação regionalista e sertanista, caso de 
Afonso Arinos.

O autor mineiro combina elementos espaciais com a noite, criando 
uma densa atmosfera fóbica, possibilitando o brotar dos principais medos 
das personagens e também do leitor. Arinos constrói um espaço fóbico 
ricamente ilustrado e descritivo, tornando viável uma análise exclusiva do 
espaço em suas obras.

No conto analisado, o escritor utiliza uma casa abandonada e em 
péssimo estado para ser o pano de fundo fóbico, sem ela não seria possível 
instaurar a aura fóbica no conto. A casa sozinha não gera medo, ela precisou 
do apoio da noite, um dos elementos mais recorrentes na Literatura Fantástica, 
como aponto Ceserani (2006), e da própria crendice de Manuel em entidades 
sobrenaturais e demoníacas. Portanto, crê-se que, sem o espaço da casa 
abandonada e da noite, não seria possível perceber e/ou suscitar o medo em 
Manuel e/ou nas personagens.
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Marginal e insólita: recorte e representação da literatura de 
cordel em Feira de santana/Ba

Calila das Mercês Oliveira1

Raquel Machado Galvão2

Introdução
Cordel: poesia ritmada fundida no sertão que faz parte da literatura 

popular. Arte que mistura gráfica, canto, artes plásticas, jornalismo, teatro, 
poesia, comércio e temáticas variadas. O cordel ao mesmo tempo que é 
marginal é tão grandioso, pois serviu/serve de suporte inspirador para outras 
criações artísticas como as cinematográficas, musicais, teatrais, plásticas e até 
mesmo literárias, de outros gêneros. 

A literatura de cordel, característica da cultura popular, embora não 
canônica, engloba muitos aspectos e inesgotáveis assuntos para serem 
pesquisados. O surgimento da literatura de cordel detém diferentes hipóteses. 
Em algumas referências, dizem que sua origem provém do século XVI na 
Península Ibérica; os folhetos de cordel eram chamados de “pliegos sueltos” 
(Espanha) e “folhas soltas” ou “volantes” (Portugal). O fato é que a ascensão 
da imprensa pós-Gutemberg possibilitou a publicação dessa literatura, 
que conservou características da narração oral e da memória dos antigos 
trovadores em verso e prosa. Das terras do além mar, onde os impressos eram 
vendidos através da exibição em barbantes ou cordão, que em língua galega 
é cordel, ele chegou ao Brasil. E debruçar um estudo sobre a cultura popular 
só se tornou possível a partir dos estudos culturais, que seriam encabeçados 
pelos “politeístas literários”, segundo o ensaísta e professor Sérgio Medeiros: 

No que se refere aos politeístas, gostaria de mencionar 
que, entre outras posturas moderadas e extremadas, 
adotam às vezes atitudes que podem espantar o estudante 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, Bolsista do CNPq, realiza pesquisa no grupo “Descaminho do 
Viandante: espaço nacional, fronteiras e deslocamentos na obra de Antônio Torres” e no projeto 
“Publicações na Bahia: mapeamento e diagnóstico das Editoras Baianas”, ambos coordenados 
pelo Prof. Dr. Roberto Henrique Seidel.
2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, Bolsista da Capes, realiza pesquisa no grupo “Subjetividades em 
Trânsito” e no projeto “Publicações na Bahia: mapeamento e diagnóstico das Editoras Baianas”, 
o primeiro coordenado pela Prof. Dra. Alessandra Leila Borges Gomes Állex Leilla, e o segundo 
coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Henrique Seidel.
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incauto. A dos pós-ocidentalistas, por exemplo, que são 
teóricos e críticos que não estão mais preocupados com a 
densidade das produções artísticas, mas com a diversidade 
da enunciação: voz dos excluídos e das minorias. (CULT. 17, 
Dossiê Estudos Culturais, p. 45, dez. 1998)

Esse trabalho sobre literatura de cordel carrega uma diversidade de 
pontos de partida, característicos também desse politeísmo possível que já foi 
citado anteriormente. O primeiro deles é a cidade de Feira de Santana, um 
dos municípios mais conhecidos do interior baiano. A segunda cidade mais 
populosa do estado se situa a 108 km da capital, Salvador, e possui identidade 
típica do agreste. Cidade centenária, elevada à condição em 1873, conhecida 
também como Portal do Sertão, Feira de Santana tem uma população de mais 
de 600 mil pessoas e uma considerável tradição econômica e cultural na Bahia. 

Desde o começo do século passado, a literatura sempre esteve 
presente no município e o gênero cordel tem sido representado por inúmeros 
escritores na região, como Cuíca de Santo Amaro (José Gomes), João Crispim 
Ramos, Dadinho, Vado Di Namite, o sergipano Antonio Silva, Asa Filho e mais 
tarde Franklin Maxado. De feira em feira, os poetas e vendedores de cordel 
comercializavam as publicações impressas, tendo como suporte a declamação. 
Na década de 1970, várias pessoas se reuniam na feira popular no centro 
de Feira de Santana. Era o ponto de encontro de moradores, viajantes e 
forasteiros, e foi lá que os primeiros folheteiros começaram a aparecer com 
livretos contando histórias de bravura e aventura.

Ligada ao cotidiano de pessoas “comuns” e às tradicionais maneiras de 
contar histórias de forma oral e criativa para o povo sertanejo, o pesquisador e 
estudioso da cultura popular brasileira Câmara Cascudo (1898-1986) afirma que 
no gênero secular “floresceram, noutra indumentária, as tradições seculares” 
(1968, p. 22). Assim, o cordel firmou-se na dinâmica do povo do nordeste como 
um aspecto vivenciado e um sentimento acoplado ao cotidiano e à vida de cada 
um deles. Diégues Junior (1977, p. 3) relata que “nas naus colonizadoras, com 
os lavradores, os artíficies, a gente do povo, veio naturalmente a tradição do 
Romanceiro, que se fixaria no Nordeste do Brasil, como literatura de cordel.” 

Partindo desse recorte literário, vamos tratar da representação do 
insólito em uma literatura marcada pela marginalidade, justamente por 
carregar características da oralidade e ser realizada muitas vezes por escritores 
que estão à margem ou como minoria em um sistema literário alicerçado pelo 
capital. Quando estamos falando de representação no sentido de recorte 
ou retrato de uma determinada sociedade, podemos resgatar a questão das 
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múltiplas e amplas formas de representação dentro da literatura como levanta 
Hanna Pitkin:

O conceito de representação é um caso instrutivo porque 
seu significado é altamente complexo e, desde muito cedo 
na história dessa família de palavras, tem sido altamente 
abstrato. A representação é, em grande medida, um 
fenômeno cultural e político, um fenômeno humano. 
(PITKIN, 2006, p. 16)

Para a estudiosa, representar é uma atividade humana, mas não um 
agir para o outro. Quem representa figura, pinta e encena. Aplicada ao caso 
do cordel, a representação das histórias, sejam elas com uma forte ou menor 
ligação com os fatos do cotidiano, é um fenômeno hibrido entre a militância 
cultural e social e a necessidade de expor acontecimentos reais, surreais ou 
causos imaginários. 

Revisões sobre o insólito
O caráter insólito é uma característica recorrente na literatura de cordel. 

Embora tenha sido escrito no século passado, não podemos desconsiderar 
quando o filósofo e linguista, pioneiro nos estudos sobre aspectos do fantástico, 
Tzvetan Todorov (1939) em Introdução à Literatura Fantástica, afirma que 
a hesitação do leitor é uma marca no que diz respeito ao gênero fantástico. 
Sendo esta, uma condição primordial para que o mesmo exista. Todorov ainda 
subdivide o gênero a depender da resposta do leitor e/ou protagonista:

Vimos que o fantástico não dura mais que o tempo de uma 
vacilação: vacilação comum ao leitor e ao personagem, 
que devem decidir se o que percebem provém ou não da 
“realidade”, tal como existe para a opinião corrente. Ao 
finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver 
feito, toma entretanto uma decisão: opta por uma ou 
outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que 
as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar 
os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a 
outro gênero: o estranho. Se, pelo contrário, decide que 
é necessário admitir novas leis da natureza mediante as 
quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero 
do maravilhoso. (TODOROV, 1992, p. 24)
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Sobre o insólito, a ideia de uma definição ainda é discutível. No artigo “O 
‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros 
literários”, o pesquisador e professor da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ) Flavio García aborda questões relativas à delimitação do gênero. 
Para Garcia (2007), “é lícito opor o insólito ao natural e ao ordinário, termos 
comuns na teoria dos gêneros literários quando se quer falar de Maravilhoso, 
Fantástico, Estranho, Sobrenatural, Realismo Maravilhoso, Absurdo”:

Se o insólito não decorre normalmente da ordem regular 
das coisas, senão que é aquilo que não é característico 
ou próprio de acontecer, bem como não é peculiar 
nem presumível nem provável, pode ser equiparado ao 
sobrenatural e ao extraordinário, ou seja, àquilo que 
foge do usual ou do previsto, que é fora do comum, 
não é regular, é raro, excepcional, estranho, esquisito, 
inacreditável, inabitual, inusual, imprevisto, maravilhoso. 
(GARCIA, 2007, p. 20)

Assim, diante de uma rede de nomenclaturas e divisões, pode-se 
abarcar o insólito como algo sobrenatural aos olhos do senso comum, que 
assusta, surpreende, estagna e coloca o leitor em um papel de adepto a uma 
ficção mais “surrealista” do que “realista”.

No que tange a divisão dentro do que se ousa chamar de insólito, 
a estudiosa Irlemar Chiampi foi uma das percussoras do uso do termo 
Maravilhoso, ao diferenciá-lo do fantástico puro. No livro O Realismo 
Maravilhoso, Chiampi, assim como Todorov, afirma que o leitor tende a aceitar 
os eventos insólitos como parte integrante do relato, sem problematizar sobre 
sua natureza extraordinária:

Os objetos, seres ou eventos que no fantástico exigem 
a projeção lúdica de duas probabilidades externas e 
inatingíveis de explicação, são no realismo maravilhoso 
destituídos de mistério, não duvidosos quanto ao universo 
de sentido a que pertencem. Isto é, possuem probabilidade 
interna, têm causalidade no próprio âmbito da diegese 
e não apelam, portanto, à atividade de deciframento do 
leitor (CHIAMPI, 1980, p. 59). 

O maravilhoso é uma criação que tem o leitor como comparsa. 
Geralmente, ele não questiona a ambientação da narrativa que mesmo 
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fugindo dos moldes de mundo tradicionais, apenas acontece sem julgamentos. 
É observado que os aspectos do insólito têm sido amplamente discutidos no 
Brasil e faz-se percebida a riqueza de novas teorias que se convergem e se 
completam, não sendo rígida a necessidade do uso de apenas uma delas. Para 
nosso estudo, além de retratarmos questões relativas ao insólito e sinalizar 
a presença do mesmo em recortes de quatro livretos de Franklin Maxado, é 
interessante compreender que a sua perspectiva intermezzo, inesgotável de 
interpretações e da própria pesquisa é passível de agregar novas visões.

Maxado Nordestino e os elementos insólitos no Cordel
Franklin de Cerqueira Barreiros Machado (1943), mais conhecido 

como Franklin Maxado, nasceu em Feira de Santana e viveu maior parte da 
vida como poeta de literatura de cordel. O nome “Maxado” grafado com “x” é 
utilizado preferencialmente pelo poeta desde os anos 1970, quando o mesmo, 
também conhecido como Maxado Nordestino vivia na grande São Paulo e 
assinava assim nos folhetos e nas xilogravuras para referenciar a sua origem. 
Hoje tem mais de 400 folhetos de cordel publicados, com diversidade de estilos 
e temáticas, como cordéis infantis, humorísticos, eróticos, críticos, de causos, 
dramáticos, entre outros. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de 
Salvador e em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, Franklin Maxado 
foi influenciado pelos cantadores e vendedores de cordel que frequentavam a 
feira livre de Feira de Santana e tornou-se também uma referência no gênero, 
entre outros fatores, pela circulação da sua obra na área literária e pela sua 
constante produção de cordéis.

Nos anos 1970, Franklin Maxado foi com destino a São Paulo a fim de 
divulgar o seu trabalho e lá viveu como artista popular e poeta de cordel, até 
mesmo no período da ditadura. O escritor desenvolveu também outra arte, 
a xilogravura. Na Praça da República, começou a vender cordel com outros 
profissionais nordestinos. O trabalho apesar de itinerante lhe rendeu certo 
reconhecimento, tendo publicado livros em uma das maiores editoras de 
cordel do país, a Luzeiro (antiga Prelúdio – São Paulo-SP). 

No começo da década de 1980, Franklin Maxado retornou à Bahia e foi 
contratado para trabalhar na TV Educativa, fazendo intervenções com notícias 
em cordel. Ao voltar para a cidade natal, dirigiu os museus da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), o Museu Regional de Arte e o por ele 
idealizado, Museu Casa do Sertão. O poeta, atualmente, apresenta palestras 
em escolas e universidades e participa de bienais e feiras literárias dentro no 
Brasil. Além de contribuir na área artística literária, Maxado também traz estudos 
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de abrangência teórica e analítica sobre o gênero cordel, como verificado nos livros 
de própria autoria, Cordel (2007) e O que é Cordel na Literatura Popular (2012).

A região nordeste do Brasil tornou-se a grande referência da literatura 
de cordel no país. Sabe-se que um dos grandes divulgadores desta arte foi o 
poeta paraibano Leandro Gomes de Barros (1865), que se incumbiu de divertir, 
relatar novidades, histórias para o homem do campo, muitos deles, na época, 
analfabetos. Os estados da Paraíba e Pernambuco, até a segunda metade do 
século XX, eram os centros das produções “cordelísticas” na região, os outros 
estados eram considerados periferias neste gênero. Esta dinâmica foi alterada 
com a chegada do alagoano, radicado na Bahia, Rodolfo Coelho Cavalcante, 
difusor da literatura de cordel no centro soteropolitano. Ainda na capital baiana 
existia a folheteria Santos, de Valdemar Santos, no Pelourinho. Vale ressaltar 
também que, no interior do estado, Minelvino Francisco Silva divulgava sua 
poesia de Itabuna por outros lugares afora do sudoeste baiano.

O cordel está no hall dos gêneros literários considerados inclassificáveis. 
Existem tentativas de caracterizar as diferentes abordagens, porém nenhuma 
delas é consensual e é observável uma variedade de propostas neste quesito. 
No livro O que é Cordel na Literatura Popular, o poeta fala sobre as classificações 
propostas para os tipos de cordel que levam em conta a maioria do conteúdo 
do folheto e o traço estilístico do autor:

Assim, temos os folhetos de época ou de ocasião; históricos; 
didáticos ou educativos; biográficos; de propaganda 
política ou comercial; de louvor ou homenagem; de 
safadeza ou putaria; maliciosos ou de cachorrada; cômicos 
ou de gracejos; de bichos ou infantis; religiosos ou místicos; 
de profecias ou eras; de filosofia; de conselhos ou de 
exemplos; de fenômenos ou de casos; maravilhosos ou 
mágicos; fantásticos ou sobrenaturais; de amor ou de 
romance amoroso; de bravura ou heroicos; vaquejadas; de 
presepadas ou dos anti-heróis; de pelejas ou de desafios; 
de discussão ou de encontros; de lendas ou mitos; pasquim 
ou de intriga; etc. (MAXADO, 2012, p. 65)

Analisando de forma mais enfática aspectos da temática proposta 
pelo cordelista e deixando em segundo plano questões relativas à sintaxe, 
rima ou métrica, podemos encontrar uma grande diversidade de cordéis que 
abordam o aspecto maravilhoso. Essa tipologia engloba temas onde entram 
fadas, sereias, feiticeiras, monstros, fantasmas, dragões, gênios, deuses, almas, 
orixás, diabos, ogros e outros seres mágicos:
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Os poetas versam sobre enredos que podem ser reais, 
entretanto, para atingir os fins, o herói encontra coisas ou 
seres irreais (maravilhosos) para auxiliá-lo, vendo outros 
artifícios (também fora do real) dos seus inimigos maus. 
(MAXADO, 2012, p. 89)

Sobre o fantástico ou sobrenatural, Franklin Maxado ressalta que 
Ariano Suassuna (1927) foi o primeiro a diferenciar esse ciclo fantástico 
do maravilhoso. Nele, o poeta cria seu próprio mundo, seus marcos 
inquestionáveis: “O fantástico é um mundo totalmente criado pelo poeta, 
onde ele dá asas à imaginação, mostrando exercício mental como se mostrasse 
valentia.” (MAXADO, 2012, p. 91). 

Maxado apresenta cordéis com temáticas variadas em que resgata o 
insólito com características do fantástico e do maravilhoso. Podemos percebê-
las em livretos como O Santo Jumento no Reino dos Céus (s/d), O Casamento do 
Lobisomem com uma Vampira Feiticeira (s/d), Saci e o Bicho Folharaz no reino 
da bicharada (2011) e A lenda da Iara é a mesma de Iemanjá e das sereias 
(s/d), selecionados para este estudo.

O poeta Franklin Maxado utilizou em suas obras personagens folclóricos 
e mitológicos que podem se enquadrar no fantástico, como no cordel O Santo 
Jumento no Reino dos Céus, que fala da saga de um jumento, animal doméstico 
de carga, típico do sertão, que depois da morte é elevado a santo beato. 
Personagens do cenário católico cristão, como Frei Damião, São Pedro, São João, 
Jesus, São Roque, São Francisco, São Benedito, Santo Antônio, São Cristóvão, 
São Jorge, São Expedito, “diversas Nossas Senhoras” (s/d, p. 3) dialogam entre 
eles e também com o “Santo Jumento” ao saber da possibilidade do animal 
ficar no céu junto a eles, criando uma divergência entre outros santos, como 
São Cristóvão que tinha receio de perder a sua função, o seu espaço. A história 
exibe sentimentos de seres humanos no jumento, além de ações como cantar, 
rezar e discursar:

-Se é para o bem de todos
E felicidade geral,
Eu vou morar lá na Lua.
Ter a vida jumental
Sem precisar fazer guerra.
Ficar olhando a Terra
Do meu alto céu astral. (s/d, p. 6)



161<sumário

A transformação de um jumento em santo tem aspecto cômico sem 
perder as características do fantástico, uma vez que o espaço e ações são 
imaginados e criados nessa proposta de cordel. O cordelista cria um céu muito 
parecido com um nordeste, retratando santos da igreja católica no processo de 
aceitação do fato do jumento também ser um santo, o que não deixa de ser 
uma crítica social ao ser empregada a ironia. Ao final da saga, após a aceitação 
do “Santo Jumento” acontece uma festa no céu e começa a chover vinho na 
terra, outro fato extraordinário:

Acharam ser nosso mundo
Que estava se acabando
Pois chovia gelo roxo.
Se viu menino chorando.
Se viu mulher já parindo
E loucos até sorrindo.
Os casais se abraçando. (s/d, p. 8)

Maxado em vários livretos utiliza a figura do “Santo Jumento”, um marco 
seu, que aborda questões religiosas mescladas a personalidades nordestinas. 
O livreto O Casamento do Lobisomem com uma Vampira Feiticeira, por sua 
vez, pode ser um exemplo de cordel com aspectos do insólito fantástico e 
maravilhoso. Ele envolve seres extraordinários e místicos de histórias de terror 
no sertão:

Pois, é um caso de horror
Acontecido no sertão
Quando um desses lobisomens
Fez a sua união
Com uma vampira bruxa
Que bebia sangue pagão. (s/d, p. 1)

O enredo trata de quando os dois seres excêntricos, o lobisomem e a 
vampira, firmaram um compromisso nas terras de Vila de Ventura e de como 
eles juntos conseguiram aterrorizar o cotidiano de uma cidade sertaneja, ao 
se transformarem em morcegos que atacavam as pessoas à noite. Durante a 
trama o autor revela as pessoas que estavam por trás dos “monstros” sugadores 
de sangue, Tião Mendonça o coveiro conhecido como “Mão de Onça” e Ana 
Barata, a parteira conhecida como “Barata Descascada”. Os dois descobriram a 
identidade secreta um do outro e resolveram se casar:
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Marcaram o matrimônio
Pra noite de sexta-feira,
Dia 13 de agosto
Debaixo de uma jaqueira.
Por coincidência, era
Lua cheia altaneira.
[...]
No meio da mata, teve
O trono pra Belzebu
Que presidiu o ato
Com ajuda dum cururu.
E, durante a madrugada,
Foi aquele sururu! (s/d, p. 7)

Tanto a vampira quanto o lobisomem são dois seres do imaginário 
popular cuja origem das lendas varia de acordo com a cultura local. Existem 
diferentes versões sobre os seus surgimentos, mas o que os colocam em 
confluência é a característica vilã, destruidora, noturna, metamórfica e 
misteriosa. Nessa união, esses dois seres sobrenaturais se fazem presentes em 
um cordel descritivo, mítico e fabuloso.

Remo Ceserani (1933), em O Fantástico, discute alguns sistemas 
recorrentes na literatura fantástica, abordando uma atmosfera que envolve o 
quadro dessa narração: “a noite, a escuridão, o mundo obscuro” denotam a 
“preferência do fantástico pelos mundos tenebrosos, subterrâneos, do além, 
‘subnaturais’ mais do que ‘sobrenaturais’”. (2006, p. 77-79) 

Franklin Maxado também costuma agregar em suas histórias um teor de 
comicidade através de anedotas e causos que são baseados na história oral e 
popular. Em Saci e o Bicho Folharaz no reino da bicharada, o autor apresenta a 
história para o público infanto-juvenil com características da fábula, “No tempo 
em que os bichos / Falavam igual ao homem” (2011, p. 3), em que a narrativa 
envolve animais falantes e uma suposta moral da história:

Dona onça conformada
Respondeu que pagaria.
Queria saber apenas
Como era que bebia 
Porque só tinha uma fonte
Na qual era vigia.
Explicou dona raposa
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O que o Saci lhe ensinou.
Passar mel pelo corpo,
E depois se espojou, 
Em uma ruma de folhas
Que no seu couro grudou.
Raposa não tinha força
Pra lutar com a maioral,
Por isso usou a astúcia,
Porque quem não é o tal
Maior tem que ser melhor
E assim não se dar mal. (2011, p. 9)

A história conta a aposta feita pela onça e a raposa, dois animais 
selvagens que representam força e esperteza, respectivamente, no reino 
animal. Ambas fizeram uma aposta: a onça garantiu que no verão conseguiria 
pegar a raposa e, caso não acontecesse, a raposa exigia uma festa bancada pela 
onça para todos os animais da floresta. No acordo, a onça e a raposa contaram 
com duas testemunhas, o homem e a sucuri. No final da narrativa, a onça não 
conseguiu pegar a raposa, pois a última se travestiu de um bicho diferente 
coberto por folhas, o Bicho Folharaz, atrapalhando os planos da onça. Desta 
forma, a onça perdeu a aposta e como combinado bancou a festa para toda 
a bicharada. Por fim, as duas prometeram se respeitar e se tornaram amigas: 

Até a raposa fez par 
Com a onça numa dança,
Quase arranhou seu pé
Porque estranhou a pança,
Ouviu o pedido de todos
Para acabar a lambança. (2011, p. 15)

No texto há elementos do maravilhoso e do fantástico, como animais 
que agiam como humanos (falavam, dançavam, cantavam, tocavam tango e 
bolero, sambavam, etc.) e a presença de personagens folclóricos brasileiros, 
como o saci e a caipora.

Em A lenda da Iara é a mesma de Iemanjá e das sereias, a história tem 
forte apelo ao folclore brasileiro por contar a lenda da sereia Iara, “Que seduzia 
os homens / Com seus cantos feiticeiros” (s/d, p. 1) e faz referência à mitologia 
grega, quando ratifica que a história “É a mesma de europeus / Com sereias 
perigosas” (s/d, p. 1) que atraiam os marujos para as águas e também faz 
correlação com os orixás Iemanjá e Oxum, ambas “deusas africanas”, do mar e 
do rio, respectivamente. 
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Todas elas são sereias 
Que só mostram a cintura
Busto, pescoço e seios,
Seduzindo a criatura
Com canto, olhar, sorriso,
Convidando à ventura. (s/d, p. 2)

No livreto, ele traz referências de aspectos do maravilhoso, como 
figuras religiosas míticas, a exemplo de Deus, Nossa Senhora dos Navegantes e 
da Conceição, Oxum, Iemanjá, e outros elementos que fazem parte do folclore 
como a sereia Iara, a sereia dos europeus, Odin, entre outras de diferentes 
povos. E ainda aborda o sincretismo religioso existente no Brasil.

 Este estudo sobre os livretos de Franklin Maxado confirma que o 
insólito está também associado ao gênero cordel. Evidentemente, que não 
somente nos cordéis de Maxado, mas é possível observar este aspecto que 
tange o maravilhoso e o fantástico em outros autores nordestinos que utilizam 
personagens similares, transitando neste mundo pitoresco criado pelo 
imaginário do povo. 

Reflexões e considerações finais
Diante do grandioso acervo do escritor feirense, que aborda temas 

variados em seus folhetos, realizamos um recorte inédito focando o insólito 
nos cordéis O Santo Jumento no Reino dos Céus, O Casamento do Lobisomem 
com uma Vampira Feiticeira, Saci e o Bicho Folharaz no reino da bicharada e A 
lenda da Iara é a mesma de Iemanjá e das sereias. Pela evidência da presença 
de aspectos do fantástico e do maravilhoso, principalmente, tanto no enredo, 
como no perfil de alguns dos personagens destas histórias, concluímos que as 
questões do insólito estão embutidas de forma intrínsecas nas narrativas do 
povo do agreste baiano.

Também ficou evidente na pesquisa que na cidade de Feira de Santana 
ainda existe um histórico movimento de cordel. A dinâmica continua sendo a 
mesma do final do século passado: venda de cordel em bancas de feiras livres 
ou até em feiras literárias que ocorrem esporadicamente na região. Imerso 
nesse mercado alternativo, composto por profissionais liberais das letras, 
como Franklin Maxado, um agente literário da resistência dessa literatura que, 
embora marginal, permaneceu viva ao longo dos anos.

Algo interessante para reflexão é observar a dificuldade dos cordelistas 
baianos em lidar com a economia do livro e com a sua cadeia produtiva, 
no aspecto da impressão e distribuição dos livretos, algo que foi sempre 
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desafiador e muito recorrente aos escritores da poesia da cultura popular. 
Nessa área é comum que os próprios poetas cuidem da produção e distribuição 
do seu material. Os escritores de cordel encontraram, a partir do final do 
século passado, uma parceria com a internet. O site da Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel (www.ablc.com.br) traz um rico conteúdo no que tange 
informações de cordelistas e acervos nacionais.

Mesmo a considerar que na teoria todo processo produtivo é menos 
complicado que na prática e que quase todo escritor, seja de cordel ou não, 
abordando um insólito ou não, no Brasil contemporâneo sempre está no 
papel de resistência, o estudo propõe esse recorte estimulante sobre as 
representações da Literatura de Cordel em uma cidade do interior da Bahia.

Porque o ser sertanejo vai além do trivial. Ele se representa em cada 
letra do cordel, em cada causo ou expressão. No concretizar de um sonho, 
muitas vezes insólito, do poeta que quer ver o seu folheto impresso, e mais: o 
seu cordel lido. Uma motivação que parece vir de outros mundos, com a ousada 
intenção de fazer deste, uma mesclagem do sem limites. A marginalidade 
híbrida de se ser o que é: o sertão in presso.
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o lugar do mito e do realismo mágico:  
a reconstrução do paraíso

Carla Reis de Oliveira1

Resumo: O romance Pão cozido debaixo de brasa foi lançado no ano de 
1997 e é de autoria do escritor goiano Miguel Jorge. Temos, nesse romance, 
duas narrativas, cada qual com seu núcleo espacial independente do outro, 
que vão se entrelaçando conforme as histórias vão se desenvolvendo. A 
primeira conta a história de Adam/Adão, um adolescente que busca sua 
autorrealização no processo de construção identitária. A segunda história 
é a de Felipa, em que observamos o trabalho do narrador ao recontar o 
passado, visto que recria a memória dos fatos históricos referentes à 
tragédia do Césio 137, ocorrida em 1987 na cidade de Goiânia, contribuindo 
para a transmissão e a rememoração dessa fatalidade. Este trabalho, que 
tem como título “O lugar do mito e do realismo mágico: a reconstrução do 
paraíso”, analisa a recorrência de aspectos míticos e do realismo mágico, 
enfatizando os espaços em que estes se concretizam no núcleo espacial de 
Adam/Adão. Para tanto, utilizamos as perspectivas teóricas de Borges Filho 
(2007) e Spindler (1993). Com este trabalho, percebemos que o jardim e o 
chalé são os espaços em que ocorrem, além de elementos mágicos agindo 
sobre a realidade das personagens, também a captura de mitos acerca da 
figura feminina e sobre as complexidades das disputas entre o bem e o mal, 
recobrindo todo o tecido narrativo.

Palavras-chave: Mito. Realismo mágico. Espaço

Introdução
Mito e realismo mágico estão entrelaçados à construção do espaço e 

envolvem as experiências das personagens em Pão cozido debaixo de brasa 
(2004). Essa obra abarca duas histórias. Em uma delas temos Felipa e seus 
1  Mestranda no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem – PMEL, da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. Integrante do TOPUS - Grupo de Pesquisa 
sobre Espaço, Literatura e outras Artes. Bolsista CAPES.
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seguidores, catadores de sucata que transitam pelas ruas da cidade de Goiânia 
em busca de uma luz azul. Porém, eles encontram a cápsula que aloja em seu 
interior o elemento radioativo Césio 137. Assim, com o núcleo de Felipa, temos 
recriado o acidente nuclear ocorrido na cidade de Goiânia no ano de 1987. 

A outra história é a de Adam/Adão. Por ser uma obra dotada de duas 
histórias cada qual com seu enredo que não se agrega ao outro, e, em função 
da temática escolhida, fizemos um recorte com a finalidade de delimitar nosso 
objeto de estudo, escolhendo assim, a história de Adam/Adão como corpus de 
nossa análise. O seu enredo abarca as aventuras de um adolescente que busca 
sua autorrealização no processo de construção identitária. Temos elementos 
mágicos, ou melhor, dois anjos que agem com o intuito de persuadir o garoto, 
influenciando em suas escolhas. Além disso, a história de Adam/Adão resgata 
a captura de mitos acerca do arquétipo da figura feminina.

Neste artigo, em um primeiro momento, investigamos o realismo 
mágico na obra. Em seguida, analisamos a recorrência de mitos e símbolos 
acerca da mulher, de valores presentes no imaginário humano, destacando de 
que forma esses elementos participam do processo de formação identitária 
de Adam/Adão. Por fim, demonstraremos como se empreende a construção 
espacial e a presença dos elementos míticos. 

Podemos dizer que, além da intertextualidade, o espaço e  sua 
constituição são fatores essenciais para a contextualização e para a 
concretização do mito e também da fantasia na obra em questão.

Realismo mágico: Anjo Novo e Anjo Velho
A fantasia e o real se mesclam no conjunto textual que compõe a obra 

Pão cozido debaixo de brasa (2004). Além disso, seu tecido narrativo conecta 
personagens de mundos distintos, com espaços ancestrais e elementos 
intertextuais. 

É interessante apontar que o distanciamento de fatos e de experiências 
comuns não se constitui apenas pela presença de elementos mágicos. 
O protagonista e suas aventuras instigam os sentidos do leitor desde as 
primeiras passagens da narrativa. O garoto possui dois nomes, Adam, também 
chamado por Adão, portanto, os dois nomes se referem à mesma personagem. 
Inicialmente ele vive em sua casa somente com sua mãe, Ziza. Após a morte de 
seu pai, ela se casa novamente. O garoto não aceita a presença de seu padrasto 
Yussef em casa, enquanto se torna amante da professora Leona. 

Em meio a esse conflito, existem dois anjos. Os dois disputam entre si 
qual deles irá conseguir influenciar as escolhas de Adam/Adão. O Anjo Velho, 
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já decadente, sem luminosidade e ainda com uma de suas asas quebrada. “Viu 
quando o Anjo Velho pegou a asa rota e levantou-se cautelosamente [...].” 
(JORGE, 2004, p. 27) Ele emprega um discurso acerca dos valores e da ética, 
dizendo que o melhor para Adam/Adão é o trabalho, o casamento, a família, 
a religiosidade. Temos também, o Anjo Novo, com seu colorido brilhante, sua 
beleza inigualável. “A fala do Anjo Novo ensinava mansidão e poder. Alguns 
brilhos de fogo saltavam do arco de suas asas.” (JORGE, 2004, p. 27). A sua 
aparência seduz, suas palavras convencem. Este, por sua vez, estimula o garoto 
a seguir pelo caminho mundano. Ele orienta o personagem, dizendo que esse 
deve envolver-se com Leona e aproveitar a liberdade e os prazeres da vida. O 
garoto desconsidera as orientações do Anjo Velho, segue os conselhos do Anjo 
Novo e cai no jogo sedutor de Leona; o casal de amantes, então, planeja e 
assassina o marido da Leona. 

Dessa forma, a obra pode estar simbolizando a decadência do que é 
tido como “certo” nas experiências humanas, já que, quem sobressai no 
jogo persuasório é o Anjo Novo, aquele que dita ao protagonista o caminho 
considerado “errado”, isto é, o do adultério e do crime. Sabemos que o ponto 
de vista entre o que é “certo” e o que é “errado” varia de acordo com fatores 
culturais, sociais e históricos, fatores esses responsáveis pelo olhar que se lança 
sobre determinado conceito, situação, ou suposta verdade. Por meio desse 
embate representado pelos seres mitológicos e ao mesmo tempo mágicos, isto 
é, pelos dois anjos, configura-se o realismo mágico, também conhecido como 
realismo maravilhoso na obra em questão. 

Cabe lembrar aqui que, o realismo mágico é uma vertente do modo 
fantástico europeu, surgida no período finissecular do século XIX, e, destacou-se 
no meio artístico em meados do século XX. Inicialmente recorrente da pintura 
e do cinema, disseminou-se posteriormente entre outras artes, tal como a 
Literatura. Por volta de 1920 foi instaurado o termo “realismo mágico” por 
Franz Roh em seu livro Nach Expressionismus (Magischer Realismus) publicado 
em 1925. Em 1927 a literatura aderiu à estética do realismo mágico que se 
espalhou até chegar à América. Alguns dos escritores que representam o 
realismo mágico são Gabriel García Márquez (Colômbia), Manuel Scorza 
(Peru), Mario Vargas Llosa (Peru), Julio Cortázar (Argentina), Jorge Luis Borges 
(Argentina), Arturo Uslar Pietri (venezuelano considerado o precursor do 
realismo mágico), Alejo Carpentier (Cuba), Miguel Angel Astúrias (Guatemala) 
e Carlos Fuentes (México). No Brasil, os nomes de destaque que representam 
o realismo mágico são Murilo Rubião e J. J. Veiga. A ficção realista mágica é 
caracterizada pela junção do sobrenatural ou do insólito ao real. A principal 
particularidade desta corrente literária é a naturalização do universo mágico, 
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de forma que, elementos irreais ou estranhos são inseridos no cotidiano como 
se fizessem parte da realidade. 

De acordo com análise acerca da obra em foco, em consonância com 
os pressupostos de Spindler (1993), esta obra se encaixa na tipologia Realismo 
Mágico Antropológico, pois, há no tecido narrativo, além de elementos 
mágicos agindo sobre a realidade das personagens, também a captura de mitos 
presentes no inconsciente coletivo popular. Assim, as personagens exprimem 
suas inquietações, suas buscas, e se contextualizam em meio a símbolos que 
se fazem presentes no meio cultural e histórico. Esses símbolos se concretizam 
na interação com as vivências e influenciam no destino das personagens, 
formando um paradoxo entre o real e o imaginário. 

Temos no núcleo de Adam/Adão, dois personagens que instigam nossos 
sentidos, pois não fazem parte do universo real. Como dito anteriormente, 
observamos a presença de elementos mágicos, ou melhor, de dois anjos: um 
denominado Anjo Novo e o outro Anjo Velho. Eles aparecem na narrativa 
e convivem com o protagonista, como se fossem personagens comuns, 
participando de fatos corriqueiros. As criaturas agem empregando um discurso 
persuasivo acerca das escolhas do garoto, com questões acerca de valores, da 
ética e da moral. Tudo isso é recoberto por mitos, que aparecem na história 
por meio dos anjos. Estes, além de serem criaturas mágicas, também são 
mitológicas e fazem parte do imaginário cristão, assim como os valores por 
eles pregados. Isso pode ser figurado com a seguinte passagem: 

— Eu lhe ensino o caminho da salvação.
As palavras do Anjo Velho, agora mais corajosas, 
esgueiravam-se pelo jardim, guiando-se depressa por 
entre as flores.
— Eu, o da liberdade. Do prazer. (JORGE, 2004, p.84)

Essa passagem acontece quando o Anjo Novo e o Anjo Velho conversam 
sobre o destino do garoto. O Anjo Novo quer libertá-lo da alienação, sempre 
encorajando Adam/Adão a seguir sua amante, prometendo-lhe que este é o 
caminho para se alcançar a felicidade e o livre-arbítrio. Já, o Anjo Velho se refere 
à salvação, termo utilizado frequentemente pela doutrina cristã. A salvação, de 
acordo com a tradição cristã, corresponde à felicidade espiritual obtida após a 
morte. Aqueles que levam uma vida justa, permeada pela fé em Deus podem 
alcançá-la. Assim, o Anjo Velho diz implicitamente que o garoto deve seguir o 
caminho do bem, daquilo que nessa esfera do imaginário popular pode ser tido 
como correto. Só assim, conforme diz esse personagem, Adam/Adão estará 
seguindo o caminho da salvação. Observe-se que há a predisposição para que 
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os fatos ocorram em função de outros que sejam previamente realizados. Neste 
caso, seguindo o caminho “correto” o garoto alcançará a salvação. Podemos 
dizer, então, que na história de Adam/Adão, além do insólito atrelado ao real, 
temos também mitos que fazem parte da religiosidade cristã e que podem 
exercer influência no decorrer dos fatos. 

Pão cozido debaixo de brasa (2004) é uma obra que abarca em sua 
temática questões como: a identidade, a busca em transpor-se para um lugar 
melhor, a crítica e subversão de valores e a recorrência de mitos, tudo isso 
associado a elementos mágicos, formando o fio condutor que perpassa as 
vivências e experiências das personagens.

As faces de Leona: a representatividade da mulher no 
paraíso

Além do imbricamento entre elementos mágicos, mitos cristãos e do 
embate acerca de valores, Pão cozido debaixo de brasa por várias vezes evoca 
arquétipos da figura feminina. Esta temática recorrente na obra define-se a 
partir do mito bíblico, de que, a mulher influencia o homem e é a responsável 
pela sua perdição. O mito faz parte do imaginário popular, existe localizado em 
um espaço social e concreto, já que permeia as experiências humanas e está 
inserido em um contexto sócio-histórico-cultural, por conseguinte, reflete na 
literatura. Gilbert Durand (1997) define o mito como, 

[...] um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e 
esquemas, sistema dinâmico, que, sob o impulso de 
um esquema, tende a compor-se em narrativa. [...], os 
símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em 
idéias. (DURAND, 1997, p. 62-63)

Na obra em questão, temos representados símbolos e mitos entrelaçados 
às vivências das personagens. Em meio à trama, proporcionando sentido a 
narrativa desde seu início, no desenvolver dos fatos e interferindo no destino 
das personagens, temos então, uma rede dinâmica impregnada de aspectos 
míticos. Essa dinamicidade contempla também esquemas intertextuais. 

O início da obra antecipa-nos essas questões. O romance carrega uma 
epígrafe antes do prefácio que expõe trechos de diálogo da peça natalina Mystère 
d’Adam, pertencente a um antigo manuscrito das últimas décadas do século XII:

Aqui Eva deverá comer um pedaço da maçã e dizer a Adão: 
Experimentei. Deus, que sabor! Nunca comi algo tão doce. 
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Que sabor tem esta maçã!

Adão: Que sabor?

Eva: Um sabor que homem algum experimentou. Agora os 
meus olhos tornaram-se tão claros, que eu me sinto como 
um Deus todo poderoso. Tudo o que foi, tudo o que será, 
tudo o que sei, e sou seu senhor. Come, Adão, não hesites, 
pegá-la-ás em boa hora.

Aqui Adão deverá pegar a maçã da mão de Eva e dizer: 
Crerei no que me dizes, tu és meu par.

Eva: Come, não temas.

Aqui Adão deverá comer um pedaço da maçã [...]. 
(AUREBACH, 1976, p. 127)

Este manuscrito refere-se à cena em que Eva incita Adão a provar da 
maçã proibida, dizendo que esta tem um sabor diferente de tudo o que ela já 
havia provado, pois era doce, lhe proporcionaria novas sensações e aguçaria 
sentidos que jamais Adão havia experimentado antes. Faria também com 
que ele passasse a possuir um poder capaz de fazê-lo tomar conhecimentos 
universais, pois sua visão “tão clara” não se restringiria somente ao passado 
ou presente, mas também ao futuro, ultrapassando, assim, as fronteiras do 
tempo e do espaço. Assim, por influência e intermédio da mulher, ele se 
tornaria o senhor de suas próprias decisões, passaria a ter o livre-arbítrio. 
Podemos observar que Adão pega a maçã da mão de Eva e não diretamente da 
árvore. Esta passagem carrega o mito de que é a mulher quem conduz e quem 
comanda as decisões do homem, pois ela indica o caminho que ele deve seguir 
e esse o aceita passivamente.

Além de antecipar o contexto da narrativa, observamos um jogo 
intertextual com a passagem bíblica, resgatando das tradições ancestrais, 
perspectivas sobre o papel da mulher. Na história bíblica homem e mulher 
habitaram o paraíso, tiveram sua ascensão e finalmente sua queda; também na 
obra de Miguel Jorge, este é o alicerce que sustenta as relações interpessoais. 
De acordo com Roland Barthes (1987),

Qualquer texto é um novo tecido de citações passadas. 
Pedaços de código, modelos rítmicos, fragmentos 
de linguagens sociais, etc.; passam através do texto e 
são redistribuídos dentro dele visto que sempre existe 
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linguagem antes e em torno do texto. (BARTHES, 1987, 
p. 49). 

Um texto pode beber da essência do outro, compartilhar de seu teor 
fazendo-se assim universal. A intertextualidade se dá na obra em foco, através 
da releitura de passagens bíblicas, como a de Adão e Eva, em que a mulher é 
responsável por incentivar o homem a cometer, em termos bíblicos, o pecado. 
Também por incentivá-lo a quebrar paradigmas. Dessa forma, a mulher 
também causa a perdição do homem, a perda de sua razão. 

Vemos, então, a recaptura do mito de que é a mulher quem corrompe 
o homem, ela representa a tentação, assim como temos a figura de Eva na 
passagem bíblica da criação do mundo. Da passagem bíblica, formou-se esse 
mito que influencia e participa do imaginário coletivo em várias épocas e 
lugares. Na obra, a representação de Eva se dá com Leona ou Lili, como também 
é chamada “—Pode me chamar de Lili”. (JORGE, 2004, p. 144) O autor utilizou 
a forma reduzida de Lilith, seria essa a primeira mulher, criada em mesmas 
condições que o primeiro homem, ao contrário de Eva, a mulher criada a partir 
da costela de Adão. Lilith teria existido antes de Eva, e, foi expulsa do Paraíso por 
não aceitar a submissão ao homem, por querer direitos iguais para ambos. Em 
consonância a isso, temos no Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant 
a informação de que Lilith pode ser tida como “[...] instigadora dos amores 
ilegítimos, a perturbadora do leito conjugal” (CHEVALIER E GHEEBRANT, 2012, 
p. 548). Assim, na obra em foco, Leona/Lili seduz Adão; ela, a mulher casada, 
comete o adultério. O garoto por sua vez, para habitar o paraíso e desfrutar de 
todos os prazeres juntamente com ela, teve que derramar o sangue do marido 
de sua amante. Assim, todos os homens que se envolvem com esta mulher têm 
destinos perversos. O seu marido, morto. O seu amante, um criminoso.

Não obstante, para formar a representatividade da mulher na obra em 
foco, temos o emprego recorrente de figuras de retórica, como a antítese, a 
metáfora, e a comparação, caracterizando as personagens. Leona por várias 
vezes é comparada com animais baixos, tais como, a aranha, a cobra, a víbora, a 
serpente, ou, como temos a seguir “A mulher como uma rosa. Como uma cobra. 
Como uma aranha [...].” (JORGE, 2004, p.25) Nesse trecho a mulher, Leona, é 
comparada, primeiro a uma rosa, conhecida por sua beleza e por seu perfume; 
essa comparação remete-nos ao arquétipo preconceituoso e generalizante 
quanto à mulher e sua feminilidade. Com esta visão, a mulher necessita possuir 
tais características para que possa obter êxito no processo de sedução. Ainda 
no trecho anterior Leona é comparada também a uma serpente, outra figura 
feminina. Na passagem bíblica ela agiu em favor do pecado, incutindo em 
Eva a possibilidade do livre-arbítrio até então reprimido. De acordo com os 
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conselhos da serpente, as regras que o casal deveria cumprir para habitar no 
paraíso deveriam ser desobedecidas. Em seguida, Leona também é comparada 
a uma aranha, suas atitudes condizem com essa nomeação, pois assim como 
esse animal tece a sua teia, ela também o faz, arquitetando suas artimanhas a 
fim de envolver o garoto.

Eva ou Lilith simbolizam o papel da mulher que quebra convenções, que 
comete erros, que não se submete à alienação e ainda corrompe o homem. 
Leona carrega a essência dessas duas mulheres e representa tantas outras. 
Dessa forma, podemos dizer que ocorre a releitura da história bíblica do 
paraíso, a recaptura de mitos acerca da figura feminina, e, a representação 
dos arquétipos humanos na relação entre homem e mulher, com valores que 
perpassaram o antigo e o moderno. 

A reconstrução do paraíso
Juntamente com a rede intertextual que remonta ao paraíso bíblico, 

o espaço é igualmente importante para a contextualização do enredo. Nesta 
obra, a mulher, Leona, constrói o espaço para Adam/Adão, de forma que ele se 
assemelhe ao paraíso, como lemos no seguinte trecho, “Venha, Adão. Vou lhe 
mostrar o jardim do paraíso.” (JORGE, 2004, p. 146) Ela se refere ao jardim de 
sua casa, fazendo alusão ao paraíso bíblico de Adão e Eva.

Além de localizar e ser interessante para o contexto, a construção do 
espaço na obra literária, de acordo com Borges Filho (2007) é essencial “para 
as ações da personagem e desempenha inúmeras funções dentro da narrativa.” 
(BORGES FILHO, 2007, p. 34). Na obra em foco, o espaço não é somente o 
lugar onde se concretizam as vivências das personagens, mas também é parte 
intrínseca da construção de suas experiências. O espaço participa do destino, 
é usado como estratégia de sedução e como artimanha para influenciar as 
decisões do protagonista Adam/Adão. O espaço, de acordo com os princípios 
da topoanálise de Borges Filho (2007), é fator essencial para a realização das 
relações das personagens no âmbito natural, social, filosófico ou cultural. O 
espaço participa dessas três esferas e é parte intrínseca para a realização das 
vivências e experiências das personagens. 

Leona utiliza o espaço para atrair seu aluno, ela insiste para que Adão 
vá a sua casa, mais especificamente ao chalé, com a desculpa de que lá ele terá 
aulas particulares. 

— Quer? Umas aulas particulares no chalé?

— No chalé?
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— Lá você aprenderá melhor as lições. O chalé é feito 
de madeira e fica distanciado da casa, entre árvores, 
folhagens, flores e pássaros. (JORGE, 2004, p. 31)

Através da voz de Leona o espaço é armado, suas palavras formam um 
jogo imagético. Ela constrói o espaço em que planeja concretizar o romance 
com seu aluno, utilizando estrategicamente a valorização do lugar. Tudo é belo 
e ameno, a natureza envolve o cenário dando-lhe aspecto de tranquilidade 
e agradabilidade. Também na passagem a seguir, a temos mais uma vez 
construindo o espaço onde pretende receber Adão, demonstrando os aspectos 
positivos que ele irá encontrar no chalé:

A professora Leona falava numa recriação de imagens. Era 
possível, de se destacar a casa, o jardim, o chalé as árvores, 
o pomar, o portão de ferro, as florezinhas vermelhas. Como 
num sopro de imaginação estava tudo recriado: as cores, 
as figuras, os animais, a vida. (JORGE 2004, p. 49) 

O narrador fala da estratégia utilizada por Leona para atrair Adão. Ela 
recria um espaço agradável, onde há natureza, vida, beleza, um lugar que pode 
ser tido como a recriação do paraíso. O espaço na obra em questão também é 
arquitetado, como dito anteriormente, como estratégia de sedução: 

A professora Leona o procurava, passos de fera a rodear 
sua presa. (Aranha que tecendo sua teia, tecia uma nova 
casa para atrair a caça. A aranha com suas vísceras, sua 
saliva, construía um paraíso, cheio de graças, de maçãs, de 
serpentes, de armadilhas...). (JORGE, 2004, p. 81)

O narrador utiliza o termo paraíso, dizendo que este será gracioso, será 
o lugar onde o garoto encontrará simbolicamente a maçã, isto é, a liberdade, 
o prazer. Porém, adverte ao final do trecho acima sobre os perigos que podem 
estar escondidos nesse espaço através do resgate do jogo simbólico entre 
serpente-maçã-paraíso. O narrador se refere a Leona como uma aranha, 
também como uma fera, um predador voraz que objetiva devorar sua presa. A 
aranha, que também pode também estar ligada a figura feminina, é evocada 
pelo narrador para representar a personagem, quando constrói o espaço para 
atrair sua presa, ou seja, Adam/Adão. Assim como a aranha tece a sua teia, 
a professora constrói o espaço, isto é, o chalé onde pretende receber seu 
amante. Além disso, a função tanto da teia, quanto do chalé é ser artifício para 
aprisionar uma presa. Assim como a aranha faz sua morada, também Leona 
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arquiteta o espaço para atrair o garoto, o próprio narrador sugere a intenção 
obscura da personagem através do vocábulo “armadilha”. 

A professora seduz Adam/Adão, oferece a “maçã” e ele aceita. “Sem se 
mover, a caçadora aprisionava sua caça. Nua, desnudava o fulgor ardente do 
seu corpo. Os olhos de Adão percorriam aqueles caminhos, indo e vindo num 
passeio proibido.” (JORGE, 2004, P. 146). O relacionamento passional entre 
eles se concretiza através de rituais sexuais no jardim e no chalé, espaços tidos 
nesta análise como alusões ao paraíso bíblico. O garoto passa pelo ritual de 
iniciação que o introduz na experiência sexual. Posteriormente é convencido a 
cometer o assassinato: 

E, foi, então, que Adão puxou o gatilho, sem deixar de 
olhar para aquele homem que rolava para o chão, o corpo 
curvado para a frente, as pernas um tanto separadas, as 
notas indo também no caminho do seu gemido, algumas já 
manchadas de sangue.(JORGE, 2004, p. 242)

A personagem persuade seu amante a matar seu marido Offir, homem 
de dinheiro, que mesmo em casa está sempre trabalhando. Este personagem 
pode estar representando a camada poderosa ou simbolizando a questão do 
ter, em detrimento ao ser, visto que não temos sua caracterização física e dele 
nunca se poder ver o rosto. Ele está localizado sempre em um sofá vermelho na 
sala de sua casa e de Leona. O vermelho que por analogia traz uma forte carga 
simbólica, pode representar o sangue. A analogia desta cor com o sofá onde 
o personagem será morto pode ser uma estratégia do narrador para avisar 
que ali será seu leito de morte. Ele contava seu dinheiro enquanto Adam/Adão 
acerta um tiro certeiro, ele cai e morre. Assim como as notas, o espaço também 
é manchado com seu sangue. 

Em seguida ao crime, os dois amantes fogem rumo ao paraíso, através 
de sua linguagem, o narrador emprega termos do contexto bíblico, tais como, 
pecado, paraíso e ao mesmo tempo forma antíteses ao referir-se a fuga de 
Adam e Leona, como pode detectar-se na seguinte amostra: “Havia um cheiro 
de enxofre avolumando-se na entrada do jardim e podia-se ver blocos de 
barro do rio transformando-se em pântanos, numa tristeza de paisagem.” 
(JORGE, 2004, p. 243) Em vez de conquistarem a liberdade para desfrutarem 
do romance proibido no paraíso, a ação criminosa surte efeito contrário. Essa 
passagem demonstra a queda do casal de amantes. Depois do crime o paraíso 
se transforma em um espaço sórdido, hostil. O paraíso é profanado pelo sangue 
derramado; e, Leona e Adão, assim como Adão e Eva, perdem o paraíso. 
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Considerações Finais
O realismo mágico e os elementos míticos são parte intrínseca do tecido 

textual, no núcleo de Adam/Adão, no romance Pão cozido debaixo de brasa. 
Em seu fio condutor, temos eminentemente o imbricamento entre a crítica aos 
valores arraigados acerca das escolhas entre o certo ou errado, simbolizado 
através do paradoxo entre o bem e do mal, representadas pelas criaturas 
insólitas e ao mesmo tempo míticas, Anjo Novo e Anjo velho. Temos também 
entrelaçado a isso, o mito de que é a mulher quem corrompe o homem. Leona 
resgata esse arquétipo feminino, pois possui autonomia, é dona das decisões 
e é capaz de persuadir o homem através de seu discurso, libertando-o da 
alienação; porém, levando-o a uma sina negativa, assim como na história 
bíblica de Adão e Eva. De tal modo, observamos uma obra que abarca mitos 
cristãos e pagãos inerentes ao extrato popular. 

Em meio à complexidade dessa trama, Adam/Adão busca sua 
autorrealização, que constitui sua identidade. O protagonista foge da ação 
alienante do contexto em que está inserido, ele configura sua identidade 
através de Leona e sob a influência do Anjo Novo. 

Ao fim do romance, há o desfecho trágico, com a queda do casal de 
amantes. A ilusão da liberdade é interrompida pelo destino sórdido, forjado 
por meio da tentação cedida, pela iniciação sexual e pelo crime, tudo isso 
concretizado no jardim e no chalé da casa de Leona. Enfim, apesar de Leona 
construir, através de seu discurso, o espaço para viver seu romance com Adam/
Adão, ao derramar o sangue de Offir, eles caem, e no final da história, perdem 
o paraíso idealizado.
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“lambe sujo” de laranjeiras: encruzilhada dos insólitos sacis

Carlos Cézar Mascarenhas de Souza

Pensar a questão do insólito a partir de duas criaturas ficcionais oriundas 
do processo histórico da sociedade brasileira é o que nos ocupa, motivando 
as reflexões deste trabalho. Ambos os personagens, portanto, embora já 
plasmados pelas transformações da dimensão estética, portam o mérito de 
suscitar indagações em direção aos problemas que ainda gravitam e permeiam 
vivamente o quotidiano da nossa vida sociocultural.

Para tanto, traçaremos um percurso interdisciplinar por onde irão 
dialogar elementos e contribuições dos discursos literário, teatral e psicanalítico.

Diretamente ligados à experiência colonial da escravidão, consignamos 
o caráter insólito dos personagens que aqui temos em vista, ao modo 
como figuram em suas narrativas, cujas aparições protagonizam inevitáveis 
desequilíbrios no tecido da realidade ordinária onde manifestam suas 
respectivas aparições.

Não por acaso, o lugar simbolicamente comum das suas ações remetem 
ao topus da encruzilhada. E a imagem da encruzilhada não seria, talvez, 
uma das formas mais expressivas para ilustrar o aspecto de um lugar que, 
por excelência, provoca a experiência da hesitação (TODOROV, 2012) e do 
embaraço? Basta imaginar alguém inesperadamente tomado de sobressalto 
por algo que surge irrompendo a normalidade de um caminho habitual, e já 
não será difícil notar que nem sempre se tem de imediato, uma resposta à 
altura perante a situação. 

Enquanto um se manifesta mais regionalmente, no âmbito de uma 
cultura local do nordeste do Brasil, o outro, por sua vez, já parece avultar numa 
amplitude de alcance mais vasto, quiçá, ao longo de todo o território nacional. 
São eles, respectivamente, o “Lambe Sujo” da cidade sergipana de Laranjeiras 
e o Saci-Pererê. 

 O primeiro se manifesta pela via de um jogo festivo, no qual se dá 
uma mistura de brincadeira com elementos performáticos do universo teatral, 
tendo as ruas da cidade como palco e cenário. Já o segundo, plasmou-se como 
fruto direto da oralidade nos contos da imaginação popular. De modo que, 
talvez caiba logo de início enunciar a seguinte questão: o que significa pensar o 
insólito à luz de entidades ficcionais que, ao mesmo tempo, dizem respeito aos 
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fatos reais que empiricamente constituíram a nossa história? 
Sendo assim, considerando o entrelaçamento da trama que envolve 

os dados provenientes da História com os elementos da elaboração estética 
expressos simbolicamente por esses personagens, é que convocamos a 
psicanálise para, também, indagar nos seguintes termos: até onde o estudo 
em torno do insólito nos levaria a dar um passe, no sentido de alcançar 
a questão do inaudito da História? E, de que modo o passado coabita com 
e no presente da vida atual, levando em conta a metafórica expressão que 
aqui propomos no sentido de articular o conteúdo simbólico do Saci com o 
“Lambe Sujo” de Laranjeiras, a partir da expressão “Insólitos Sacis”? Com tais 
perguntas esperamos, pelo menos, sugerir e instigar algumas reflexões acerca 
do cruzamento entre estes dois personagens, pelos quais o caráter insólito ao 
mesmo tempo alcance o inaudito da História, além de outras implicações a eles 
relacionadas, tais como a demanda de exotismo e o fantasma da escravidão.

Um símbolo de resistência
A começar pelo viés da literatura, de modo expressamente pioneiro, 

o escritor Monteiro Lobato, em janeiro de 1917, promoveu uma pesquisa 
intitulada “Mitologia brasílica”, de abrangência nacional. Foi através da edição 
vespertina do jornal O Estado de S. Paulo, que lançara a proposta de publicar as 
diversas cartas dos leitores, em que estes relatassem narrativas sobre a origem 
e características acerca da identidade do Saci-pererê. Desta colheita inédita, 
surgiu a publicação do livro O Saci-pererê: resultado de um inquérito.

Com intuito de encetar uma espécie de “investigação científica”, 
Lobato trouxe à baila diversas versões sobre esta entidade lendária que figura 
na perspectiva da mitologia brasileira, referindo-o como um “símbolo de 
resistência”. Pois, em meio à variedade das narrativas colhidas, ressaltou-se 
um traço, em comum, quanto à origem do Saci, cuja fonte remetia, em geral, 
aos relatos de ex-escravos que viviam nas fazendas, e em regiões do interior 
sertanejo. Em meio ao livro, Lobato escreve um texto intitulado “Interregno”, 
no qual faz um balanço do que fora até ali colhido dos relatos, afirmando ele:

Este inquérito pela massa preciosa de informações 
colhidas fornecerá elemento para um livro curiosíssimo, 
onde o Saci seja estudado rigorosamente à luz da ciência 
demonological. Livro para psicólogo e para o povo, 
duplamente interessante, pois. Este encontrará nele reflexo 
da sua mentalidade e divertir-se-á com os inúmeros 
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casos narrados; aquele terá ali material para preciosas 
deduções (LOBATO, 2008, p. 103).

Quanto ao caráter insólito do Saci, já é possível de se perceber a partir 
do tom com que se refere Lobato, ao enunciar sobre o nascimento dele, 
afirmando:

E foi nesse ambiente de fogo e de cerrados matagais 
na vasta solidão incendiada dos sertões, quando o pio 
monótono de um pássaro invisível, perdido na espessura 
ou no fundo das bocainas, desperta estremecimentos 
atávicos e medos supersticiosos, que nasceu o Saci – tão 
vago, indefinido e temeroso como o Caipora Caapora 
(LOBATO, 2008, p. 363).

A dimensão do espanto que “desperta estremecimentos atávicos” está 
na própria base em que se constitui a ereção da imagem dessa criatura que, 
também, ao sabor das versões foi assumindo alterações em seu aspecto. Pois, 
se em algum momento, apresentava-se com uma feição híbrida portando 
elementos demoníacos como o rabo e chifres, após a perda destes atributos 
passou a figurar com apito e uma boina vermelha, espécie de gorro em forma 
de cone sobre a cabeça, que lhe confere poderes mágicos. 

A fenomenologia mítica do Saci conota um diabolismo lendário1, ao 
modo de um Exu, cujo lócus habitual das suas aparições tem a encruzilhada 
como lugar de predileção. Portador de artimanhas e artifícios que tais, as 
diabruras visam o gosto pelo escarnecimento devido ao susto que costuma 
provocar nas pessoas, além da desmesurada satisfação em atrapalhar e 
desnortear os caminhos dos passantes. 

Produto da imaginação coletiva, o Saci, segundo Lobato, teria a função 
de suprir uma necessidade “psicológica” para explicar eventuais fenômenos 
que transbordariam a compreensão comum das pessoas. Entre o material 
compilado pelo autor, assinalou-se que etimologicamente, ao que tudo 
indica, originalmente, o Saci teria surgido de um mito tupi-guarani na região 
fronteiriça com o Paraguai sob o nome Çaa cy perereg, que significa “olho 
mal saltitante”. Todavia, ao longo da história esta entidade é transformada ao 
sabor do concurso plasmado pela imaginação sincrética que congraça índios, 
negros e brancos. Porém, faz-se notória a ressonância africana predominando 
e permeando a maior parte dos casos narrados pelo povo no livro.

1 Ao que tudo indica originalmente surgido de um mito tupi-guarani na região fronteiriça 
com o Paraguai sob o nome Çaa cy perereg, que significa “olho mal saltitante” (LOBATO, 2008, 
p. 15). 
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Mas, para Lobato, é à psicologia sertaneja que se deve maior difusão do 
culto a essa criatura, cuja função é a de “quebrar a vida monótona do sertão” 
com suas molecagens, atanazando e divertindo-se à custa do caboclo.

A título de ilustração, talvez seja o caso de citar alguns trechos colhidos 
entre os diversos relatos, em que se consegue identificar essa íntima ligação 
entre o ambiente do sertão e a insólita aparição do Saci. E isto, já se faria 
patente ao leitor logo a partir do primeiro depoimento, o de uma mulher, que 
dá início às narrações do famoso inquérito: “Foi nesses sertões inesquecíveis 
que ouvi mil vezes a descrição do Saci-pererê, que era um calmante ministrado 
por mães às crianças quando à saída da senhora elas se punham a choramingar” 
(LOBATO, 2008, p. 41).

Outro depoente, mais adiante, afirma:

Quem conhece as façanhas do Saci-cererê no sertão? 
[...] É Saci o barrigudinho moleque pigmeu que assalta, 
a desoras, o incauto viandante nas estradas solitárias 
do sertão pedindo-lhe fumo e fogo e mostrando-lhe 
os dentinhos pontiagudos; diz o caboclo convencido: 
ai daquele que recusar satisfazê-lo! O Saci faz cócega na 
gente que se morre de rir! (LOBATO, 2008, p. 57).

A lista de citações poderia se prolongar extensamente com os exemplos. 
Contudo, isso excederia os limites da nossa tarefa, no momento. O fato é 
que, dessa iniciativa inédita no campo do fazer literário, Monteiro Lobato 
refere que “o Saci é uma resultante psíquica do nosso povo”. Este estranho 
mito é um signo forjado ao sabor da imaginação e oralidade coletivas, e que 
aqui comparece em nossa leitura como hipótese de trabalho através da qual 
procuramos apontar a sobrevivência dessa imagem, fazendo-se presente na 
encenação dramática dos “Lambe Sujo” da cidade sergipana de Laranjeiras. 
Aí, vemos ressurgir a imagem do Saci encarnando-se performaticamente 
na teatralização espontânea que em uma espécie de festa ritual, remonta a 
um dos momentos simbolicamente mais relevantes na história do negro em 
terras brasileiras. Por isso, entendemos ser possível captar certas ressonâncias 
imaginárias e simbólicas entre os protagonistas deste drama popular e a figura 
consagrada pela literatura de Monteiro Lobato, resultando, assim, no que 
designamos por “Insólitos Sacis de Laranjeiras”, que é para onde seguiremos 
a partir de agora.
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Dos Insólitos Sacis de Laranjeiras
Diferentemente do que se sucedeu com os autos de proveniência 

africana, tais como os autos dos cacumbis, congos e embaixadas que 
desembocam nos festejos carnavalescos, a exemplo dos maracatus no 
Recife, na cidade sergipana de Laranjeiras vêm acontecendo anualmente, 
em cada segundo domingo do mês de outubro, um auto de sobrevivência 
histórica cuja origem remonta à própria história dos negros no Brasil. Trata-
se da dramatização festiva conhecida pelo nome de “Lambe Sujo”. Seguindo 
observações já apontadas por Arthur Ramos a propósito desses brinquedos ou 
Autos guerreiros:

O fato é interessante, pois mostra um flagrante exemplo 
da gênese e do desenvolvimento das canções de gesta 
e dramatização de feitos heróicos, que passaram ao 
inconsciente popular. É provável que em outros pontos 
do Brasil, onde houve a formação de repúblicas negras, o 
inconsciente coletivo tenha guardado sobrevivências em 
autos análogos. (RAMOS, 2007, p. 51)

Festas dramáticas, como “Lambe Sujo”, guardam sua referência 
originária nas tentativas de construção dos mocambos ou quilombos pelos 
negros fugidos. Dentre todas essas iniciativas, a que mais se notabilizou 
historicamente foi a de Alagoas, no quilombo de Palmares, cuja resistência 
perdurou por cerca de uns setenta anos. Todavia, em Laranjeiras também 
há remanescentes quilombolas até os dias de hoje, visto que ali importantes 
expedições, lutas e combates aconteceram devido à iniciativa similar de se 
formar territórios onde se resguardassem os negros prófugos da região.

A memória desses feitos ocupa, então, o centro do motivo que mobiliza a 
encenação de um conflito entre “Lambe Sujo” e Caboclinhos. Estes representando 
os índios catequizados que tinham por missão caçar os escravos fugitivos.

A experiência estética desse conflito remete-nos, pois, às fontes 
dos dilemas mais estruturais que desde sempre permeiam o processo de 
constituição civilizatória da sociedade brasileira. E, nisso, reside um dos seus 
méritos, pois como bem já se queixava o pesquisador Arthur Ramos em 
tom de denúncia lá pelos idos dos anos 30, na esteira da própria campanha 
abolicionista havia iniciativas cuja tendência era a de apagar as “manchas 
negras” da escravidão. Na apresentação da sua obra O folclore negro do Brasil, 
refere este autor:
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Basta lembrar o incrível fato da destruição dos documentos 
históricos da escravidão, determinada pelo Ministério da 
Fazenda, na circular n°29, de 13 de maio de 1891. O treze 
de maio, que foi a data oficial da libertação dos negros 
escravos, aí se marcou a data do seu desconhecimento... 
Psicologicamente, o 13 de maio de 1891 exprime o “não 
querer” ver o assunto, a cegueira “scotomizante” para 
uma tarefa incômoda. Mas, “incômoda” para os negros? 
Não. Incômoda para os “brancos”, os falsos cientistas 
que quiseram apagar no papel as “manchas” negras que 
chamaram sobre nós o anátema de Bryce. “Manchas 
negras” que ainda hoje têm seus teóricos, esses cientistas 
que nos acenam um pretenso “branqueamento” 
arianizante, como se isso pudesse mudar a face dos 
nossos destinos. Eis aí, portanto, como o “pateticismo” 
abolicionista foi o principal responsável pela ignorância 
brasileira dos problemas do negro. Poucos documentos do 
tráfico de escravos nos restam. Os arquivos alfandegários 
destruídos. Documentos da escravidão, inexistentes. 
(RAMOS, 2007, p. 3-4)

A proximidade entre Sergipe e Bahia favoreceu um intenso fluxo do 
comércio escravista durante os séculos XVII e XVIII. E a cidade de Laranjeiras 
tornou-se um centro importador de escravos, onde até hoje subsiste o prédio 
que servira como um dos pontos de entreposto do mercado colonial onde 
se negociavam a escravaria. Isso, devido ao acesso proporcionado pelo rio 
Cotinguiba que, margeando a cidade, servira como umas das vias principais 
no tráfico dos negros, que era a mão-de-obra básica da economia sergipana 
amparada na indústria açucareira2.

Na encenação da festa, o cenário barroco das ruas coloniais de 
Laranjeiras torna-se um palco a céu aberto, no qual se desenvolve o trajeto 
dramático estruturado em três atos. Porém, antes, acontece todo um processo 
de preparação que já se inicia desde o dia anterior. 

É que, no sábado, durante a feira, um personagem do “Lambe Sujo”, 
o “Esmolado”, percorre amarrado e escoltado por um Caboclinho entre os 
feirantes, pedindo auxílio, seja em forma de dinheiro ou de, principalmente, 

2  Sugiro para conhecimento de maiores detalhes acerca do processo de colonização e 
formação social, econômica e cultural da história de Sergipe, a obra de Risério, (2010)
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alimentos para se destinar à feitura da feijoada que será distribuída no dia 
seguinte para todos, no segundo entreato da festa. Além disso, pela madrugada 
são providenciadas as construções que irão figurar a “cena do acampamento”. 
Estes locais, também conhecidos como “ranchos”, são feitos para demarcar e 
simbolizar as fortificações territoriais dos negros e, também, a dos caboclinhos. 

O primeiro ato, também conhecido por “Alvorada”, refere-se ao momento 
do despertar da cidade pela manhã, através de rojões de tiros anunciando a 
presença dos “Lambe Sujo”, que a essa altura já estão sambando e cantando 
no terreiro que circunda a fortificação do seu acampamento, entoando ao som 
contagiante de sua percussão um canto sarcástico de desafio: 

Samba negro
Branco não vem cá
Se vier 
Pau há de levar

Em seguida, esses “Insólitos Sacis” invadem a cidade, e a festa continua 
ao som de instrumentos e gritos de guerra percorrendo ruas, abordando 
pessoas em um ritmo de deliberada desordem e, enquanto isso, numa 
espécie de entreato, muita gente da população em geral entra na balbúrdia 
e, misturando-se aos brincantes no contato direto do corpo a corpo, vão 
assumindo o estereótipo do “Lambe Sujo”, deixando-se melar com a negra 
tinta do melaço de cabaú que lhes é lambuzado sobre a pele.

De modo que, o estereótipo da figura dos “Lambe Sujos” e das 
pessoas que, em geral, espontaneamente participam da brincadeira3 torna-se 
visivelmente semelhante à imagem mítica do Saci. Os corpos são pintados com 
mel de cabaú de modo a ficarem negros retintos. Em grupo saem cantando e 
correndo pelas ruas, às vezes portando uma foice de madeira simbolizando o 
instrumento de trabalho usado à época nas plantações dos canaviais e, em sua 
indumentária, vestem-se com bermudas vermelhas além da indefectível gurita 
(gorro ou touca) no mesmo tom escarlate sobre a cabeça.

No segundo ato, momento do conhecido pelo nome de “Confronto”, 
os negros em grande alarido preparam-se para o combate com os caboclinhos 
que, por seu lado, marcham ao som das caixas em ritmo marcial entoando o 
“Toré” com seu canto que diz:

3  Conforme esclarece Abreu (2010), os termos folguedo e brincadeira podem ser usados 
para se referir às festas da cultura popular, nas quais se divise a presença, em suas encenações, 
de personagens, coreografias e musicalidade. Todavia, na brincadeira há o entrelaçamento dos 
brincantes com o público em geral, que também faz parte da brincadeira.
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Dá-lhe toré
Dá-lhe toré
Faca de ponta
Não mata mulher

Os caboclinhos entram em cena para recuperar a ordem da cidade e 
capturar os escravos fugidos que estão no quilombo, onde se sentem seguros 
e cantando em desafio aos índios. Depois de muito embate entre ambos, 
peripécias, intrigas, espionagens e roubo da rainha dos caboclinhos, o rei dos 
caboclos declara guerra e subjuga o rei dos negros, recuperando a sua rainha 
que estava sob a posse dos negros.

Finalizando, no terceiro ato é o momento da guerra conhecido como 
“Batalha final”. Aqui, todos os personagens do Lambe Sujos, desde o Rei, 
o príncipe, a mãe Suzana, o Preto Velho Pai Juá, e todos os integrantes são 
definitivamente dominados. E os Caboclinhos saem, mais uma vez, vitoriosos.

Referindo-se ao auto desse brinquedo, cuja pedra angular remonta à 
célebre República dos Palmares, esclarece Arthur Ramos:

Para se manterem na sua improvisada República, os 
negros tinham de recorrer ao saque e à pilhagem das 
aldeias circunvizinhas dos índios, e nas populações dos 
vales do Paraíba e do Mundaú, que foram obrigadas a 
contemporizar com aquele estado de coisas. Isso originou 
naturalmente, represálias por parte dos indígenas, os 
últimos caetés existentes. A luta principal, porém, e o 
ódio dos negros contra os caboclos provêm da expedição 
organizada pelo governador da capitania, D. Pedro de 
Almeida, e da qual faziam parte soldados, índios pardos 
de ordenança, pretos de Henrique Dias (...). Tudo isso ficou 
esquecido, apenas sobrevivente no inconsciente folclórico. 
(RAMOS, 2007, p. 55-56)

Nota-se que o pathos fundamental que norteia toda a movimentação 
está no brado que celebra a fuga dos cativeiros. E, o sentimento de liberdade 
se expressa no modo irreverente com que os “Lambe Sujos” se exibem em 
seus gestuais jocosos e sarcásticos, quebrando a rotina da normalidade 
habitual da cidade. 

A festa se desenrola ao modo de um cortejo que, após receber a 
benção do pároco4 nos degraus da escadaria da Igreja da Matriz Sagrado 

4  Remeto o leitor ao valioso estudo realizado por Monteiro (2011) em “Dança popular: 
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Coração de Jesus, prossegue sob a imposição disciplinar do “taqueiro”, figura 
que representa os “capitães-do-mato”, cuja função é de conduzir com certa 
organização esses “Insólitos Sacis” de Laranjeiras. Não obstante, mesmo assim, 
estes saem freneticamente correndo em bando pelas ruas, surpreendendo 
transeuntes e impondo as marcas das suas mãos meladas na tinta negra do 
mel da cabaú nas paredes das casas5. 

Sim, a exibição cênica deste espetáculo, de fato, como já referiu alguém 
é um verdadeiro “teatro dos sentidos” em sua intensidade audiovisual que 
impressiona e afeta diretamente, sem que quem esteja assistindo não se 
envolva de forma inevitável. Pois, o caráter performático e interacional da 
festa, no corpo a corpo, dificilmente deixa alguém imune ao contágio aberto 
que convoca à participação6. Todavia, resta à nossa apreciação psicanalítica 
uma questão que advém no sentido de perscrutar um pouco mais além da face 
maravilhosa desse fenomenal acontecimento. 

Por essa razão, é que perguntamos, na encruzilhada que enlaça o 
encontro desses dois entes culturais condensados na metáfora sob o nome de 
“Insólitos Sacis”: qual o alcance que comporta para os tempos atuais, a presença 
desses elementos tomados como enunciadores de certo discurso mítico e 
estético da nossa cultura? É possível ir além da fascinação espetacularizante 
do plano meramente fenomenológico de uma memória histórica?

Levando em conta a dinâmica no modo das ocorrências, tanto no que 
concerne à figura do Saci, quanto ao Lambe Sujo, há um elemento que os 
tornam suscetíveis da curiosidade e apreciação psicanalítica, que é o caráter 
da repetição. Visto que, tanto nos relatos coletadas por Lobato, quanto à 
celebração da festa ritual na cidade de Laranjeiras, é pela repetição que parece 
mesmo haver algo a insistir, apelando por, talvez, despertar e dizer algo além 
da mera celebração. Pois, não é graças à repetição que aquilo que ficou fora 
espetáculo e devoção”, texto que, além de abordar a questão da relação entre as danças populares 
atuais com as do Brasil colonial e suas eventuais incidências da dança teatral brasileira, aponta 
luminosamente o processo de natureza teológico-política permeando o elo que articula os reinados 
africanos nas confrarias setecentistas brasileiras com a mentalidade católica dominante. 
5  Para uma leitura aprofundada em termos de maiores detalhes e informações sobre a 
história e os elementos que constituem o festejo dramático do Lambe Sujo, recomendo a leitura 
da dissertação de mestrado em Sociologia empreendida por Santos (2009), na qual procura 
vislumbrar processos de criação de novas significações a partir da dimensão performativa que se 
faz presente no seio desta festa. 
6  Sobre essa energia, cuja força de contágio, influencia e convoca o envolvimento 
dos circunstantes, e que Freud abordou recorrendo à noção de contato, em geral se faz presente 
nas ocasiões em que cria um clima ou atmosfera de magia. Os povos chamados primitivos 
costumavam designar esse poder de influenciar pelo nome de mana. A esse respeito, sugiro 
a leitura do Capítulo XIV: “O ciclo da magia: psicanálise do pensamento pré-lógico”, que se 
encontra em Ramos (2001).
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da cena, tenta insistentemente retornar? Aquilo que retorna tal como um 
fantasma, a despeito da negação superficial da sua inexistência? Ou seja, 
justamente aquilo que subsiste sob a pele aparente do seu não reconhecimento 
oficial e que, por estar recalcado culturalmente, reclama por cidadania no 
plano político e social? Eis o retorno do famoso recalcado, enfim, que permeia 
e emerge dessa re-petição?

Impressiona-me, e muito, a constatação apontada pelo desfecho do drama 
social que se repete nessa encenação: é que, embora o número de personagens 
que comparecem como “Lambe Sujo” figurarem de modo bem mais expressivo 
do que o grupo dos Caboclinhos, os negros sempre saem derrotados7.

E, se considerarmos que, sob certo aspecto, a festa ritual dos 
“Lambe Sujo” represente, entre outras coisas, uma das demonstrações do 
que indicializam a presença ainda do “fantasma da escravidão” na cultura 
nacional, indagamos: que quereria dizer esse fantasma a propósito da ideia de 
liberdade? Donde, se desdobra a seguinte pergunta: até onde esses “Insólitos 
Sacis” também nos falam no sentido de se repensar a questão da liberdade 
nos tempos atuais? E, ainda, se esse espectro da escravidão talvez ainda paire 
sobre a vida social e cultural do Brasil, caberia também perguntar: como se 
emancipar perante tal “fantasma”? 

 A questão do fantasma em psicanálise encontra-se intimamente 
relacionada ao estofo que se tece no processo de estruturação do fenômeno 
da fantasia. E esta, só se efetua na medida em que entra em jogo a experiência 
de subjetivação desencadeada pelos processos de identificação porque passa 
o sujeito ao longo do devir histórico do texto de sua existência. Com efeito, 
na dinâmica econômica que preside a subjetivação mediante tais processos 
de identificação, é onde reside a condição do recalque que, aliás, não implica 
na anulação de algo que fica “fora” de cena. Pelo contrário, como diria Lacan, 
o paradoxo da lógica psicanalítica nos ensina que o recalcado e o sintoma são 
justamente a mesmíssima coisa. Pois o recalque, ao invés de anular, reforça 
mais ainda o que se tentou apagar e abafar sob o silenciamento. Não por acaso, 
uma das definições enunciadas por Lacan para o conceito de sintoma, foi a de 
que o sintoma é uma fala amordaçada8. Também, para Freud, o recalque e o 
7  Contudo, segundo Azevedo (in GARCEZ, 2012) referindo à memória coletiva 
dos brincantes “no início da festa eram os Lambe - sujos que venciam o combate, mas em um 
determinado período da história a polícia acreditou que era extremamente nocivo os negros saírem 
vitoriosos do combate e ordenou que alterassem o roteiro da festa, permanecendo assim até os dias 
de hoje”. 
8  Cf. a palestra de Lacan (2008, p. 62-63) “Do símbolo e de sua função religiosa”, onde 
ele aborda o fenômeno do sintoma nos seguintes termos “O sintoma como tal é uma linguagem 
definida pela sua estrutura. O sintoma de um sujeito particular é uma fala, fala amordaçada, 
inconsciente para o sujeito”.
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sintoma funcionariam ao modo do cadáver que trancamos no “porão”, mas 
que, de repente como uma insólita ironia, eis que ele surge encarnado como 
um cobrador que toca a campainha na porta da gente.

Por isso, destacaremos aqui, para ilustrar o complexo jogo de 
identificação entre o senhor e o escravo, um dos pontos culminantes da festa 
do “Lambe Sujo”. Trata-se das cenas em que se flagra um jogo simbolicamente 
expressivo de identificação entre o público que assiste e personagens; aquele 
momento em que ao longo do cortejo da festa os expectadores se aventuram 
em protagonizar uma performance de desafio para com a figura do “Taqueiro”. 
Arrisco não cair em exagero por ressaltar que aí se situa, para muitos, a cena 
capital de inscrição identitária da e na festa. O Taqueiro, espécie de feitor, 
representa o “Capitão-do-mato”, e é o condutor da evolução do cortejo. 
Salvaguarda, pois, o espaço, de modo a não permitir a entrada de pessoas “de 
fora” que não façam parte do grupo dos Lambe Sujos, assim como não deixar 
os negros inquietos saírem “de dentro” do cortejo. Para os que se afoitam em 
transgredir os limites deste ordenamento, ele impiedosamente desfere golpes 
de chicote que, invariavelmente, deixam marcas sangrentas sobre a pele do 
corpo de quem ousou ultrapassar o limite prescrito em seu mandamento.

Pois bem, em termos psicanalíticos, é possível de se ler, através desta 
ação performática, a ilustração literal de uma cena capaz de nos remeter aos 
elementos que estariam na base que estrutura a fantasia da escravidão. Pois, 
qual imagem ilustraria melhor a promessa do desejo absoluto de gozo referido 
ao domínio e controle do corpo “outro”, inteiramente reduzido a um objeto? 

Ao mesmo tempo, o que se chama de gozo, em psicanálise, guarda 
íntima ligação com a questão da repetição. E esta íntima associação se ancora, 
por sua vez, em referência àquilo que Lacan nomeou a título de “Traço Unário”, 
isto é, a inscrição de uma marca, que simboliza a “origem do significante” 
(LACAN, 1992, p. 48). Daí o sentido da condição humana enquanto animal 
marcado pela linguagem. Esta é a hipótese psicanalítica para se entender 
como se abre a via que fundamenta todas as nossas buscas nos processos de 
identificação em direção àquilo que se sentiu como perdido. Se transpusermos 
esse raciocínio para o contexto que nos ocupa, que “objeto perdido” estaria 
em causa senão aquilo que se apoia na ilusão da promessa de satisfação 
plena, consignada na recuperação do gozo da própria liberdade? Eis o enigma 
estrutural que representa a ideia de liberdade para a psicanálise. Enquanto 
totalidade imaginária, esta ideia não se sustenta simbolicamente, pois a 
simples inscrição do animal humano na condição simbólica da linguagem 
implica em uma irremediável perda. Ou seja, uma vez marcado pelo registro da 
linguagem, não há mais como se manter a ideia esférica do sujeito visto como 
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uma unidade. Com efeito, entende-se a afirmação do estatuto psicanalítico do 
sujeito em si, já dividido, impossibilitado em poder se afirmar como senhor 
de si mesmo, visto que em sua própria intimidade ele hospeda uma instância 
que jamais cederá, de modo a se tornar de todo conhecida, dominada, enfim, 
como diria Freud “um estranho familiar” (FREUD, 1980, p. 309) que nunca será 
definitivamente colonizado. Como bem analisa Octávio Souza, em seu livro 
Fantasia de Brasil:

Íntimo, para o homem, é o que está próximo ao recalcado. 
É por isso que falamos de nosso íntimo com muitas 
hesitações, pois o recalcado é, justamente, a dificuldade 
de dizer... O racismo e o exotismo, por sua vez, são 
modos de estancar a angústia, posto que facultam-nos 
recuperar a possibilidade de dizer o que nos é íntimo sem 
a necessidade de arcar com as conseqüências de assumi-
lo como nosso. Com o racismo, odiamos o que é nosso, 
atribuindo-o ao estrangeiro. Com o exotismo, admiramos 
o que é nosso, atribuindo-o ao estrangeiro. No caso do 
racismo, não nos responsabilizamos pela dívida que o 
nosso íntimo carrega; preferimos descarregá-la no outro 
sob a forma de culpa. No caso do exotismo, não pagamos o 
preço da transformação do horror que é o nosso íntimo em 
algo admirável; preferimos recolhê-la, já pronta, exaltada 
no outro. (SOUZA, 1994, p. 146)

A Fábula freudiana da repetição entre o insólito e o 
inaudito: somos todos “Lambe Sujo”?

Na esteira da “fábula freudiana da repetição” (LACAN, 1992, p. 17) 
é, com efeito, que Lacan articula como a dimensão do gozo se introduz na 
dimensão do ser do sujeito. De modo que, ao forjar essa contribuição conceitual 
à teoria psicanalítica, ao mesmo tempo, ele aponta para o que entra em jogo 
na economia psíquica do gozo, e que ele nomeia como sendo o mais-de-gozar.

Mas, o que, de algum modo, não deixa de escandalizar e provocar 
certo espanto no bom senso de uma consciência culturalmente norteada pelo 
maniqueísmo da lei do princípio da contradição é a afirmação desconcertante 
de Lacan sobre a constituição da fantasia. Pois aí, é onde se associam em uma 
relação de íntima afinidade a marca com o próprio gozo do corpo. Vejamos 
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como em suas palavras se enuncia essa questão:

Se há algo que a experiência psicanalítica nos ensina, é 
justamente no que se refere ao mundo da fantasia. Na 
verdade, se não parece que ele tenha sido abordado antes 
da análise, é que não se sabia em absoluto como se safar 
disso a não ser recorrendo à extravagância, à anomalia, 
de onde partem esses termos, essas adscrições de nomes 
próprios que nos fazem chamar isso de masoquismo, 
aquilo de sadismo... Mas, mesmo assim, há algo de 
completamente radical – é a associação, no que está na 
base, na própria raiz da fantasia, dessa glória, se é que 
posso me exprimir assim, da marca. Falo da marca sobre a 
pele, onde se inspira, nessa fantasia, o que nada mais é que 
um sujeito que se identifica como sendo objeto de gozo. 
Na prática erótica que estou evocando, a flagelação – para 
chamá-la pelo nome, caso haja aqui alguém arqui-surdo –, 
o gozar assume a própria ambiguidade pela qual é no seu 
plano, e em nenhum outro, que se percebe a equivalência 
entre o gesto que marca e o corpo, objeto de gozo. (LACAN, 
1992, p. 51) 

A citação acima se reveste de importância, então, na medida em que 
favorece o esclarecimento do curioso modo como no psiquismo o “mundo 
da fantasia” se engendra e a dimensão do gozo se introduz na dimensão do 
ser do sujeito.

Na formulação do discurso do senhor, que ficou também conhecido 
como “discurso do mestre”, Lacan trouxe à luz o que se passa na dialética da 
relação com o escravo, e revelou em que consiste a posição que resulta da 
operação do senhor. Vejamos como Lacan comenta a propósito dessa operação:

Na era antiga, ele não era simplesmente, como nosso 
moderno escravo, essa classe – era uma função inscrita 
na família. O escravo de que fala Aristóteles está tanto 
na família quanto no estado, e ainda mais em uma que 
no outro. Está lá porque é aquele que tem um savoir-
faire, um saber fazer. Antes de saber se o saber se sabe, 
se se pode fundar um sujeito na perspectiva de um saber 
totalmente transparente em si mesmo, é importante 
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enxugar o registro do que é originalmente saber-fazer. Ora, 
o que acontece sob os nossos olhos e que dá um sentido, 
um primeiro sentido – vocês terão outros – à filosofia? 
Afortunadamente, temos sinais disso graças a Platão, e é 
essencial recordá-lo para por em seu lugar o que está em 
questão. Afinal, se algo tem sentido no que nos preocupa, 
só pode ser o de pôr as coisas em seu lugar. O que designa 
a filosofia em toda a sua evolução? Isto – o roubo, o rapto, 
a subtração de seu saber à escravaria, pela operação do 
senhor. (LACAN, 1992, p. 20)

E, essa transmutação do saber escravo em saber do senhor é, 
precisamente, o que se desvela como o inaudito que está em jogo na experiência 
insólita de um lapso pelo qual advém o retorno do recalcado. Lacan provoca 
com a seguinte indagação:

O senhor que opera essa operação de deslocamento, 
transferência bancária, do saber escravo, será que ele tem 
vontade de saber? Um verdadeiro senhor, vimos isto em 
geral até uma época recente, e se vê cada vez menos, um 
verdadeiro senhor não deseja saber absolutamente nada 
– ele deseja que as coisas andem. E por que haveria de 
querer saber? Há coisas mais divertidas. (LACAN, 1992, p. 
22-23)

De maneira que, o que se revela na estrutura do discurso do senhor 
a partir dessa operação, é o que resulta ao escravo apenas como “um saber 
de senhor”, posto que “o que sobra é exatamente, com efeito, a essência do 
senhor – a saber, o fato de que ele não sabe o que quer”. (LACAN, 1992, p. 32) 
Daí, Lacan arrematar afirmando:

Eis o que constitui a verdadeira estrutura do discurso do 
senhor. O escravo sabe muitas coisas, mas o que sabe 
muito mais ainda é o que o senhor quer, mesmo que este 
não o saiba, o que é o caso mais comum, pois sem isto ele 
não seria um senhor. O escravo sabe, e é isto sua função de 
escravo. É também por isto que a coisa funciona, porque, 
de qualquer maneira, funcionou durante muito tempo. 
(LACAN, 1992, P. 32)
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Portanto, no interior da economia dessa relação, o que se revela é que 
o senhor, em nome do mais-de-gozar, não sabe exatamente o que fazer disso, 
pois como observou Lacan “a chave está na indagação sobre o que cabe ao 
gozo” (LACAN, 1992, p. 187). Daí enunciar:

Podemos ver bem do que se trata – trata-se de saber o que, 
sob esse nome mais-de-gozar, o senhor recebe do trabalho 
do escravo. Isto deveria parecer óbvio. E o inaudito é que 
ninguém parece se dar conta justamente de que há um 
ensinamento a extrair do fato de não ser óbvio. (LACAN, 
1992, P. 186)

Derradeiras considerações
Penso que a contribuição do pensamento psicanalítico para esse nosso 

contexto de leitura é bastante relevante, na medida em que nos proporciona 
interrogar o texto cultural, no intuito de perscrutar o que está em causa sob a 
máscara da festa. Visto que, a máscara da festa traz à baila, além da celebração 
das marcas históricas do povo brasileiro, favorece, também, a própria 
possibilidade de se deparar com certas coordenadas que se articulam no 
tecido da fantasia da escravidão, expressando-se no conflito que põe em cena 
o anseio de gozar desmedidamente em nome da ideia imaginária de liberdade. 

Além do mais, cabe sublinhar que em tempos em que o mercado 
cultural e universitário tanto valoriza os discursos vitimários e de tendências 
afins, faz-se um tanto quanto pertinente as observações de Antônio Risério 
em seu livro “Uma História do Povo de Sergipe”, onde este autor nos lembra a 
propósito da escravidão que:

Os portugueses implantaram aqui uma sociedade 
escravista, é do conhecimento de todos. O que nem 
todos sabem é que nenhum dos povos que concorreram, 
desde o início, para a formação do povo, da sociedade 
e da cultura brasileiros – os portugueses, os índios, os 
africanos – desconheceu, antes de aqui se encontrarem, 
a escravidão. Os Tupis foram escravistas. Os portugueses 
foram escravistas. Os bantos e os nagôs foram escravistas. 
É fundamental estabelecer de uma vez por todas esta 
verdade histórica, para melhor entender certas realidades 
(como a dos quilombos e levantes escravos, por exemplo) 
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e para evitar simplificações grosseiras e idealizações 
supérfluas – em suma: falsificações – da história do nosso 
povo e do nosso país. (RISÉRIO, 2010, p. 170)

Ora, o que a psicanálise nos adverte a respeito do que se repete, é 
que não se trata de algo apenas da natureza do signo, mas, principalmente, 
em função das determinações que se inscrevem na dimensão estrutural do 
significante, que é o símbolo do sujeito divido. Ou seja, é da ordem de um 
saber paradoxal que não se sabe, mas que se repete na ocorrência de sempre 
sinalizar a chegada inesperada e insólita de um “dito” pela experiência da fala, 
com alguma demanda, ao modo de um sintoma. Com efeito, cabe indagar, 
levando em conta a repetição celebrada no ritual da festa pelos “Insólitos 
Sacis” de Laranjeiras, qual significante estaria em causa? Não seria mesmo sob 
a memória da escravidão que advém o apelo ao gozo da liberdade? 

Por conseguinte, considerando a atuação nos modos como esses 
personagens figuram, tanto no mito do Saci quanto dos “Lambe Sujo”, não seria 
mesmo o significante da Liberdade que lateja como inaudito da História, e que sob 
as máscaras dessas personagens funcionariam como aquilo que, em psicanálise 
de tom lacaniano, poderíamos conceber a título de um Sujeito do Inconsciente? 

Ademais, coube-nos, na presente leitura acerca dos “Lambe Sujo”, a 
possibilidade de se considerar a festa como escritura, na medida em que, além 
do enredo dramático, há elementos evidentes que se expressam, seja pela via 
metafórica das tintas sobre a pele como uma forma de inscrição de referências 
em uma posição na gramática da cultura e, sobretudo, levando em conta a 
função das marcações dos golpes desferidos sobre o corpo dos brincantes pelos 
Taqueiros, cujas lesões e marcas não deixam de evocar uma legítima relação 
com a questão da escritura, pois, como assinalou de modo brilhante Jacques 
Derrida a respeito da natureza paradoxal da linguagem como encenação do 
Pharmákon, que tanto pode ser remédio como veneno, quer dizer, uma droga 
que tanto pode gerar vida como, também, causar a morte:

Esta farmácia é também, nós o sentimos, um teatro. O 
teatral nela não se deixa resumir numa fala: existem forças, 
existe um espaço, a lei, o parentesco, o humano e o divino, 
o jogo, a morte, a festa. Por isso, a profundidade que a nós 
se descobre será necessariamente uma outra cena, ou 
antes, um outro quadro na peça da escritura. (DERRIDA, 
1997, p. 95) 
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Atualmente, a cidade de Laranjeiras vive sob um clima de violentos 
conflitos, com frequentes episódios de assaltos e homicídios, o que levou o 
reitor da universidade a suspender durante um mês todas as atividades do 
Campus, devido às evidências de que os alunos e funcionários já estavam 
se tornando “alvos” nos planos das reincidentes ações criminosas. Muitos 
argumentam justificando que a violência é um fenômeno de amplitude 
nacional, e que a razão principal que motiva tais episódios locais de violência 
são devidos ao consumo das drogas ilícitas.

No dia 10 deste último abril, aconteceu uma cena no centro histórico da 
cidade, ao lado da praça principal; foi a execução de dois rapazes que tentavam 
assaltar o Banco do Estado de Sergipe. Segundo narrado pela população 
que assistia, filmava em seus celulares e transmitia, concomitantemente, o 
fato em tempo real via WhatsApp, os dois foram abatidos logo após a saída 
do estabelecimento sob os tiros de fuzis da polícia que, a essa altura, já se 
encontrava do lado de fora à espera dos dois. 

Talvez, esse fragmento de cena venha a sinalizar para o fato de que 
a escravidão dos nossos dias opera em outras vias e exibe outra máscara, a 
qual seguramente não mais se refere aos pretextos étnicos, de modo a se 
dissimular cada vez mais e a dificultar a percepção do lugar e a modalidade 
com que opera, pois como diria mais uma vez Lacan já nos finzinhos dos anos 
60, enunciando que:

O sinal da verdade está agora em outro lugar. Ele deve 
ser produzido pelos que substituem o antigo escravo, 
isto é, pelos que são eles próprios produtos, como se 
diz, consumíveis tanto quanto os outros. Sociedade 
de consumo, dizem por aí. Material humano, como se 
enunciou um tempo – sob os aplausos de alguns que ali 
viram ternura. (LACAN, 1992, p. 32-33)

De resto, como relembrou Alain Didier-Weill, é bem verdade que a 
significação que a liberdade tem para o inconsciente é enigmática. (WEILL, 
1999, p. 22) Mas, dado o caráter insólito com que atua em suas aparições, 
tanto o Saci quanto os “Lambe Sujos”, talvez, queiram eles mesmos indicar 
alguma imagem relativa à ideia de liberdade. Contudo, apesar de nestes 
casos ser nítida e justa a relação do apelo no que se inscreve como herança 
da escravidão colonial, convém não esquecer que, em meio a tais repetições, 
resta a inquietação do inaudito sob a imagem insólita desse estranho familiar, 
cujo desejo parece almejar uma saída do cativeiro. Eis um texto da nossa 
cultura que se repete e aponta algo para além de uma inocente gratuidade 
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espetacular. E isso talvez queira simbolizar elementos significantes que, por 
sua vez, solicitam da parte do espectador uma leitura capaz de ultrapassar a 
posição da mera sideração do fascínio, que tantas vezes resulta no risco de 
resvalar na condição folclórica uma visão calcada no culto ao exotismo9.

Talvez, o maior desafio de uma leitura repousa mesmo em superar 
a tentação de apreender uma construção simbólica bastando-se ao plano 
imaginário do fenômeno. Pois, quando isto acontece, assiste-se inevitavelmente 
à degradação do significante na forma de um mero signo. 
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Introdução
A comunicação aqui apresentada é fruto de um trabalho realizado por 

estudantes do Ensino Médio no Projeto de Iniciação Científica (PIC), realizado 
na Escola SESC de Ensino Médio. A Escola SESC de Ensino Médio, localizada no 
Rio de Janeiro, acolhe alunos oriundos de todo o Brasil, que além de estudar 
também moram nas dependências da escola pelo período de três anos. A 
proposta pedagógica da escola prioriza a plena integração dos alunos nos 
diversos espaços em que vivem a interdisciplinaridade, a contextualização 
dos conteúdos, a iniciação científica e a formação continuada dos professores. 
Como desdobramento dessa busca pela qualidade acadêmica, a Escola SESC 
de Ensino Médio promove, há três anos, o PIC. Este projeto se constitui uma 
atividade anual e tem por objetivo discutir e produzir saberes a partir de um 
trabalho de pesquisa, no qual orientadores de todas as áreas conduzem grupos 
de alunos no processo de investigação. O PIC organiza-se através de cinco linhas 
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de pesquisa, propostas pelos professores, buscando contemplar as diferentes 
áreas do conhecimento. No caso específico da pesquisa que aqui se comunica, 
os estudantes, dentro da linha de pesquisa “Linguagens e representações 
sociais”, foram agrupados com o objetivo de investigar a literatura fantástica 
nacional em romances brasileiros contemporâneos.

Inicialmente, buscou-se compreender o sentido da palavra “fantástica” 
associada ao conceito de literatura. Ao buscar o verbete fantástico no dicionário, 
deparamo-nos com uma acepção ampla, ligada a sentidos como imaginação, 
fantasia, insólito ou sobrenatural, sentidos válidos, mas não completos em se 
tratando de literatura fantástica. O termo apresenta uma fluidez de significados 
e por muito tempo foi utilizado para caracterizar a literatura que se opunha à 
realista. A partir dos estudos de Todorov, autor que servirá como ferramenta 
teórica para o presente estudo, a literatura fantástica recebe um novo olhar e 
passa a ser vista como um gênero fugaz, que dura “apenas o tempo de uma 
hesitação” (TODOROV, 2010, p. 47). Além disso, o modelo teórico todoroviano 
para o fantástico toma como base a hesitação do leitor:

O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que 
só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural.

O conceito de fantástico se define pois com relação aos de 
real e de imaginário (...).(TODOROV, 2010, p. 31)

A definição todoroviana vai além da simples introdução de elementos 
fantásticos, mitológicos ou maravilhosos na narrativa para que esta seja 
reconhecida como fantástica, o que representa um amadurecimento do 
conceito. Para o autor, o fantástico caracteriza-se por aquela dúvida que 
acontece no sujeito frente a um fato que foge às leis naturais, na hesitação 
que o faz pensar por alguns instantes se o que está à sua frente é real ou 
imaginário. Tal dúvida ocorreria no nível do texto, estendendo-se ao do 
leitor real, que hesitaria entre uma explicação lógica e plausível, metafísica e 
transcendental, alegórica ou poética. E, segundo Todorov, para que a literatura 
seja considerada fantástica, a hesitação deve persistir até o final. Por isso a 
expressão “Cheguei quase a acreditar” (TODOROV, 2010, p. 36) refletiria bem 
a hesitação instaurada, por representar esse meio termo que retira tanto a 
cegueira da fé como a incredulidade plena.
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Literatura fantástica: espaços em crescimento
Buscando estabelecer relações entre o conceito todoroviano de 

literatura fantástica e os romances fantásticos na contemporaneidade, esta 
pesquisa privilegiou a análise de alguns romances contemporâneos do ponto 
de vista das representações dos espaços apresentados nessas narrativas. Isso 
pela compreensão de que a construção do espaço ficcional constitui-se um 
elemento de extrema importância nas narrativas fantásticas, pois é em um ou 
mais locus que se desenvolvem os acontecimentos narrados. 

O constante crescimento da literatura fantástica mundial nas últimas 
décadas tem colocado o público leitor em contato com figuras sobrenaturais, 
como vampiros, bruxas, anjos e demônios, deuses mitológicos e armários 
fantásticos, fórmulas mágicas que atraem cada vez mais leitores. Esses 
romances fantásticos contemporâneos, cuja repercussão alavancou com o 
fenômeno Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling, trazem histórias 
ora ambientadas em espaços reais, ora em espaços imaginários, ora em 
ambos. Neste estudo, o que se privilegiou foi o estudo de romances nacionais 
contemporâneos que retratam o espaço real brasileiro, por compreender 
que nestes casos confere-se maior verossimilhança à história, permitindo aos 
leitores estabelecer uma relação de identidade com o que está sendo narrado. 
Como diz Roas, “A verossimilhança não é um simples acessório estilístico, e 
sim algo que o próprio gênero exige” (ROAS, 2014, p. 52). Essa relação de 
verossimilhança ajuda a construir o sentimento de hesitação defendido por 
Todorov (2010) como essencial para a definição do insólito, pois ao se deparar 
com um elemento de seu cotidiano em uma situação extraordinária, o leitor 
fica em dúvida se aquilo é ou não real. Nesse sentido, a organização dos espaços 
narrativos é de extrema relevância para a literatura considerada fantástica:

(...) um dos principais motores para a hesitação do leitor 
diante do mundo por ele lido ou para a ambiguidade 
instalada na narrativa é a forma como os espaços 
narrativos aparecem organizados, sendo essa organização, 
em muitíssimos casos, a responsável pela consequente 
hesitação ou ambiguidade. (GAMA-KHALIL, 2012, p. 32)

A familiaridade leva, pois, à hesitação. A estratégia de utilização de um 
espaço real do qual emergem elementos insólitos foi verificada em algumas 
obras fantásticas contemporâneas, como se observa nos seguintes trechos:
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Harry nunca estivera em Londres antes. Hagrid, embora 
parecesse saber aonde ia, obviamente não estava 
acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou 
entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta 
que os assentos eram demasiado pequenos e os trens 
demasiados lentos. (ROWLING, 2000, p. 62)

- O que foi? – perguntei.

- Nada – disse ela. – Quer saber? Esta tarde vamos 
comemorar o fim das aulas. Vou levar você e o Tyson para 
o Rockfeller Center... para aquela loja de skates de que você 
gosta. (RIORDAN, 2009, p. 13)

A referência a cidades e espaços urbanos conhecidos (Londres e o 
Rockfeller Center) contribui para criar no leitor uma ambientação com o real. 
Mesmo sabendo estar diante de uma narrativa fantástica, o leitor percebe e 
reconhece elementos que fazem parte da vida cotidiana; e é deste cotidiano 
que emerge o insólito, o qual se revela “por uma estratégia estética que alça o 
espaço como desencadeador da hesitação ou da ambiguidade” (GAMA-KHALIL, 
2012, p. 33). Como aponta Roas (2014), ao tratar da ameaça do fantástico, 
a narrativa fantástica deve ocorrer em um espaço semelhante àquele onde 
o leitor habita; esse espaço torna-se desencadeador do fantástico quando 
é assaltado por um fenômeno que o desestabiliza, fraturando a aparente 
segurança do mundo real. Vale destacar também que a referência a espaços 
locais nas narrativas estrangeiras de alguma forma reforça um caráter ufanista, 
de valorização do nacional, comumente observada em filmes estrangeiros, por 
exemplo. Fala-se do fantástico que emerge de um país idealizado, na maioria das 
vezes, e que sofre ameaça do elemento sobrenatural. Até que surge um herói, 
também idealizado, o qual, fazendo uso de elementos fantásticos, salva sua nação. 

Mas será que as referências espaciais apontadas nas citações acima 
são realmente responsáveis por criar a hesitação no leitor mesmo que tais 
espaços não façam parte de seu cotidiano? Por exemplo, um leitor brasileiro 
reconheceria como real o espaço do Rockfeller Center? 

À medida que esta pesquisa se desenvolvia, percebeu-se que a 
literatura fantástica estrangeira não apenas trazia referências a espaços e locais 
estrangeiros, mas também se apontavam personagens e ambientes brasileiros: 

O grupo era composto por indivíduos de várias idades 
vindos do mundo inteiro. (...). Havia Julian, de Boston; 
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Alyssa, da Carolina; Sean, de Dublin; e Cleo, do Rio de 
Janeiro. A característica que todos tínhamos em comum: o 
sangue dos faraós. Todos nós éramos descendentes das 
linhagens reais do Egito, o que nos dava uma capacidade 
natural para a magia e para hospedarmos o poder dos 
deuses. (RIORDAN, 2011, p. 50)

- De onde você acha que eles são? – perguntou Harry. – 
Eles não frequentam Hogwarts, frequentam?

- Devem frequentar alguma escola estrangeira – sugeriu 
Rony. – Sei que há outras, mas nunca encontrei ninguém 
que estudasse nelas. Gui teve uma correspondente em 
uma escola no Brasil... isto foi há anos... e ele quis ir para 
lá numa viagem de intercâmbio, mas mamãe e papai não 
tiveram dinheiro para bancar a viagem. A moça ficou toda 
ofendida quando ele disse que não ia e mandou para 
ele um chapéu enfeitiçado. As orelhas dele murcharam. 
(ROWLING, 2001, p. 66)

O que pode ser considerado uma estratégia de mercado, visto que 
fazer referência a países para os quais os romances são traduzidos criaria uma 
identificação maior com o leitor estrangeiro, alavancando as vendas, também 
pode contribuir para validar a hesitação do leitor. 

Acompanhando o crescimento da literatura fantástica internacional, que 
valoriza seus espaços ficcionais nacionais, seja como estratégia que provoca a 
hesitação do leitor e o insere no mundo fantástico, seja como elemento que 
valoriza a nação, a literatura fantástica brasileira também vem ganhando espaço. 
É bem verdade que sempre houve uma produção de narrativas fantásticas no 
Brasil, mas tal produção desenvolveu-se à margem da historiografia literária 
nacional, sendo ignorada pela crítica literária. O gênero fantástico

se desenvolveu à margem das grandes correntes literárias, 
ou seja, desenvolveu-se em paralelo ao romance 
romântico, o romance histórico, o romance realista, o 
psicológico, o transcendentalismo ou o naturalismo. 
(BATALHA, 2011, p. 11)

Apesar da marginalidade do gênero, o século XIX nos oferece um 
cardápio rico e variado de contos fantásticos, escritos por importantes autores 
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como João do Rio, Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Bernardo de Guimarães, 
Coelho Neto, entre outros. Ainda assim, a despeito de sua importância, tais 
autores não obtiveram reconhecimento devido a seus textos fantásticos, por 
vezes considerados baixa literatura, mas por sua alta produção. 

Como prova da evolução constante do gênero, pode-se notar nas últimas 
décadas uma profusão de títulos e autores que vêm se destacando por suas 
produções voltadas para o fantástico, e escritores como André Vianco, Eduardo 
Spohr, Raphael Draccon e Renata Ventura, entre outros, têm conquistado cada 
vez mais leitores, apesar de também serem ignorados pela crítica literária. 

Mas como será que os espaços ficcionais são construídos nas narrativas 
nacionais? O fato de ser literatura nacional indica que se valoriza a cultura e 
os espaços brasileiros como elementos importantes na construção do insólito? 
Investiguemos um pouco essa temática. 

Literatura fantástica nacional: nossos espaços e a noção  
do brasileiro

O objetivo da pesquisa empreendida pelos participantes do PIC sobre 
literatura fantástica nacional foi compreender como os espaços de nosso 
país e a noção do brasileiro aparecem nas narrativas. Por isso, como dito 
anteriormente, privilegiou-se a leitura de romances contemporâneos que 
retratam o espaço real brasileiro, e não aqueles cujas histórias se desenvolvem 
em espaços imaginários ou paralelos.

Partiu-se da leitura e estudo de três romances brasileiros 
contemporâneos: Os sete (2011a) e Sétimo (2011b), de André Vianco e A arma 
escarlate (2012), de Renata Ventura, com o objetivo de discutir as formas como 
a cultura e os espaços brasileiros são representados na literatura fantástica 
atualmente aqui produzida, além de observar o papel do espaço ficcional na 
construção do insólito nessas narrativas. 

André Vianco é um jovem escritor paulista que tem despontado no 
cenário atual da literatura brasileira. Suas narrativas são essencialmente 
urbanas e trazem como tema principal o universo dos vampiros, mesclando o 
suspense e o sobrenatural. Os livros Os Sete e sua continuação, Sétimo, contam 
a história de sete amigos que moram em uma cidade fictícia no litoral do Rio 
Grande do Sul, chamada Amarração. Durante um mergulho, dois desses amigos 
encontram os restos de uma antiga caravela portuguesa naufragada, dentro 
da qual havia um caixão feito de prata, totalmente lacrado. Após trazerem 
a caravela para a superfície, com a ajuda de alguns estudiosos da USPA 
(Universidade Soares de Porto Alegre), os amigos abrem o caixão e descobrem 
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que ele guardava sete cadáveres, que no final se revelam como sete vampiros 
adormecidos. Os sete vampiros – Inverno, Acordador, Espelho, Tempestade, 
Gentil, Lobo e Sétimo – vão se revelando ao mesmo tempo interessantes e 
perversos; cada um deles possui um poder especial, para horror dos humanos.

Apesar de a história se passar principalmente em uma cidade fictícia, 
Vianco cita em ambos os romances algumas cidades reais do Brasil:

Os três estavam começando a curtir a adolescência, e Porto 
Alegre parecia bem mais interessante do que a pacata 
cidade litorânea.

(...) A irmã fora para São Paulo quando Tiago tinha 20 
anos, e ele ficou sozinho em Amarração. Os tios pagaram 
a faculdade de Sabrina, deixando-a viver em suas casas até 
ela se casar aos 23, quando foi morar em Osasco, cidade 
vizinha a São Paulo. (VIANCO, 2011a, p. 10)

Depois de muito rodar, sem encontrar quem despertasse 
sua atenção, tomou a Avenida dos Autonomistas e rumou 
para a cidade de São Paulo. (...) Rapidamente alcançou a 
Avenida Vital Brasil. Os olhos vampirescos enxergaram a 
torre do Unibanco. Atravessou um viaduto e alcançou a 
Rebouças. (VIANCO, 2011b, p. 235)

Nos trechos supracitados é possível reconhecer cidades e pontos de 
referência, como nomes de ruas. Ao partir de uma realidade possível que é 
perturbada pela inserção do insólito, a história ganha veracidade, e o elemento 
insólito é introduzido em um ambiente comum ao leitor. Assim, embora não 
seja natural a presença de um vampiro nas ruas das cidades brasileiras, a 
narrativa causa mais dúvida que espanto, pois os lugares são, de alguma 
maneira, conhecidos por seus leitores. Perdura-se, dessa forma, a tensão entre 
o sólito e o insólito, o que faz permanecer a dúvida ao longo do texto. O mundo 
apresentado é conhecido e racional, mas as situações vão se desenrolando 
sem que explicações racionais deem conta do que é apresentado.

Ao fazer referência constante a espaços brasileiros, especialmente à 
metrópole paulistana, Vianco não oculta os aspectos reais do Brasil, apontando 
manias, defeitos e hábitos comuns aos brasileiros. O autor não idealiza o Brasil 
ao citá-lo. Ao contrário, faz menção clara ao tráfico de armas no estado de 
São Paulo, por exemplo, além de também denunciar a miséria em que vivem 
diversas famílias brasileiras.
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O contrabando agia assim. Insuspeito. Em bairros tão 
bem localizados quanto o Morumbi, o Brooklin Novo e o 
escambau. (VIANCO, 2011b, p. 58)

(...)

Um casal de crianças esmolava, provavelmente a mando 
da mulher que tomava cachaça encostada em uma banca 
de jornal. (...) Dimitri (...) Não costumava dar dinheiro, 
pois sabia que na maioria das vezes a grana terminava 
nas mãos de gente como a mulher embriagada do outro 
lado da rua. (VIANCO, 2011b, p. 63)

A vida como ela é, essa é a sensação que se tem ao ler esses e outros 
trechos dos romances de Vianco. No entanto, estamos diante de narrativas 
fantásticas. Reafirma-se aqui a irrupção do insólito numa realidade comum, 
previsível, não mascarada. O autor registra, ainda, gírias e hábitos que, de tão 
comuns aos brasileiros, são apresentados como dicas a um vampiro, para que 
este não seja identificado como estrangeiro:

- O que é trampo?

- Trampo é trabalho... é gíria.

- Gíria?

- É. Se tu anda com grana no bolso sem ter um trampo, os 
gambés vão achar que tu é malaco, tem que ficar esperto, 
mané.

- Mané?

- É tudo gíria. Quer ser um brasileiro, tem que aprender 
a falar gíria. Traduzindo o que eu disse: se tu anda com 
dinheiro no bolso, sem ter um trabalho, a polícia vai achar 
que tu é ladrão, preste atenção, burro.

- Isso é língua portuguesa falada nestas paragens?

- Também é. É a língua portuguesa falada por um montão 
de gente, principalmente pelos jovens. Se quiser se 
parecer com um jovem que vive aqui em Osasco, vai ter 
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de aprender a falar como eles, preste atenção. E não é 
paragem, é pedaço. (VIANCO, 2011b, p. 100)

Afonso observava os homens correndo. Pra lá, pra cá. 
Corriam junto a um objeto esférico, algo que o remetia à 
infância distante. (...)

-... é impossível que você nunca tenha visto uma partida 
de futebol. Sabe, em Portugal tem muitos times bons. 
A seleção brasileira sempre ganha da portuguesa, mas 
que tem time bom lá, isso tem. Também, com tantos 
brasileiros jogando por lá, ah! ah! ah! – riu o balconista. 

(...)

- Aqui no Brasil, cerveja e futebol são sagrados! (VIANCO, 
2011b, p. 15)

Observa-se que o uso de gírias é apresentado como identificador do 
brasileiro jovem e morador de Osasco, assim como cerveja e futebol são 
indicados como marcas constitutivas e sagradas para o povo brasileiro. Apesar 
da normalidade na descrição de espaços e hábitos comuns aos brasileiros, 
Vianco não hesita em tornar os espaços ficcionais apresentados em cenários 
propícios às ações sobrenaturais. A cena a seguir, por exemplo, acontece a uns 
vinte metros de uma estação de trem e de uma rodoviária:

Tiago voltou os olhos para as criaturas. Sentiu o corpo 
arrepiar-se. (...) sentiu um braço forte enlaçando seu tórax 
e abraçando-o pelas costas. Uma outra mão agarrou-o 
pelos cabelos com firmeza, fazendo-o flexionar a cabeça. 
Uma dor aguda explodiu em sua nuca com o estalar das 
vértebras. Uma segunda dor junto ao pescoço somou-se 
à primeira. Era como se lhe cravassem os dentes na carne. 
Sabia que o vampiro estava fazendo o que os vampiros 
fazem. Estava prestes a sugar todo o seu sangue. (VIANCO, 
2011a, p. 302)

Apesar de as estações de trem e rodoviárias serem lugares normalmente 
movimentados, na cena retratada no excerto acima “O centro estava deserto” 
(VIANCO, 2011a, p. 299) e tais espaços estavam ocupados apenas por Tiago 
e Eliana, os mocinhos da história, e os vampiros, o que reforça a ideia de que 
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nas histórias fantásticas preferem-se os espaços isolados, ermos ou fechados.
A segunda autora que fez parte desta pesquisa é a carioca Renata 

Ventura, com seu romance de estreia intitulado A Arma Escarlate. A história do 
livro se passa em 1997, no mesmo universo bruxo que Harry Potter, mas com 
adaptações que tornam possíveis trazer a magia para a realidade brasileira. 

O espaço ficcional criado por Ventura sobrepõe duas dimensões: a 
cidade carioca e a escola de magia, e tais espaços se imbricam de forma que os 
pontos de limite entre ambos nem sempre ficam perceptíveis. Essa construção 
espacial contribui para que os sentidos do texto sejam criados. O protagonista 
da história é Idá, que depois adota o nome de Hugo, um menino de treze anos 
que vive com sua mãe e avó no Morro Dona Marta, em Botafogo, passando 
por diversas dificuldades. Até que recebe um convite para estudar na escola 
carioca de bruxaria:

“Venha para a Nossa Senhora do Korkovado, a melhor 
escola de bruxaria do Brasil. Do Ensino Fundamental ao 
Ensino Profissionalizante em apenas dez anos!”

(...)

Tudo que Idá mais queria.

Era melhor sair logo dali, antes que os próprios traficantes 
viessem executá-lo pela traição. (VENTURA, 2012, p. 45-
46)

Idá aceita o convite da escola de bruxaria após se meter em confusões 
com traficantes do morro. Assim, decide fugir para a escola de magia Nossa 
Senhora do Korkovado em busca de conhecimentos bruxos que o permitam 
um dia se vingar dos bandidos que ameaçam sua família. A construção do 
espaço ficcional imprime verossimilhança às ações desenvolvidas; dessa forma, 
quando ocorre a irrupção do insólito, desencadeia-se a hesitação do sujeito 
leitor. O fato de esta narrativa fantástica se passar em um espaço conhecido 
pelos leitores brasileiros, especialmente os que residem nos grandes centros 
urbanos, favorece, pois, a irrupção do insólito, visto que “o relato fantástico 
deve criar um espaço similar ao habitado pelo leitor, um espaço que será 
invadido por um fenômeno desestabilizador” (ROAS, 2014, p. 25).

Ventura também utiliza o registro de sotaques tipicamente brasileiros, 
bem como uma linguagem com marcas de oralidade nas falas dos personagens:
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“Bruxo, se liga”, Saori disse, assumindo uma pose de sábio 
protetor, “fuzil é bom pra pegá gatinha. Pra matá traficante 
dá não... aí já é coisa de maluco. Eles sacam muito mais de 
fuzil do que você.” Saori abriu um sorriso maroto, “Agora, 
de gatinha tu entende.”

Idá sorriu, mas só para agradar o amigo. Não estava nem 
um pouco no clima para o assunto.

“... as mina só olha pra maluco com Uzi na mão. Mas tu, 
Bruxo, tu não precisa. Com esse farol aí tu pega qualquer 
mina. Se eu tivesse os olho que tu tem, eu tava feito.” 
(VENTURA, 2012, p. 31)

“Rapái!”, Hugo ouviu alguém chama-lo, e virou-se para dar 
de cara com o loirinho da loja de varinhas, que vinha em 
sua direção, todo contente. “Bão que eu achei ocê! Tava 
com medo que não fosse encontrá ninguém conhecido pra 
prozeá...” (VENTURA, 2012, p. 74)

Temos nos excertos acima duas possibilidades de variação linguística: 
a social e a regional, como forma de registrar o ambiente social e o Estado 
das personagens. Além de acentuar essas características, também revelam 
as marcas e identidades existentes entre as regiões do Brasil. É bem verdade 
que aqui pode ser feita uma leitura segundo a qual tais registros valorizem os 
estereótipos brasileiros, caricaturando-os de maneira pejorativa; mas também 
é verdade que se pode compreender tal utilização como forma de valorizar o 
sujeito brasileiro, destacando-se suas especificidades.

Nota-se ainda na narrativa de Ventura a valorização do folclore brasileiro, 
fazendo-se menção de figuras típicas da mitologia nacional, como o Curupira e 
a Mula Sem Cabeça.

Hugo gritou horrorizado, pensando que sua Maria tivesse 
morrido em alguma explosão acidental de granada, 
mas não. Ela ainda estava lá, se contorcendo no chão; as 
chamas sendo expelidas de seu pescoço como se a moça 
fosse uma tocha humana.

(...)
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Mas Dandara estava em choque, assistindo espantada à 
transformação da jovem, até que todos ouviram aquele 
grito horroroso de dor, aquele urro metálico, vindo da 
boca inexistente de uma mula sem cabeça. (VENTURA, 
2012, p. 456)

Maria é condenada a se transformar em uma mula sem cabeça porque 
se apaixonou por um padre. Hugo, porém, consegue quebrar a maldição da 
menina, ao tirar o cabresto do pescoço da mula e montar nela, exatamente 
como diz a lenda. 

A escritora ainda reforça os aspectos culturais herdados pelas várias 
etnias que fizeram parte da formação do povo brasileiro, citando elementos 
como a feijoada e a capoeira. Além disso, os feitiços aprendidos na Korkovado 
são em tupi, visto que “os feitiços europeus não funcionam muito bem 
nus’trópicus” (VENTURA, 2012, p. 108).

No decorrer da obra são abordados alguns aspectos da história do 
Brasil, sempre partindo do ponto de vista do universo bruxo:

Tá. Azêmolas eram não bruxos. Fiascos eram Azêmolas com 
pais bruxos. Vira-latas eram bruxos com pais Azêmolas.

“Então Maria a Louca era bruxa.”

“Das melhores”, o trocador completou, estufando o peito 
com orgulho, como se Maria I fosse mais Rainha dele 
do que de seu cliente vira-lata. “Não é todo dia que a 
comunidade bruxa consegue colocar um dos seus no trono 
de um Império. Pena que acabaram com a sanidade mental 
dela quando descobriram. Aqueles carolas ignorantes. 
Azêmolas também podem ser cruéis.” (VENTURA, 2012, p. 
62-63)

Durante a narrativa, Ventura, além dos aspectos históricos e culturais, 
imbrica o real e o insólito ao focar nos problemas sociais vivenciados no 
país desde 1997, que perduram até os dias atuais. No decurso da narração é 
possível perceber diversas críticas ao descaso do governo, tráfico de drogas, 
violência policial e falta de investimentos na educação. Através de Hugo, a 
escritora reflete toda a indignação brasileira causada pela desigualdade social 
e negligência governamental:
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A maioria dos barracos na favela Santa Marta não era 
servida por saneamento, coleta de lixo ou qualquer 
outro serviço básico. A situação de Idá, no entanto, era 
ainda pior, e ninguém discordava. Dizer que vivia em um 
“barraco” era força de expressão. Ele, sua mãe e sua avó 
moravam encaixotados em um contêiner de seis metros 
quadrados, onde a temperatura chegava a 50 graus no 
verão. Solução improvisada da prefeitura para alojar 
“temporariamente” as famílias retiradas das áreas de risco 
depois de um deslizamento de terra que acontecera em 
1988. (VENTURA, 2012, p. 27)

Embora mostre os problemas enfrentados pela população brasileira, 
Ventura cita poetas e músicos brasileiros, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e 
Raul Seixas, além de ressaltar as belezas naturais presentes na Cidade Maravilhosa: 

A maior parte das nuvens havia se dissipado ou ido embora, 
e agora era possível ver tudo. Absolutamente tudo, com a 
mais perfeita nitidez: As luzes em volta da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, a silhueta do morro Dois Irmãos, a iluminação na 
orla da Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar iluminado lá no 
fundo, Niterói mais ao longe, as ruas todas pequenininhas, 
com os carros passando como minivagalumes... e, 
finalmente, Hugo deteve-se na visão mais bela de todas: 
o aglomerado de luzes da favela Santa Marta. Logo ali, no 
mesmo morro, mas muuuuito mais abaixo. (VENTURA, 
2012, p. 389).

Reflexões finais
Os romances Sétimo, Os sete e A arma escarlate foram escritos por 

brasileiros e seus enredos delineiam-se essencialmente em espaços reais, situados 
no Brasil. O que se pretendeu discutir aqui foram os modos como o espaço e a 
cultura brasileira, bem como a noção de sujeito brasileiro, são construídos nessas 
obras. Assim, notou-se que é possível a construção de uma literatura fantástica 
nacional que, em vez de alegórica, ou centrada em mundos paralelos ou fictícios, 
levante questões que fazem parte do dia a dia de um brasileiro. 

Nas narrativas aqui estudadas, a realidade inspira a fantasia, assim como 
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a fantasia reflete uma realidade; dessa forma, “o espaço ficcional constitui-se 
como uma base por meio da qual o leitor será incitado a reler o ‘seu’ espaço 
real a partir da visão que tem daquele espaço ‘irreal’ e insólito” (GAMA-KHALIL, 
2012, p. 37). Os espaços são conhecidos pelo leitor, o que gera identificação. 
Assim, uma vez ambientado no espaço e com as situações comuns vivenciadas 
pelas personagens, instaura-se, ora brusca, ora sutilmente, o insólito. Isso, 
como vimos, contribui para que uma atmosfera de hesitação e dúvida seja 
instaurada, corroborando para o enredamento fantástico. 

Observou-se também que a forma como se apresentam o espaço, a 
cultura e a noção de brasileiro pode provocar uma dupla leitura. De um lado, 
pode-se compreender que a abordagem enfatiza alguns estereótipos (por 
exemplo: “Aqui no Brasil, cerveja e futebol são sagrados!”, a ideia implícita de 
que todo mineiro diz “Rapái!” ou “Bão”), o que pode reforçar o preconceito, 
abordando as diferenças de forma pejorativa. De outro, pode-se compreender 
que a abordagem explicita a realidade tal como ela é como forma de criticar a 
situação brasileira, provocando a reflexão.

Segundo Todorov, o tempo e o espaço construídos numa narrativa 
fantástica “não são o tempo e o espaço da vida cotidiana” (TODOROV, 2010, 
p. 126); entretanto, quanto mais estes se aproximam do cotidiano, mais será 
valorizada a verossimilhança na obra e, em decorrência disso, maior será a 
possibilidade do surgimento da hesitação por parte de leitor. 
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Florita almada, que portava visões das mortas de santa teresa

Carolina Correia dos Santos1

Florita Almada, a personagem vidente de “La parte de los crímenes”, de 
2666, de Roberto Bolaño, fala em público, mais de uma vez, sobre as visões que 
não a deixavam dormir. Florita era convidada de Reinaldo, que apresentava um 
popular programa de televisão de Sonora, estado mexicano, um dos cenários 
de 2666. Na primeira vez em que esteve no Una hora con Reinaldo, Florita, 
como que trafegando entre mundos, os mundos dos vivos e dos fantasmas, 
dos viventes e das mulheres assassinadas, entra num transe involuntário, 
justamente quando, cansada de resistir, ela fecha os olhos e abre a boca, e 
expõe a “revelación no solicitada y posteriormente tampoco entendida” 
(BOLAÑO, 2009, p. 546). Com os olhos fechados, olhos que veem as mulheres 
mortas, Florita é capaz de constituir um mundo onde os limites entre vida e 
morte se confundem, seja porque fantasmas habitam as visões que descreve 
(“niñas asesinadas, mujeres asesinadas” [BOLAÑO, 2009, p. 546]), seja porque 
o tempo presente é o usado por ela: “allí matan a las mujeres” (p. 547) (Quais 
mulheres? Quando?). Finalmente, no momento da revelação, sua imagem 
está sendo reproduzida em milhares de televisores, sugerindo que também os 
limites entre realidade e ficção parecem obedecer um regime de diferenciação 
parecido ao da vida e da morte.

A questão que parece impor-se através deste personagem, e também 
em toda “La parte de los crímenes”, é compreender, ou ao menos indagar, 
sobre a realidade das mulheres que foram e que serão mortas, num espaço 
de indistinção entre as que já se foram e as que serão assassinadas. Florita 
Almada, assim, pode ser vista como esta figura um tanto quanto xamânica, que 
transita entre mundos, e que clama por (nossa) responsabilidade, tal como o 
é (e pretende ser) a obra de Roberto Bolaño, que, com poucas manobras, se 
relaciona com as mulheres assassinadas em Ciudad Juárez.

Assombrado por e solidário a Florita este texto buscará uma leitura 
de 2666, este livro enorme, composto de cinco partes que poderiam ser lidas 
independentemente. É famoso, neste sentido, o pedido de Bolaño para que 
cinco e não um único livro fosse publicado. Dessas cinco partes, me atenho a 

1  Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, atualmente 
pesquisadora de pós doc do PACC-UFRJ e professora de Filosofia na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Santa Úrsula.
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uma e leio-a tentando ser visionária, junto a “A literatura e a vida” do filósofo 
Gilles Deleuze e alguns apontamentos sobre o perspectivismo ameríndio do 
etnólogo Eduardo Viveiros de Castro.

“La parte de los crímenes”, a quarta parte da obra póstuma de Roberto 
Bolaño, conta com uma vidente chamada Florita Almada: a florzinha com 
alma no deserto de Sonora entre as meninas e mulheres assassinadas em 
Santa Teresa. Ela não é a única que representa as mortas, mas exatamente 
o que faz torna sua fala sobre aquelas distinta. Os relatórios policiais que o 
narrador de 2666 praticamente insere na parte “de los crímenes” também 
falam dos assassinatos, descrevendo os corpos encontrados, as características 
e as circunstâncias prováveis das mortes. Mas os relatórios falam das mulheres 
cujos corpos haviam sido encontrados, enquanto Florita falava das mortas que 
ainda viviam, dos corpos ainda com vida, ou dos corpos não encontrados, das 
mortes desconhecidas. Florita, por isso, não fala das mortas, mas fala pelas 
mortas, ou, talvez ainda, diante das mortas.

Na primeira edição de 2666, Ignacio Echeverría, o famigerado amigo 
encarregado de cuidar do legado literário de Bolaño, afirma que “en una de 
sus abundantes notas relativas a 2666 Bolaño señala la existencia en la obra 
de un ‘centro oculto’ que se escondería debajo de lo que cabe considerar, por 
así decirlo, su ‘centro físico’” (BOLAÑO, 2009, p. 1123). Echeverría lembra das 
razões para acreditar que o centro físico é Santa Teresa – Ciudad Juárez, mas 
pergunta se o centro oculto não se referiria ao título da obra – 2666 – uma 
data, um ponto de fuga que ordenaria as cinco partes do livro.

Mas 2666, como data, não parece organizar mais do que como, 
simplesmente, título de uma obra com cinco partes. Se o número, me parece, 
não foge de fazer alusão a todos os significados de 666, não haveria nada 
que garantisse seu poder de coesão das partes senão um investimento nos 
significados deste número. Por outro lado, como título, 2666 une as partes, 
funcionando, como algo totalmente aparente, físico, desenhado na capa, 
aí sim, o “centro físico”. Gostaria de propor, então, que o centro oculto, ou 
melhor, um centro oculto não existe, que 2666 é uma obra sem um centro 
organizador. Esta proposta não invalida a possibilidade de leitura do livro 
como um livro, mas ela demanda da leitura o exercício de uma vidência, o ver, 
através de Florita Almada, por exemplo (nosso exemplo), um povo. É nesta 
não-perspectiva convencional que Florita Almada se torna não um ponto de 
fuga, mas um desvio.

Florita Almada é o desvio por onde passa o insólito, é o ponto de 
convergência de um transe. “Cerró los ojos. Abrió la boca. Su lengua empezó 
a trabajar. Repitió lo que había dicho: un desierto muy grande, una ciudad 
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muy grande” (BOLAÑO, 2009, p. 546). Florita com os olhos fechados começa 
a falar uma língua estrangeira, é no transe que sua língua começa a trabalhar. 
“A língua tem de alcançar desvios”. “Não há linha reta, nem nas coisas nem na 
linguagem” (DELEUZE, 2011, p. 12).

O transe de Florita é o próprio devir outro. Ela não é exatamente possuída 
por espíritos, mas parece mais, ao estilo do xamanismo indígena que descreve 
Viveiros de Castro, “passar de um lado para o outro sem perder sua alma” (grifos 
meus) (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 100). Florita Almada encontra “a zona de 
vizinhança” (DELEUZE, 2011, p. 11), não atinge uma forma imutável, não deixa de 
ser almada, “o devir está sempre “‘entre’ ou ‘no meio’: mulher entre as mulheres, 
ou animal no meio dos outros”, diz Deleuze (2011, p. 11-12).

Florita xamã tem de situar-se no meio, não pode deixar-se ir, não queria 
arrastrarse por el suelo. O transe é perigoso e, no programa de TV, também o 
ventríloquo que esteve no palco antes dela “oliera el peligro”,

… el momento de la revelación no solicitada y 
posteriormente tampoco entendida, esa clase de 
revelación que pasa frente a nosotros dejándonos 
sólo la certidumbre de un vacío, un vacío que muy 
pronto escapa hasta de la palabra que lo contiene. Y el 
ventrílocuo sabía que eso era muy peligroso. Sobre todo 
peligroso para las personas como él, hipersensibles, de 
espíritu artístico y con heridas aún no cicatrizadas del 
todo (BOLAÑO, 2009, p. 546).

Florita, o ventríloquo, Roberto Bolaño: três doentes, três frágeis, de 
uma “frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas 
demasiado grandes”, como afirma Deleuze (2011, p. 14), “fortes demais, 
irrespiráveis, cuja passagem [lhes] esgotam dando-lhe[s] contudo devires que 
uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis” (p. 14). Florita, então, se 
torna a própria passagem de Roberto Bolaño, o canal do devir do escritor. 
“O escritor”, de novo Deleuze (2011, p. 16), “vidente e ouvidor, finalidade da 
literatura: é a passagem da vida na linguagem que constitui as Ideias”.

Se Florita é um desvio, se “não há linha reta, nem nas coisas nem na 
linguagem”, faz sentido que a imagem de Florita não seja facilmente assimilada, 
faz sentido que ela tenha de passar por canais que geram desvio, por canais de 
televisão cujas ondas sejam mal captadas pelas antenas de Santa Teresa. A 
imagem e a voz de Florita Almada são arrastadas num indefinido: “Los estudios 
de televisión estaban en Hermosillo y la señal a veces llegaba con nitidez a 
Santa Teresa, pero otras veces llegaba llena de fantasmas y neblina y ruido de 
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fondo” (BOLAÑO, 2009, p. 544).
Florita não é possuída porque os fantasmas, a neblina e ruído chegam 

com ela, como que a seu lado, nas telas dos televisores de Santa Teresa. Florita 
não é possuída por fantasmas, “o modelo da mudança ontológica em nossa 
tradição”, segundo Viveiros de Castro (2007, p. 100). Florita passa, ao contrário, 
por uma “transformação somática” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 101). Florita 
não é dominada mentalmente, não muda de opinião. O que há, antes, é uma 
“metamorfose corporal”. Ela fala como as meninas mortas, “luego puso voz 
de niña” (BOLAÑO, 2009, p. 547). Como o xamã que “‘veste’ o hábito da onça 
e pode comportar-se como uma onça” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 101), 
Florita, “dio un salto, perfectamente captado por las cámaras del estudio 1 de 
televisión de Sonora, y cayó al suelo como impulsada por una bala” (BOLAÑO, 
2009,p. 547). Florita não muda de mentalidade; ela, no transe, repete “lo que 
ya había dicho: un desierto muy grande, una ciudad muy grande en el norte del 
estado, niñas asesinadas, mujeres asesinadas” (BOLAÑO, 2009, p. 546).

Se Florita não muda de mentalidade, seu transe se dá no nível corporal 
e é no plano metafísico e não no físico que ela se comunica com as meninas e 
mulheres. Viveiros de Castro (2007) explica que a comunicação para os índios 
se dá no plano metafísico porque “tudo é espírito, tudo é alma, sujeito” (p. 
101). A condição corporal, então, é a maneira de cada espécie ser no mundo. 
“O corpo é um instrumento e não um disfarce”, continua o antropólogo, “um 
instrumento ou um dispositivo que especifica o espírito universal que, em si, 
é indeterminado. Portanto, a anatomia, o comportamento, a etologia de cada 
espécie é muito importante” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 101). É o corpo 
feminino, assim, que determina a maneira de ser das criaturas pelas quais fala 
Florita, suas condições de mortas. São, afinal, os corpos das mulheres mortas 
encontradas que preenchem os relatórios e relatos policiais.

La segunda víctima de aquel día y la última del mes de 
marzo fue hallada en un lote baldío... Según el judicial 
José Márquez, a quien le fue encargado el caso, era muy 
atractiva. Tenía las piernas largas y el cuerpo delgado, 
aunque no flaco, el pecho abundante, la cabellera por 
debajo de los hombros. Tanto la vagina como el ano 
mostraban señales de abrasiones (BOLAÑO, 2009, p. 631).

E são, talvez, os corpos masculinos que levam os policiais a ver nas 
mulheres um tipo de presa de quem sorve-se o sangue e serve-se da vida: seus 
corpos são usados e jogados em lixões, seus corpos são motivos de piada.
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A esa misma hora los policías que acababan el servicio 
se juntaban a desayunar en la cafetería Trejo’s, un local 
oblongo y con pocas ventanas, parecido a un ataúd. Allí 
bebían café y comían huevos a la ranchera o huevos a la 
mexicana o huevos con tocinos o huevos estrellados. Y se 
contaban chistes. A veces eran monográficos. Los chistes. Y 
abundaban aquellos que iban sobre mujeres. Por ejemplo, 
un policía decía [...] Y el que había contado el primero 
seguía. Decía: por que las mujeres no saben esquiar? [...] 
Y el contador de chistes decía: a ver, valedores, defínanme 
una mujer. [...] Y otro más, este internacional: por qué la 
Estatua de la Libertad es mujer? [...] Y otro: en cuántas 
partes se divide el cerebro de una mujer? [...] Y ya caliente: 
por qué las mujeres no pueden contar hasta setenta? [...] 
Y más caliente: [...] Y aún más caliente: [...] Y por el mismo 
estilo: [...] Y una variante: [...] Y González, incansable, 
seguía: [...] Y: [...] Y: [...] Y: [...] Y: [...] Y seguía; [...] Y: [...] 
Y: [...] Y: [...] Y: [...] Y: [...] Hasta que González se cansaba y 
se tomaba una cerveza y se dejaba caer en una silla y los 
demás policías volvían a dedicarse a sus huevos. Entonces 
el judicial, exhausto de una noche de trabajo, rumiaba 
cuánta verdad de Dios se hallaba escondida tras los chistes 
populares (BOLAÑO, 2009, p. 689-691).

A ideia da perspectiva determinada pelo corpo é ainda mais perigosa 
quando se trata de homens e mulheres e não de humanos e animais. Neste 
sentido, a empreitada de Viveiros de Castro, o perspectivismo indígena, 
parece menos polêmica; mas ele próprio levanta a lebre da dúvida que a 
condição corporal feminina imporia ao homem branco. E talvez ele não esteja 
se referindo ao início dos tempos modernos somente: “É preciso convencer 
os homens brancos de que as mulheres, os negros, os índios são também 
humanos. Enquanto para os índios isso é evidente, é um dado, porque tudo é 
humano, isso não é um problema” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 106).

É curioso que tenhamos chegado ao corpo. Justo com Florita Almada, 
tão preocupada com a erudição e a educação da mente.

A veces leía revistas que llegaban de Ciudad de México, a 
veces leía libros de historia, a veces leía libros de religión, 
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a veces leía libros léperos que la hacían enrojecer, sola, 
sentada a la mesa, iluminadas las páginas por un quinqué 
cuya luz parecía bailar o adoptar formas demoniacas, a 
veces leía libros técnicos sobre el cultivo de viñedos o 
sobre construcción de casas prefabricadas, a veces leía 
novelas de terror y de aparecidos, cualquier tipo de lectura 
que la divina providencia pusiera al alcance de su mano, 
y de todos ellos aprendió algo, a veces muy poco, pero 
algo quedaba, como una pepita de oro en una montaña 
de basura, o para afinar la metáfora, decía Florita, como 
una muñeca perdida y reencontrada en una montaña de 
basura desconocida (BOLAÑO, 2009, p. 539).

Bolaño parece também percorrer o caminho da mente ao corpo, 
da “pepita de oro”, expressão que se presta a metonímia do conhecimento 
adquirido – o desenvolvimento da mente – mas que é substituída pela 
“muñeca”, tão mais apropriada para o corpo feminino. E a montanha de lixo, 
desta vez, é desconhecida. O processo então é o inverso, do conhecimento ao 
desconhecimento, da primazia da mente à perspectiva do corpo. O caminho é 
o desvio. Não há linha reta.
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Intersecções do insólito em contos brasileiro e argentino

Cíntia Rodrigues de Souza1

Natália Nunes Borda2

Nerynei Meira Carneiro Bellini3

Introdução
Esta comunicação tem como proposta cotejar dois importantes contos 

do insólito: “Teleco, o coelhinho”, publicado em 1965 no livro Os dragões e 
outros contos, de Murilo Rubião, e “Carta a uma senhorita em Paris”, de 
Julio Cortázar, de 1963. Pretende-se, assim, estabelecer comparações por 
semelhanças entre essas produções, por meio de análises de determinados 
componentes estéticos, dentre eles, o narrador, alguns personagens e o espaço. 
A partir desse cotejamento, discutir-se-á a ocorrência, em ambos os textos, 
de intersecções estruturais e temáticas. Com relação à urdidura ficcional do 
insólito, vigora entre a crítica que esse elabora uma história com a intenção 
de revelar outras histórias. Portanto, há múltiplos significados presentes nas 
entrelinhas do enredo central.

Nesse sentido, Remo Ceserani afirma, em seu livro O fantástico (2006), 
com tradução de Nilton Cezar Tridapalli, que:

A presença de elementos de paródia e de discussão 
metanarrativa sobre os modos e sobre os códigos da 
narração parece uma indicação e uma sugestão da 
ambiguidade de toda a operação estratégica: a literatura 
fantástica finge contar uma história para poder contar 
outra. (CESERANI, 2006, p. 102)

1  Aluna do curso de Letras/Espanhol da Universidade Estadual do Norte do Paraná, 
bolsista de Iniciação Científica, participante do grupo de pesquisa Vertentes do Insólito com o 
projeto de pesquisa de nome: A configuração do monstro no fantástico de Álvares de Azevedo e 
Edgar Allan Poe.
2  Aluna do curso de Letras/Espanhol da Universidade Estadual do Norte do Paraná, 
bolsista de Iniciação Científica, participante do grupo de pesquisa Vertentes do Insólito com o 
projeto de pesquisa de nome: Correlações do insólito em contos de Poe e Cortázar: Análises e 
metodologias.
3  Professora e Doutora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, coordenadora do 
grupo de pesquisa Leitura e Ensino/Vertentes do Insólito com o projeto de pesquisa: Vertentes do 
Insólito: questões estéticas e metodológicas.
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A partir desse pressuposto crítico, pretende-se, ainda, neste artigo, 
descortinar as prováveis histórias subjacentes aos contos “Teleco, o coelhinho”, 
de Murilo Rubião, e “Carta a uma senhorita em Paris”, de Julio Cortázar. Nessa 
dimensão comparativista, procurar-se-á levantar questões sobre significados, 
implícitos às produções, alusivos a críticas sociais e existenciais recorrentes em 
sociedades humanas, ainda que configurem culturas e contextos diversificados.

Para tanto, serão retomados pressupostos e sistematizações de Alejo 
Carpentier, Irène Bessière, Remo Ceserani e Seymour Menton. Por fim, 
objetiva-se cotejar o insólito engendrado artisticamente por Rubião e Cortázar 
no afã de veicular sentidos e críticas que dialogam entre si.

“Carta a uma senhorita em Paris”: a história em breves 
palavras

Em “Carta a uma senhorita em Paris”, narrativa breve produzida por Julio 
Cortázar em 1963, tudo começa quando o narrador-personagem escreve uma 
carta destinada a Andrée, sua amiga que está em Paris, cujo apartamento, em 
Buenos Aires, abriga o narrador. Nessa correspondência, ele tem o propósito 
de contar à amiga os fatos inusitados que lhe ocorrem na ocasião, isto é, a 
partir de uma vontade descontrolada e involuntária, vomita pequenos coelhos, 
um após o outro. No início, ele até consegue controlar a situação, escondendo 
e alimentando os animaizinhos, pois de dia os colocava, sigilosamente, em 
um armário e de noite, quando estava só, os deixava soltos, alimentados com 
pequenos trevos de quatro folhas.

Conforme o tempo vai passando, o narrador-personagem fica 
incomodado com o crescimento e constante travessura dos coelhos, pois 
roem todos os livros da casa e rasgam as cortinas. Com a situação fora de seu 
controle, o protagonista, relator dos fatos, afirma que no dia seguinte, antes 
que passem na rua os primeiros colegiais, os transeuntes iriam se deparar com 
onze coelhinhos estatelados no paralelepípedo, contudo, não se interessariam 
muito por eles, pois ao lado deles estaria um corpo humano estendido no chão.

Com essa afirmação, o narrador sugere que ao final da história se atiraria, 
juntamente com o lançamento dos onze coelhinhos, da janela do apartamento 
de Andrée até a calçada abaixo, como última tentativa de solucionar o 
angustiante e irrefreável fato sobrenatural de vomitar coelhinhos em profusão. 
Essa narrativa de Cortázar, como muitas outras, não encerra, categoricamente, 
o desfecho, contudo, deixa-o em “aberto” para o leitor preenchê-lo com sua 
própria interpretação.
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Julio Cortázar: vida e obra
Julio Cortázar, exímio escritor e intelectual argentino, considerado um 

dos autores mais inovadores de seu tempo, teve suas obras comparadas às 
de Edgar Allan Poe e Jorge Luis Borges. Nasceu em Bruxelas no ano de 1914, 
devido à profissão de seu pai que era diplomata, contudo aos oito anos já 
estava vivendo na Argentina, criado por sua mãe e sua vó, em decorrência da 
separação de seus pais.

Tornou-se professor de letras por incentivo de sua mãe e, desde muito 
cedo, tomou gosto pela literatura. Cortázar publicou o conto “Casa Tomada” 
na Revista Anales, por indicação de Borges, primeiro conto do livro Bestiario. 
Ainda na juventude, por não concordar com o regime político da ditadura 
em seu país, mudou-se para Paris, onde se casou com Aurora Bernardez, sua 
primeira esposa, com quem passou por situações financeiras muito penosas. 
Em razão disso, aceitou o convite de traduzir toda a obra em prosa de Edgar 
Allan Poe, considerada, ainda hoje, uma das melhores traduções já feitas. As 
principais obras de Cortázar foram: Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las 
armas secretas (1959), Historias de cronopios y de famas (1962). Julio Cortázar 
morreu de leucemia no ano de 1984, em Paris, onde foi sepultado.

“Teleco, o coelhinho”: a história em breves palavras
O conto “Teleco, o coelhinho”, de Murilo Rubião, narra a história de 

certo coelhinho com a habilidade de se transformar em vários outros animais. 
Em um dia de sol, Teleco interpela um homem, sentado à orla marítima, 
pedindo-lhe cigarro. Este sujeito, inominado, relata as demais peripécias 
que ambos vivenciam quando vão morar juntos na ampla casa do narrador. 
Durante aproximadamente um ano, homem e coelho convivem de maneira 
harmoniosa, porém, no decorrer do tempo, começam a se desentender. A 
despeito disso, o próprio narrador afirma que Teleco é muito querido pelas 
pessoas do entorno de sua moradia, pois em suas transformações o coelhinho 
intentava ajudar os mais velhos e divertir as crianças.

Passado esse tempo, os dois amigos tiveram seu primeiro 
desentendimento. Certa noite, ao chegar a sua casa, o homem se depara com 
um canguru e uma mulher, sentados no sofá da sala. O canguru, identificado 
como Teleco, disse-lhe que daquele dia em diante seria um homem chamado 
Antônio Barbosa e que a mulher, de nome Tereza, era sua namorada.

Barbosa e o narrador começam a se desentender, pois o canguru 
insiste que é um homem, enquanto o outro ratifica, veementemente, se tratar 
de um animal. Além disso, conforme o narrador, aquele possuía péssimos e 
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asquerosos hábitos como, por exemplo, cuspir no chão, comer de maneira 
ruidosa com a boca aberta, além de usar os objetos pessoais do proprietário 
como sua escova de dente e o aparelho de barbear. Nesse ínterim, o narrador 
desenvolve uma profunda paixão por Tereza, que culmina em uma proposta de 
casamento. A mulher, sentindo-se ofendida com o pedido, recusa-o e alega ser 
Barbosa mais valioso do que ele.

Os dias passam e, num momento de muita irritação, o narrador decide 
colocar a mulher e o canguru para fora da casa. Tereza, bastante irritada com 
a situação, vai embora prometendo fazer de Barbosa alguém muito famoso.

Com o passar dos dias, o narrador retoma seu hobby anterior, ou seja, 
colecionar selos. Em um momento, sentado à mesa da cozinha, colando alguns 
exemplares novos, é surpreendido com um cachorrinho que pula pela janela. 
Identificado como Teleco, o animal está muito doente e sofre consecutivas 
e ininterruptas transformações em outros animais. Com essas involuntárias 
e frenéticas transformações, a situação de Teleco se agrava, pois não lhe é 
possível alimentar-se em razão de ter formatos e proporções distintas de bocas.

Na última noite de sua vida, Teleco assume a forma de um carneirinho 
e dorme no colo do narrador. Por estar muito cansado, o homem também 
adormece e, quando acorda percebe que em seus braços há uma criança 
encardida, desdentada e morta.

Murilo Rubião: vida e obra
Murilo Rubião nasceu em Silvestre Ferraz-MG, hoje Carmo de Minas, 

em 1º de junho de 1916. Filho de uma família de escritores, foi morar em Belo 
Horizonte aos sete anos, onde viveu até o final de sua vida. Também viveu 
quatro anos em Madri como adido junto à Embaixada do Brasil na Espanha. 
Foi jornalista, chefe de gabinete do governo Juscelino Kubitschek. Em 1966, 
fundou o Suplemento Literário de Minas Gerais, sendo um dos primeiros e 
mais ilustres contistas do gênero fantástico na literatura brasileira. Em 1974, 
houve a reedição do livro de contos O Pirotécnico Zacarias, considerado um 
best-seller nacional. Quanto a seu estilo literário, Murilo Rubião impõe o caso 
irreal como se fosse real, causando perplexidade e fascínio nos leitores. O 
talentoso escritor morreu em setembro de 1991.

Intersecções estruturais em ambos os contos
Sobre as intersecções estruturais, podem-se analisar dois fatores 

presentes nas obras. Um deles é a focalização, pois ambos os contos são 
relatados por um narrador em primeira pessoa, que participa da ação, como 
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protagonista e, portanto, não é um mero observador, conforme se nota nos 
trechos a seguir:

Mudei-me na sexta-feira passada, às cinco da tarde, 
entre névoa e tédio. Fechei tantas malas em minha vida, 
passei tantas horas fazendo a bagagem que não levava a 
lugar nenhum, que a sexta foi um dia cheio de sombras e 
correias, porque quando eu vejo as correias das malas é 
como se visse sombras, elementos de um chicote que me 
açoita indiretamente, da maneira mais sutil e mais horrível. 
(CORTÁZAR, 1963, s/p)

Depois de uma convivência maior, descobri que a mania 
de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples 
desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil com 
crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos 
ou prestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo que, pela 
manhã, galopava com a gurizada, à tardinha, em lento 
caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. 
(RUBIÃO, 1965, s/p)

Este tipo de narrador, vigente em ambas as narrativas, cabe muito bem à 
literatura fantástica, pois ratifica a coerência interna do sobrenatural plausível, 
pois é apresentado ao leitor por meio de um narrador que não apenas ouviu 
falar dos fatos insólitos, mas que os vivenciou como personagem central ou 
como testemunha ocular dos acontecimentos. Portanto, a focalização adotada 
é um precioso estratagema literário para se criar a verossimilhança necessária 
à aceitação do leitor.

A propósito da verossimilhança do fantástico, Irène Bessière revela 
que a “consistência” do insólito firma-se na obra por meio da linguagem e da 
urdidura de componentes estruturais, tais como a focalização, demonstrada 
neste trabalho. A estudiosa francesa afirmou:

A ficção fantástica constrói assim outro mundo com 
palavras, pensamentos e realidades que são deste mundo. 
Este novo universo elaborado na trama da narrativa é lido 
entre linhas e termos, no jogo de imagens e de crenças, 
da lógica e dos afetos, contraditórios e concomitantemente 
recebidos. Nem demonstrado, nem provado, mas somente 
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designado, ele tira de sua própria improbabilidade algum 
indício de possibilidade imaginária, mas longe de perseguir 
alguma verdade – ainda que fosse a da psique escondida 
e secreta – ele retira sua consistência de sua própria 
falsidade. (BESSIÈRE, 1974, p. 11-12, tradução nossa)

No âmbito da formalização estética do fantástico, percebe-se, ainda, que 
nas duas produções o personagem coelho é fundamental à sua caracterização 
e permanência nas obras. Isto porque esses animais, tais como aparecem nos 
textos, são veiculadores do sobrenatural. No conto de Julio Cortázar, os coelhos 
surgem do impulso do narrador em vomitá-los constantemente.

De vez em quando me ocorre de vomitar um coelhinho. 
Não é razão para não viver em qualquer casa, não é razão 
para que alguém tenha que se envergonhar e estar ilhado 
e andar calando-se. Quando sinto que vou vomitar um 
coelhinho, ponho dois dedos na boca como uma pinça 
aberta, e espero sentir na garganta a pelugem morna que 
sobe como uma efervescência de sal de frutas. Tudo é 
veloz e higiênico, transcorre num brevíssimo instante. Tiro 
os dedos da boca, e neles trago segurado pelas orelhas um 
coelhinho branco. (CORTÁZAR, 1963, s/p)

Na obra de Murilo Rubião, o personagem coelho é um ser que se 
metamorfoseia em outros animais, a fim de fazer o bem para as pessoas e 
também realizar travessuras para as pessoas que não lhe agradam:

Depois de uma convivência maior, descobri que a 
mania de metamorfosear-se em outros bichos era nele 
simples desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser 
gentil com crianças e velhos, divertindo-os com hábeis 
malabarismos ou prestando-lhes ajuda... Não simpatizava 
com alguns vizinhos, entre eles o agiota e suas irmãs, aos 
quais costumava aparecer sob a pele de leão ou tigre. 
Assustava-os mais para nos divertir que por maldade. 
(RUBIÃO, 1965, s/p)

Quanto à reincidência de coelhos nas obras, nota-se que no conto 
de Cortázar a ação de vomitar coelhos incessantemente remete a algo irreal 
que sai das “entranhas” de um personagem-narrador representado com 
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bastante verismo ao leitor, ou seja, um homem com características comuns, 
como alimentar-se, ler, conversar, etc., a não ser o ato de vomitar coelhos. 
Com isso, entende-se que o escritor impõe o “sobrenatural” ao “real”, o 
que vai ao encontro dos dizeres de Alejo Carpentier sobre as maravilhas, ou 
as ocorrências sobrenaturais fazerem parte do contexto histórico-social do 
continente americano: “¿Pero qué es la historia de América toda sino una 
crónica de lo real maravilloso?” (CARPENTIER, 1949, p. 12). Nesse sentido, há a 
sugestão da presença do insólito no mundo empírico do narrador, fato que lhe 
provoca profunda insatisfação.

Seymour Menton, por sua vez, traça os limites entre o fantástico, o 
realismo maravilhoso e o realismo mágico nos seguintes termos:

Cuando los sucesos o los personajes violan las leyes físicas 
del universo, la obra debería clasificarse de fantástica. 
Cuando esos elementos fantásticos tienen una base 
folclórica asociada con el mundo subdesarollado con 
predominio de la cultura indígena o africana, entonces 
es más apropiado utilizar el término lo real maravilloso. 
En cambio, el realismo mágico, en cualquier país del 
mundo, destaca los elementos improbables, inesperados, 
asombrosos PERO reales del mundo real. (MENTON, 
1999, p. 30)

Tanto no conto de Cortázar quanto no de Rubião, a proximidade 
do homem com a presença hiperbólica de coelhos ou de outros animais 
gera desconforto, irritação e angústia nos narradores. Essas sensações são 
exacerbadas quando posicionadas ao lado de personagens com outros 
sentimentos em relação ao sobrenatural.

Como personagens secundários, em ambos os contos, há mulheres. Na 
obra de Cortázar, a mulher chama-se Sara e é uma faxineira que limpa e organiza 
o apartamento de Andrée, onde o narrador está hospedado e no qual vive 
a situação constrangedora e sobrenatural de vomitar coelhos. Pode-se dizer 
que Sara é uma personagem até certo ponto indiferente e alienada à situação 
extraordinária que ocorre na trama, pois não percebe as ações inusitadas do 
morador e, muito menos a presença dos coelhos no apartamento. Conforme 
se nota a seguir:

Sara não viu nada, fascinava-a demais o problema árduo 
de ajustar seu sentido de ordem à minha mala-roupeiro, 
meus papéis e minha displicência perante suas elaboradas 
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explicações onde abunda a expressão “por exemplo”. 
(CORTÁZAR, 1963, s/p)

Na obra de Murilo Rubião, a personagem secundária é a mulher de nome 
Tereza, a suposta namorada do canguru que se diz homem e autodenomina 
Barbosa. Supostamente, ela era uma mulher ambiciosa que estava interessada 
em ganhar dinheiro com as metamorfoses de Teleco, pois afirma ao narrador 
que fará de Barbosa um homem muito famoso. O narrador apaixonou-se por 
ela e lhe propôs casamento, mas ela só desejava ficar com Teleco.

Nesse meio tempo, meu amor por Tereza oscilava por 
entre pensamentos sombrios, e tinha pouca esperança de 
ser correspondido. Mesmo na incerteza, decidi propor-lhe 
casamento. Fria, sem rodeios, ela encerrou o assunto: - A 
sua proposta é menos generosa do que você imagina. Ele 
vale muito mais. (RUBIÃO, 1965, s/p)

Grande parte dos episódios apresentados nos contos revelam espaços 
urbanos e internos. Na narrativa de Cortázar, quase tudo ocorre no microespaço 
do apartamento de Andrée. No conto de Rubião, embora a história inicie-se na 
praia, as demais ações transcorrem na casa do narrador. Conforme os exemplos 
elencados:

Andrée, eu não queria acabar morando em seu 
apartamento na rua Suipacha. Não tanto pelos coelhinhos, 
antes porque me dói ingressar em uma ordem fechada, já 
construída até nas mais finas malhas do ar, essas que em 
sua casa preservam a música da lavanda, o bater de asas 
de um cisne com poeira, o jogo do violino e da viola no 
quarteto de Rará. (CORTÁZAR, 1963, s/p)

Eu regressava da casa da minha cunhada Emi, com quem 
discutira asperamente sobre negócios de família. Vinha 
mal-humorado e a cena que deparei, ao abrir a porta da 
entrada, agravou minha irritação. De mãos dadas, sentados 
no sofá da sala de visitas, encontravam-se uma jovem 
mulher e um mofino canguru. As roupas dele eram mal 
talhadas, seus olhos se escondiam por trás de uns óculos 
de metal ordinário. (RUBIÃO, 1965, s/p)
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Entende-se que a escolha dos escritores pelo desenrolar das ações 
insólitas em espaços familiares como residências, sejam elas apartamento 
ou casa, reforça, ainda que involuntariamente, a teoria de Carpentier de que 
“as maravilhas” fazem parte do cotidiano do homem americano. Por isso, 
aproxima o sobrenatural do homem contemporâneo, como do próprio leitor, 
que, a partir dessas produções literárias, é induzido a refletir sobre sua vivência 
e convivência social.

A articulação formal dos componentes narrativos é, portanto, 
imprescindível à instauração e à permanência do irreal na ficção, de modo a 
firmar-se como algo consistente à recepção do leitor. A urdidura do fantástico 
nessas obras traz, nas entrelinhas, as possíveis intersecções temáticas: 
desigualdade social, com ênfase a pessoas marginalizadas e preteridas como 
as crianças de rua; papel da mulher na sociedade moderna, ainda, como 
coadjuvantes; vicissitudes da vida e enfrentamento da morte, nem sempre 
desejável, contudo, inevitável.
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alegoria, memória e história em Peregrinação de Barnabé das 
Índias de Mário cláudio

Daniel Vecchio1

Nesse romance, temos a representação da viagem do périplo africano 
de 1497 como seu núcleo gerador. Tal obra literária não é uma mera reprodução 
da forma através da qual muitos cronistas narraram tal empresa, registrando o 
protagonismo dos grandes vultos da história oficial.

Diante das imagens fornecidas pela Relação de Álvaro Velho acerca 
da primeira viagem à Índia, resumidas com esplendor em seu poderio militar 
e com tecnicismo na exposição de novos roteiros, cálculos e práticas de 
navegação, o que temos na realidade é um grande silêncio sobre as fraquezas 
físicas e mentais da tripulação, bem como um silêncio sobre os pontos de vista 
das comunidades orientais que receberam a esquadra portuguesa..

Apesar de essa viagem descobridora ser representada gloriosamente 
pelas crônicas quinhentistas por ter cumprido o caminho marítimo planejado, 
o romance Peregrinação de Barnabé das Índias, publicado no período das 
celebrações do quinto centenário dessa empresa marítima, evidencia o 
espaço imaginário onde se cumprem as aventuras da tripulação, revelando 
uma geografia e uma história lendária sem aparente relação com o espaço 
físico oriental vivido após o século XVI. Nessa ordem de ideias, o marinheiro 
inebriado é posicionado como fermento ou doador de sentidos do relato com 
sua derrota face ao encanto da imagem idealizada e pintada pela tradição 
épica dos relatos de viagens antigos e medievais sobre o Oriente. 

O romance nos mostra que Vasco da Gama e os outros marinheiros não 
tinham cultura suficiente para combater os fantasmas de Ptolomeu, Plínio, 
Pompónio Mela, Estrabão e tantos outros que escreveram seus Imago Mundi2. 
Nesse romance, a hidra de sete cabeças é símbolo da ansiedade descontrolada 

1  Doutorando em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Mestre em Literatura pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).Seu interesse abrange os estudos 
sobre a Literatura Portuguesa de Viagens,a História e a Historiografia dos Descobrimentos,fazendo 
parte de grupos de pesquisa como o NEP (Núcleo de Estudos Portugueses da UFV) e o Mare 
Liberum (Centro de Estudos e Referências sobre a Cartografia Histórica da Unicamp).
2  Imago Mundi é o título latino de vários livros antigos e medievais, incluindo a mais 
famosa cosmografia escrita em 1410 pelo teólogo francês Pierre d’Ailly (1351-1420).Imago é 
uma imagem ou representação no significado latino.Assim, o título é traduzido por Imagem do 
Mundo, sendo comum nessas obras a apresentação de listas e mais listas de híbridos pavorosos 
que preenchiam o orbe,segundo a mentalidade da tradição.
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de descobrir, triunfo dos espaços imaginados, uma busca dentre os “intervalos 
do subterrâneo de si mesmo que é onde o monstro se alojava, e que a um sinal 
do exterior, raio do luar ou queda da temperatura, haveria de se enfurecer e 
de se avolumar, a fim de ir catalisando a devastação deste Mundo.” (CLÁUDIO, 
1998, p. 39). 

Estamos lidando, sobretudo, com uma peregrinação imaginária, e nela 
Vasco da Gama é acompanhado de perto pelo fictício cozinheiro Barnabé, 
judeu português que viverá perturbadoramente a discriminação praticada 
contra aqueles que possuíam raízes judaicas. Na intermediação dessa dupla de 
personagens-narradores, temos o auxílio de um narrador em terceira pessoa 
que revolve o passado, pontuando e reinventando através de suas memórias 
os detalhes dramáticos da viagem. 

É no desconhecimento comum do percurso e, sobretudo, no 
desconhecimento geral do Oriente que a narrativa ganha espaço para a 
representação de uma linha opressora dos imaginários. Sintonizados às bestas 
terríficas, partiam os marinheiros, “meninos sem defensão, naquela cegueira 
extremada de para Sul navegar.” (CLÁUDIO, 1998, p. 149). Conversando com 
seus companheiros, alimentava-se Barnabé de “descrições que lhe povoavam 
o entusiasmo que não esmorecia” (CLÁUDIO, 1998, p. 93). Se perguntassem a 
Barnabé “que saúde trazia da Índia, abanaria a cabeça numa grande dúvida, 
conhecedor de que autêntico se não manifesta o que nos não sobrevive na 
imaginação.” (CLÁUDIO, 1998, p. 248). 

No princípio do romance, tanto Barnabé quanto Vasco da Gama, apesar 
de toda diferença cultural que há entre eles, percorrem ambos o mesmo caminho 
marinheiro dos enganos, consumindo-se entre os símbolos, os sonhos e as fantasias 
que determinavam os mares e as terras desconhecidas naquele momento. Nem a 
diferença religiosa manchava de incoerência esses dois viajantes.

Em resumo, na Peregrinação de Barnabé das Índias, portugueses 
judeus e cristãos confundem-se. Isso implica na obra um reposicionamento na 
descrição da viagem, que é readequada também sob a perspectiva imaginária 
da cultura judaica, ambientando-se a sua representação peregrinante através 
de figuras ultraterrestres e messiânicas. Desse modo, o romance de Mário 
Cláudio “revê o passado colocando parte da glória da conquista do caminho 
para as Índias na essência do conhecimento e esforço da cultura judaica, e não 
só nos cristãos, como conta a historiografia oficial” (CRUZ, 2008, p. 12). 

Afinal, Barnabé, personagem principal dessa obra escrita por Mário 
Cláudio, é um judeu que conseguiu escapar à conversão forçada instaurada pelo 
édito manuelino de 1496, infiltrando-se, como se cristão-novo fosse, na primeira 
esquadra que em 1497 se destinava ao Oriente. A própria constituição do seu 
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nome disfarçado confirma essa tensão de fuga, pois, contrastando com sua 
religião judaica, o nome Barnabé, apesar de ser de origem hebraica, representa 
um dos primeiros apóstolos cristãos mencionados no Novo Testamento.

A peregrinação que esse apóstolo realizou à Síria e à Salamina pregando 
o evangelho, acabou lhe trazendo a morte porque alguns judeus, irritados 
com o seu extraordinário sucesso, o atacaram enquanto pregava na sinagoga, 
arrastaram-no para fora e apedrejaram-no até lhe tirarem a vida.

Assim, o Barnabé da Peregrinação, de origem judaica, utiliza o nome 
de um apóstolo cristão assassinado por judeus com o intuito de não lhe 
desconfiarem da sua verdadeira religião. Com esse nome, ele se inscreve 
como marinheiro da nau São Rafael, comandada por Paulo da Gama, irmão 
de Vasco. Pelo próprio título, sabemos que é Barnabé quem de fato realizará 
essa peregrinação, sendo o mais importante dispositivo antiépico da obra, que 
efetivará a proposta ficção dedicada à representação dos personagens anônimos 
ignorados pelas crônicas, pelas relações de viagem e, no geral, pela memória 
celebrativa produzida sobre as navegações em Portugal ao longo dos séculos.

Diante da gama de imaginários absurdos presentes no espírito de 
Barnabé, seu primo Joseph de Lamego anuncia sua necessidade de luta para a 
libertação do feitiço provocado pela “mordedura da besta” (CLÁUDIO, 1998, p. 
83) através do cumprimento de uma peregrinação espiritual, avisando o primo 
da importância desse desígnio divino em sua vida.

Durante grande parte da viagem, Barnabé, assim como Vasco da Gama 
e toda a tripulação, imergia nas maravilhas de que tanto se ouvia falar sobre o 
Oriente. Contudo, nos percursos vinculados aos últimos capítulos, o grumete 
passa por uma espécie de fase de purificação das doenças e de expurgação dos 
erros, especialmente dos pontos de vista imaginários, no qual “a descrição dos 
pesadelos e do surto, que em seu início é feito em tensão crescente, termina 
em tom patético, [...]” (SOUSA, 2006, p. 84). 

Barnabé passa a se conscientizar de sua verdadeira ambição onírica, 
ao viver intensas provações provocadas pelos acidentes em que se envolvera 
durante a viagem, a exemplo do que ocorre com as demais obras históricas 
e apologéticas da literatura judaica do século XVI, como na obra de Samuel 
Usque, em que há uma citação no fim de cada narração histórica, da profecia 
bíblica supostamente cumprida através da atribulação narrada: 

Dentro desse plano divino preconcebido, o curso da 
História judaica é um contínuo processo de calamidades 
e sofrimentos, em castigo e expiação por constantes 
transgressões de preceitos divinos. É uma relação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinagoga
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constante e fatal de causa e efeito. [...]. Atribuir ao 
sofrimento valor transcendente e purificador é próprio 
da psicologia do marrano. A natureza compensatória 
dessa atribuição é salientada por Usque como uma das 
principais vias pelas quais esperava-se oferecer consolo 
às tribulações de Israel. [...]. Ademais, o conceito da 
purificação por meio de sofrimento, apoia-se em bases 
tradicionalistas, tomadas de empréstimos à Bíblia. 
(LIPINER, 1998, p. 137)

O grumete só aprende a olhar a si mesmo quando passa, durante sua 
peregrinação, por acidentes navais diversos. O choque desses acidentes fez com 
que se sensibilizasse para o fato de que toda aquela geração de marinheiros não 
percebia que o surto em que viviam era a evidência de uma grande moléstia 
imaginária. Temos a partir dessas cenas, evidentemente, a substituição do 
enredo imaginário “por um princípio estruturante radicalmente diferente, que 
é fundamentado pela abertura do texto ao diálogo” (RICOEUR, 2010, p. 168) 
com outras realidades. Essa abertura não surte no personagem, entretanto, 
uma percepção meramente empírica da viagem, mas uma dimensão negadora 
dos mitos, na qual o imaginário mostra-se à Barnabé não mais como uma 
assimilação da realidade, mas como uma utopia em que se inscreve uma 
visão do mundo moral perfeitamente ordenado e ritualizado pela tradição 
imaginária da época. 

É a partir do capítulo Os Peixes que Barnabé se aproxima do desconhecido 
de forma diferente já feita até então, redimensionando sua visão. A viagem para 
as Índias torna-se para ele uma espécie de libertação dos desacertos anteriores: 
“Uma subterrânea metamorfose fora nele trabalhando, a irmaná-lo com os 
peixes do vasto oceano, [...]” (CLÁUDIO, 1998, p. 151). É possível apontar que a 
equiparação de Barnabé com os peixes é sustentada pelo vínculo que essa parte 
do texto mantém com a simbologia desse animal, manifestada no texto do Padre 
António Vieira intitulado Sermão de Santo Antonio aos Peixes. 

Tal sermão surge de forma reveladora no final desse capítulo: “Mas ao 
pensar no taumaturgo Santo António de Lisboa, o qual afirmavam os cristãos 
mostram-se tão afeiçoados aos peixes que para eles só proferira um magnífico 
sermão, [...]” (CLÁUDIO, 1998, p. 178). Nesse trecho, revela-se o intertexto 
do capítulo Os Peixes com o Sermão de Vieira, que, por sua vez, constitui um 
documento de surpreendente imaginação, oratória e poder satírico: “Falando dos 
peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam, nem 
domesticam. [...], vós, peixes, longe dos homens vivereis só convosco, como peixe 
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na água” (VIEIRA, 1997, p. 15-16). O sermão pretende louvar algumas virtudes 
humanas e, principalmente, censurar com severidade os vícios humanos. Todo 
esse sermão é uma alegoria, porque os peixes representam o ideal de pureza e de 
não domesticação, virtuosidades essas muito desejadas pelos humanos. 

A fantástica metamorfose de Barnabé em peixe ocorre conforme sua 
simbologia cristã, revelando-se através do personagem um certo poder de 
pureza, que o faz se posicionar de forma questionadora em função das crenças 
e das ideias imaginárias que lhe domesticavam a mente e molestavam a viagem. 

Podemos perceber com isso que “a grandeza de Barnabé, ao contrário 
da de outros, como Vasco da Gama, não está no poder e na fama, mas na 
superioridade do olhar e do espírito, que lhe darão a vitória sobre os temores 
que o afligem desde quando vivia em Ucanha” (SOUSA, 2006, p. 101). Há, desse 
modo, em Barnabé, uma circularidade perfeita entre a pintura metafórica 
do seu texto imaginário e o texto da aventura não imaginária que ele tem, 
por assim dizer, diante dos olhos. Com efeito, Barnabé, na sua peregrinação 
iniciática, em busca da cura das suas chagas mentais e corpóreas, se permitirá, 
aos poucos, à revelação redentora que o permitirá diferenciar as realidades 
que cercam o Oriente daquela fantasiada pelos portugueses.

Esse processo de desencantamento pode ser observado principalmente 
pelo seu novo papel adquirido na esquadra, o de um conselheiro muito 
procurado pelos marinheiros mais inebriados. Essas graduais transformações, 
ademais, nos preparam para o episódio central do livro: o desvanecimento 
dessas miragens se efetiva através da viagem realizada pelo grumete com o 
Arcanjo Rafael. O contato visionário com o Arcanjo se inicia com o seu resgate 
do acidente, causado pelas tempestades do Grande Cabo. Os ritos de iniciação 
da metamorfose do grumete ocorrem por meio de afogamentos e outros 
acidentes que quase o levam à morte, mas, o Arcanjo Rafael, imagem que 
figurava a proa do seu barco, intervirá sempre nessas trágicas cenas, curando-o 
e alertando-o para o segredo da vida.

Seguindo esse longo rito de iniciação, sua experiência de regresso da morte 
terá seu auge no Índico, onde as naus enfrentam uma fortíssima tempestade e 
durante a qual uma imensa viga, atingida por um raio, desaba sobre sua cabeça. O 
acidente o deixa todo ensanguentado e desmaiado. Mas, antes que lhe chegue a 
morte, o fantástico é convocado à narrativa ao aparecer o Arcanjo, que o recolhe e 
o conduz a um bíblico voo pelas paragens orientais, que antes para Barnabé eram 
preenchidas somente por sopros de mistérios e imaginações:

E um clarão se alçou diante dos olhos que repentinamente 
se lhe descerraram, e por cima do próprio corpo 
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estilhaçado viu ele pairar o esbelto São Rafael que de 
sentinela se postava na proa da sua nau. [...]. E estendeu 
para ele Barnabé os braços desimpedidos, e tomou-os 
a visão que se ampliara até ao firmamento, e na capa 
enfunada o abrigou, protegendo-o como se infante fosse 
o mancebo, e contra as fúrias disparadas. E uma cintilante 
planície se espraiava, e não correspondia a oceano, nem 
a nuvem, nem a terra, nem a estrela, mas à aragem 
fresquíssima do que não alcança termo, e em si se 
dissolve, e na doçura de que se compõe. E pelos espaços o 
arrebatava a entidade que o socorrera, arrastando-o para 
um futuro onde o tempo se extinguia, e desdobrava-se 
a Ásia como o império sem limites, tão achegada à alma 
que nela se ia engastando, tão fecunda das preciosidades 
que formam a coroa dos conquistadores da glória da 
promissão. (CLÁUDIO, 1998, p. 199-200)

O Arcanjo faz aportar Barnabé em terras que serão, mais tarde, 
alcançadas por Vasco da Gama. Só à vista das futuras terras portuguesas do 
Oriente, nos sítios onde mais tarde se ergueriam os fortes de Calicute, Cochim 
e Cananor, é que Barnabé poderá relacionar-se com um espaço sensível até 
então ocultado pela constante invocação de prodígios e seres imaginários. 
Esse processo de libertação dos mitos pelo personagem Barnabé é retratado 
no capítulo Os Anjos, no qual tal viagem celestial, tão significativa para a sua 
transformação mental, é narrada. 

A princípio, é estranho pensarmos no fato de que uma figura mística e 
religiosa como a do Arcanjo sirva de dispositivo no texto para o desvanecimento 
desses imaginários, como se estivéssemos diante de um mito que age contra 
os próprios mitos. No entanto, o Arcanjo Rafael não representa qualquer figura 
mítica, pois na tradição religiosa ele é o responsável por executar todos os tipos 
de cura, inclusive a cura das chagas mentais. Enviado à Terra por Deus para 
curar em Seu nome, Rafael significa “Deus cura”, em hebraico, no qual temos a 
palavra Rophe, correspondente a médico. 

Levado por tal divindade, Barnabé aporta antes que toda a tripulação 
nas verdadeiras Índias, descobrindo que o lugar é bem diferente daquele 
que se alojara antes em sua mente. Portanto, como observado no referido 
texto, o Arcanjo Rafael é um elemento chave para o desfecho do romance, ao 
possibilitar que Barnabé se “despoje das algemas que lhe ferem os pulsos, e 
se desvende o que para além das dunas do medo se situa” (CLÁUDIO, 1998, p. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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201). Devemos observar, no entanto, que essa cena se liga a temas referentes 
aos textos bíblicos posteriores ao Exílio da Babilônia (após 538), como:  

o aparecimento do carro divino no primeiro capítulo de 
Ezequiel, a tônica sobre os seres intermediários, a figura 
do Angelus Interpretator, a maneira como Deus exerce sua 
providência com a ajuda dos sete planetas em Zacarias. Esses 
temas serão retomados e ampliados com o surgimento, no 
contexto do mundo helenístico, dessa nova escritura cujo 
conjunto de obras forma o que se convencionou chamar 
de literatura apocalíptica. Ela nasceu na época da revolta 
dos Macabeus contra os gregos da Síria. Sua primeira 
produção é o Livro de Daniel, redigido em 165 a.C., que é 
a única obra desse tipo a ser integrada posteriormente no 
cânone da Bíblia hebraica. Os outros escritos apocalípticos 
se desdobram daquela data até o século II da era comum. 
Assim, são contemporâneos de acontecimentos ao mesmo 
temo trágicos e decisivos para os destinos da nação 
judaica confrontada pelo desafio espiritual e intelectual 
do helenismo e pelo combate político com Roma, que 
culminará na destruição do Segundo Templo, em 70, e 
no esmagamento da revolta de Bar Kochba, em 135. A 
apocalíptica constitui uma das respostas da fé judaica 
a esse desafio da história. É uma literatura de protesto 
redigida por oprimidos, mas é também uma mensagem 
de esperança. Anuncia que o Deus de Israel não esquece 
seu povo e proclama a inelutabilidade e a proximidade da 
redenção. (GOETSCHEL, 2010, p. 11)

Na maior parte da literatura apocalíptica (Enoc e Ezequiel) também é 
um anjo que dirige todos os acontecimentos que compõem a história universal. 
Como a experiência celestial de Barnabé, em tais textos apocalípticos foca-se 
em segredos revelados, como o conhecimento do mundo, as leis que regem os 
fenômenos naturais ou a descrição dos céus e do trono divino em detrimento 
de uma carga imaginária fundada pelos mitos provenientes da época áurea do 
helenismo no império romano combatido pelos judeus3. 
3  Tem-se o exemplo de uma situação semelhante no Livro de Enoc (Enoc I),de cerca de 
164 a.C.No capítulo 14,Enoc vê-se transportado ao céu e chega a um muro de cristal que rodeia o 
palácio divino,sendo este cercado por línguas de fogo.Ao se aproximar do palácio,porém,o medo 
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O apocalipse transgride, portanto, os limites da antiga literatura 
sapiencial de base helenística. Seus viajantes, como Barnabé, se veem 
transportados ao céu para ali realizar uma viagem no decorrer da qual lhes 
serão revelados os segredos de cima e de baixo, desvanecendo os mitos de uma 
cultura não legitimada pelos seus autores hebreus. Sem dúvida, a Peregrinação 
de Barnabé das Índias se corresponde com essa literatura apocalíptica, 
adaptando-se Barnabé como o herói combatente das mitologias que assolam 
atualmente a sociedade portuguesa, que continua a conviver com seus próprios 
mitos constituídos de navegadores virtuosos, descobridores de ilhas afortunadas, 
caçadores de monstros temíveis e difusores da verdadeira religião. 

Voltando ao romance, a partir dessas valiosas provações, considerava-
se seguro Barnabé por ter atravessado como profetizara Joseph, seu primo de 
Lamego, o percurso divino que lhe traria a salvação do mal que o abrigava, 
não se afoitando mais “aos monstros que pelas voltas da peregrinação se lhe 
avantajam. E em seu corpo tinham sarado as chagas que o afligia, deixando-o 
limpo das misérias do pus e do ferrete da culpa, [...]” (CLÁUDIO, 1998, p. 202). 
Por conseguinte, como citado, temos que ter em conta que tal experiência 
visionária e celestial proporcionada pelo Arcanjo Rafael não é perspectivada 
em Barnabé por uma noção empírica do espaço e, sim, pela negação dos mitos 
que lhe vendavam a viagem.

Enquanto Vasco se apresenta molestado pela sua imaginação até a 
velhice, Barnabé se destaca por fazer a viagem interior, sendo essa “a maior e 
verdadeira viagem, pois se trata do descobrimento de si mesmo” (CRUZ, 2008, 
p. 6). Através do voo que realiza com o Arcanjo, Barnabé se conscientiza de seus 
excessos imaginários e se permite à aceitação de uma nova vivência que anula 
“o imaginário tradicional, substituindo-o pela miséria humana existencial, 
corporal e mental, que com as suas vidas, as suas doenças e as suas mortes são 
os obreiros dos grandes cometimentos” (MATOS, 2004, p. 101-102). 

Em As Luzes, mostra-se o rapaz de Ucanha diante de um caminho 
percorrido que fora iluminado pelo Arcanjo, ultrapassou os obstáculos 
imaginários e sobreviveu às doenças e também às guerras que surgiram ao 
longo das jornadas. Retorna Barnabé a salvo ao porto de Belém, junto com 
somente um terço da tripulação que partira. Ao pisar novamente na praia 
do Restelo, se sentiu o grumete como se sem rumo estivesse. Mesmo com 
a familiar referência na pequena vila de Ucanha, não sabia Barnabé por que 
meios até lá ia chegar:
e o terror o dominam.Em seguida ele acede à visão da glória divina em seu trono: “A glória divina 
estava instalada,suas vestes mais fulgurantes que o sol e mais brancas que a neve.” (XIV,21).Enoc 
contempla o que nenhum anjo ou ser de carne e osso pode perceber.A sua é sem dúvida a visão 
mais antiga do carro divino (Merkabah) que conhecemos fora das Escrituras.
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E embarcando numa fusta que singrava para Peniche, 
acabava por se juntar a um punhado de ciganos que para 
as terras de Viseu se dirigiam, e daí, ora só, e remoendo 
confusas lembranças, ora acompanhado, e praticando de 
coisas comezinhas, remontou ele a Lamego donde, e como 
que por atração que não conseguia dominar, atingiria a sua 
Ucanha. (CLÁUDIO, 1998, p. 272).

Ao chegar, finalmente, em sua cidade natal, trancadas se encontravam 
as portas da casa de seus pais. Ficara sabendo pela vizinhança que sua mãe 
havia morrido. Sem mais essa referência familiar, se difundia “a prole que 
tinham botado ao Mundo. A população conterrânea tomou-lhe por mendigo, 
e ninguém sabia precisar “se fora arribado da peregrinação de Compostela” 
(CLÁUDIO, 1998, p. 272). 

Andarilho, pobre, mas sábio de muitas coisas que ali ainda eram 
desconhecidas, passou Barnabé a ser chamado, no norte de Portugal, por 
Santo Zagal, porque “em objecto de maravilha se lhes convertia a visão do 
vagueante, não faltando quem pelas circunvizinhanças espalhasse uma fama 
que, decorrida a dúzia de anos, terminaria por atingir Bragança, Miranda do 
Douro e Alfândega da Fé” (CLÁUDIO, 1998, p. 272). O Santo Zagal, como ficava 
conhecido, passou a vaguear de pregação a pregação, percorrendo trajetos 
difíceis, vivendo em constante peregrinação. Transformado em mendigo, santo 
milagreiro e desprovido da vida material, Barnabé se converte em “objeto 
de maravilha” da população lusa, mergulhando cada vez mais em uma vida 
de fantasias, realizando périplos e mais périplos espirituais entre miragens 
e milagres. Com isso, fecha-se um ciclo, retornando Barnabé ao nível dos 
atordoamentos imaginários de outrora.

Esse plano estático de percepção sugere ao romance um efeito 
semântico que busca ir além de um insistente e não convincente movimento 
pendular entre o mito e a razão, que tem a loucura e a racionalidade como 
pontos extremos da representação do mundo humano. Mário Cláudio ultrapassa 
a existência de uma dicotomia entre uma noção empírica e uma prática imaginária 
ao configurar no romance a inexistência de racionalidade, pois 

nada como o infortúnio para nos ensinar com que 
linhas se cose o nosso destino. Quando caímos num 
poço de atribulações, olhamos para trás, e tudo parece 
corresponder à vontade de Deus. Desconhecemos o 
futuro, e o que importa para o merecermos, mas achamo-
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nos na posse de um tesouro luminoso, capaz de nos guiar 
na peregrinação. (CLÁUDIO, 2003, p. 137)

A originalidade do romance consiste justamente no fato de que o escritor 
não se limita a um aspecto marxista, ao dar voz às crianças exiladas e à baixa 
tripulação de uma nau, e nem ao freudismo, ao submeter a construção dos 
personagens às suas intensas psicologias. Mário Cláudio não é dualista, não 
pretende opor a realidade à aparência, como se faz, em desespero de causa, 
o racionalismo que tem como chave mestra a volta do recalque. O romancista, 
ao contrário, afasta as banalidades tranquilizadoras, os objetos naturais em 
seu horizonte de prometedora racionalidade, a fim de devolver à realidade 
representada, a única, a nossa originalidade irracional tão inquietante e histórica.

A recriação encetada pelo romance aponta para o preenchimento de vazios 
e lacunas deixados pela extensa tradição de narrativas, que recorreu ao tema da 
expansão marítima, envolvendo secundariamente o tema do exílio judaico. Nesse 
vazio, a subjetividade ganha força por meio da manifestação do maravilhoso 
que, por sua vez, contribuiu para desmistificar a imagem esplendorosa de Reis e 
Capitães, e exaltar a figura dos judeus, vítimas de diversas atribulações. 

Esse eixo representativo revela muito da originalidade e da genialidade 
de Mário Cláudio, e permite que sua obra, sem sair da essência crítica de 
sua geração de escritores, não seja equivocadamente interpretada sob 
o funcionamento de estratégias narrativas que apontam somente uma 
construção de sentenças antitéticas, formando as tradicionais paródias e 
ironias trocistas em detrimento do discurso oficial. 

Na passagem do século XX para o XXI, momento inundado pela vaga 
cultural “de todas as formas de irracionalismo ou de obscurantismo triunfalistas, 
recalcada ou contrariada durante séculos pela exigência de um espírito crítico, 
[...], uma evocação do destino português em perspectiva mítica ou mitológica 
seria uma afronta ao conformismo universal” (LOURENÇO, 1999, p. 92). 

Com base nesse “conformismo”, as imaginárias errâncias dos portugueses, 
representadas no romance em questão, apontam para uma urgente necessidade 
de mudança por parte de uma sociedade em ruína, em que se mantêm os valores 
de uma tradição saudosista que a condena a uma retrógrada dimensão do 
passado, resultando na sua estagnação do presente, ou seja, em uma alienação 
cada vez mais profunda diante da realidade, visto que “o retorno não é nada 
mais que negação dessa mesma realidade, ou ainda, vivência de uma realidade 
vicária, projetada num espaço imaginário” (GOMES, 1993, p. 87-88).
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Quando o herói é o vilão: análise junguiana da duplicidade em 
personagens de obras fantásticas

Dayane Andréa Rocha Brito1

Lívia Fernanda Diniz Gomes2

Naiara Sales Araújo Santos3

Introdução
A temática relacionada à duplicidade sempre esteve presente na 

história da evolução da cultura humana desde a Antiguidade, muitas vezes 
para a explicação de vários aspectos da própria vivência em sociedade ou 
origem da mesma. Além disso, diversos mitos e lendas propõem-se a justificar 
alguns fatores relacionados à criação da humanidade, transpassando pelo 
desdobramento do homem, tanto psicológica quanto fisicamente, fazendo-o 
deparar-se com seu duplo:

Diversos aspectos do duplo estão relacionados a antigas 
lendas germânicas em que surgem espíritos protetores de 
alma, almas viajantes e presságios de morte. As civilizações 
maias, astecas e incas cultuavam deuses com sexualidade 
dupla dependendo deles para manifestações benéficas ou 
maléficas em favor dos povos pré-colombianos. O deus 
mexicano Ometeotl é chamado de deus Dois. Na tradição 
cristã descrita pela Bíblia no livro do Gênesis tem-se o 
homem sendo dividido para a criação da mulher. (BRAVO 
Apud DAMASCENO, 2010, p. 12)

Com o passar dos séculos, a mitologia tornou-se um dos elementos para 
a construção do conhecimento, passando a engendrar em vários campos das 
1  Graduanda em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal do Maranhão 
e membro do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações 
Artísticas na Era Digital (FICÇA)
2  Graduanda em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal do Maranhão 
e membro do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações 
Artísticas na Era Digital (FICÇA)
3  Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres 
(2013), professora de Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Maranhão e coordenadora 
do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações Artísticas na 
Era Digital (FICÇA)
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artes, bem como a literatura, que sempre esteve intrinsecamente relacionada 
à evolução da humanidade, apresentando as problemáticas relacionadas à 
psicologia humana. Desta forma, muitas obras literárias se propuseram a tratar 
do duplo, denotado sob as diversas estéticas literárias existentes, sendo o tema 
tratado sob as perspectivas e características de cada período. Na literatura 
fantástica, este tema configura-se como um dos elementos que provocarão a 
hesitação no leitor, representando, em inúmeros casos, aspectos da dualidade 
da psique humana, sob as dicotomias bem/mal, físico/espiritual, sonho/
realidade, consciente/inconsciente. 

Na psicologia, a temática foi retratada e analisada por diversos estudiosos 
da área, havendo várias justificativas para o desdobramento do indivíduo. A 
psicologia analítica do psiquiatra suíço Carl Jung, por meio de seus arquétipos, 
utilizou-se do tema para tratar do consciente e inconsciente humano, 
sendo o arquétipo Sombra designado à manifestação daquilo que condiz ao 
inconsciente, representando, desta forma, sentimentos e pensamentos que 
o indivíduo reprime na tentativa de manter-se de acordo com os padrões e 
normas impostas pela sociedade.

Diante disto, o presente trabalho visa fazer um estudo da duplicidade 
humana, baseando-se em obras fantásticas, para tratar do desdobramento 
do indivíduo como resultado da manifestação de seu inconsciente. Para tal, 
será feita uma análise arquetípica de personagens fantásticos que acabam 
por projetar sua inconsciência no ser resultado dessa fragmentação, que 
corresponderá a seu duplo negativo ou positivo. 

Como objeto de estudo escolheu-se personagens já considerados 
clássicos, como Jekyll e Hyde, de O Médico e o Monstro, e William Wilson, de obra 
homônima; outros como parte de uma das sagas mais marcantes da literatura 
mundial, como é o caso de Smeagol/Gollum, das obras O Hobbit e O Senhor dos 
Anéis; e outros desconhecidos do grande público, mas com igual importância ao 
estudo, o Padre Ângelo, de A Mortalha de Alzira, que representa a contribuição 
brasileira a esta análise. Assim, serão apresentadas diferentes manifestações do 
inconsciente e seus diferentes desdobramentos, consequentemente.

Portanto, o estudo será apresentado da seguinte forma: a primeira sessão 
será designada aos pressupostos teóricos para a fundamentação do duplo 
enquanto manifestação do arquétipo Sombra no indivíduo, bem como a que 
confirmará a presença do mesmo na literatura, e a segunda sessão ficará destinada 
às análises das obras em que os personagens supramencionados inserem-se. 
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O arquétipo Sombra: o duplo na psicologia e na literatura 
fantástica

A literatura tem incorporado ou servido de base para estudos de 
muitos aspectos que envolvem o lado subjetivo humano relacionado ao 
seu subconsciente. Segundo Bravo Apud Damasceno (2010), a relação entre 
psicanálise e literatura intensificou-se desde o século XX, relacionando-se 
com as questões voltadas para a dualidade de consciência. Muitos psicólogos 
e psicanalistas também têm estudos pautados na temática do duplo. Alguns, 
como Otto Rank, sugerem que a dualidade na literatura é fruto também da 
mente dúbia dos próprios autores. Assim, sua pesquisa volta-se também para 
os próprios autores, justificando a necessidade dos próprios em desdobrar-se.

Para a teoria psicanalítica de Carl Jung, a manifestação dessa dualidade 
está ligada ao lado sombrio do inconsciente humano, representado pelo 
arquétipo da Sombra, constituindo-se de pensamentos ocultos pelo indivíduo, 
bem como de “qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do 
ego – aspectos que pertencem, sobretudo à esfera pessoal e que poderiam 
ser conscientes”, tal como ressalta “O processo de individuação”, escrito pela 
Drª. Marie Louise von Franz para O Homem e seus símbolos (1961), obra com 
autoria de Jung e colaboradores. E conclui: “Portanto, seja qual for a forma que 
tome, a função da sombra é representar o lado contrário do ego e encarnar, 
precisamente, os traços de caráter que mais detestamos nos outros.” (FRANZ 
Apud DAMASCENO, 2010, p. 26)

Logo, o arquétipo Sombra seria a representação dos sentimentos 
obscuros, comportamentos negativos que o indivíduo tentaria reprimir a fim 
de fazer com que eles não interfiram em suas relações sociais, portanto, estaria 
relacionado ao conjunto de normas estabelecido coletivamente, o que justifica 
a sustentação do arquétipo dentro do inconsciente coletivo.

Joseph Campbell, mitólogo e autor de O Herói de Mil Faces, foi deveras 
influenciado pelos estudos de C. G. Jung na construção de sua obra mais 
conhecida e influente. Dentre os diversos arquétipos e imagens arquetípicas, 
Campbell trata da questão do duplo enquanto oposto ao herói, através do 
exemplo do mito sumeriano que trata das deusas irmãs e inimigas Inana e 
Ereshkígal, e do acontecimento do seu confronto:

Inana e Ereshkigal, as duas irmãs, luz e trevas 
respectivamente, representam, juntas — nos termos da 
antiga simbologia —, a mesma deusa dividida em dois 
aspectos; seu confronto resume todo o sentido do difícil 
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caminho de provas. O herói, deus ou deusa, homem 
ou mulher, a figura de um mito ou o sonhador num 
sonho, descobre e assimila seu oposto (seu próprio eu 
insuspeitado), quer engolindo-o, quer sendo engolido 
por ele. [...] Então, descobre que ele e seu oposto são, 
não de espécies diferentes, mas de uma mesma carne. 
(CAMPBELL, 1995, p. 61)

Já Christopher Vloger, escritor e roteirista de Hollywood, escreve  
A Jornada do Escritor, amplamente influenciado por Jung e Campbell – como 
ele mesmo bem o diz no prefácio de sua obra. Nela, Vloger trata da Jornada 
do Herói e dos arquétipos presentes nela: tipos de personagens que possuem 
funções específicas na sua interação com o herói. Por vezes, essas funções 
chegam a ser exercidas pelo próprio herói, demonstrando como ele é capaz de 
ter várias facetas, de fato. Dentre os sete mais comuns e recorrentes, o autor 
destaca o arquétipo da Sombra:

O arquétipo conhecido como Sombra representa a energia 
do lado obscuro, os aspectos não-expressos, irrealizados ou 
rejeitados de alguma coisa. Muitas vezes, é onde moram os 
monstros reprimidos de nosso mundo interior. As Sombras 
podem ser todas as coisas de que não gostamos em nós 
mesmos, todos os segredos obscuros que não queremos 
admitir, nem para nós mesmos. As características a que 
renunciamos, ou que tentamos arrancar, ainda sobrevivem 
e agem no mundo das Sombras do inconsciente. [...] A 
face negativa da Sombra, nas histórias, projeta-se em 
personagens chamados de vilões, antagonistas ou inimigos. 
(VLOGER, 2006, p. 83)

Um das funções dramáticas da Sombra é trazer o que há de melhor no herói 
através do desafio. Nas palavras de Vogler, “Costuma-se dizer que uma história é tão 
boa quanto seu vilão, porque um inimigo forte obriga o herói a crescer no desafio.” 
(VOGLER, 2006, p. 84). O autor ressalta ainda que a Sombra tanto pode ser uma 
personagem ou força externa ao herói, como pode ser uma face dele mesmo que é 
reprimida para que seu lado bom se sobressaia. Nisto, usa como exemplo a obra O 
Médico e o Monstro, que será a primeira a ser analisada neste trabalho.

No que tange ao fantástico, pode-se dizer que não há realidade absoluta, 
o que há, na verdade, são relações entre o consciente e inconsciente, através 
das imagens mentais, como observado por Jung: 
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Longe, portanto, de ser um mundo material, esta 
realidade é um mundo psíquico que só nos permite tirar 
conclusões indiretas e hipotéticas acerca da verdadeira 
natureza da matéria. Só o psíquico possui uma realidade 
imediata, que abrange todas as formas, inclusive às idéias 
e pensamentos “irreais”, que não se referem a nada de 
exterior. (RODRIGUES, 2005) 

Segundo Rodrigues (2005), havendo uma ambiguidade acerca da 
origem de uma imagem mental, se esta seria proveniente de mundo externo 
(percepções) ou interno (sensações, imaginação), surge, então

[...] o estado de hesitação e simultaneidade pelo qual 
se caracteriza, em termos psicológicos, a fantasia. Essa 
impossibilidade de distinção pode ocorrer em estados 
alterados de consciência ou então pela projeção: um 
complexo afetivo (libido) associado a um objeto invade 
a estrutura consciente devido a repressão unilateral (a 
paixão é um exemplo). (RODRIGUES, 2005)

Segundo o autor supramencionado, essa hesitação real é a mesma 
hesitação do texto fantástico, explicitada por Todorov. Ele ainda ressalta que 

A oscilação entre uma explicação racional e conhecida 
(consciente) e a aceitação irracional de um evento 
estranho às leis da natureza (inconsciente) acaba 
promovendo a simultaneidade desses aspectos.   
Além disso, para que exista a hesitação é necessário 
que o leitor “participe” do texto e ao mesmo tempo 
perceba seu papel de receptor. Portanto o leitor  
não poderia interpretar o texto alegoricamente,  
o que o colocaria muito distante da narrativa, nem 
poeticamente, o que impediria o distanciamento 
necessário. (RODRIGUES, 2005)

Portanto, as manifestações do inconsciente estariam intimamente 
relacionadas aos elementos que formarão o universo propício para a formação 
do fantástico, pois, 
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Quanto mais limitado for o campo consciente de um 
individuo, tanto maior será o número de conteúdos 
psíquicos (“imagos”) que se manifestam exteriormente, 
quer como espíritos, quer como poderes mágicos 
projetados sobre vivos (magos, bruxas). Num estágio 
superior de desenvolvimento, quando já existem 
representações da alma, nem todas as imagens continuam 
projetadas (quando a projeção continua, até mesmo as 
árvores e as pedras dialogam); nesse novo estágio, um 
complexo ou outro pode aproximar-se da consciência, a 
ponto de não ser percebido como algo estranho, mas sim 
como algo próprio. (JUNG Apud RODRIGUES, 2005)

Logo, as realidades psíquica e ficcional vêm dialogando e confrontando 
os limites do real, estabelecidos por padrões estabelecidos, representando, 
ainda, uma tentativa de elucidar um elemento desconhecido ou em processo. 
A literatura fantástica seria, então, a consciência desse processo, colocando 
questões à própria literatura diante da realidade. 

O duplo e o arquétipo Sombra na literatura: As análises
O duplo em O Médico e o Monstro: o caso de Jekyll e Hyde

Jekyll e Hyde constituem-se personagens de uma das obras que mais 
tem estudos relacionados ao tema do duplo: a obra O Médico e o Monstro, de 
Robert Louis Stevenson. Datada do final do século XIX, quando os primeiros 
estudos relacionados à psicologia humana surgiram, a obra, que também se 
insere dentre a chamada Literatura Gótica, aborda a temática do duplo através 
de seus personagens centrais Jekyll e Hyde. A trama se desenrola quando o 
advogado do Dr. Jekyll, Sr. Gabriel Utterson, recebe o testamento do médico 
escrito à mão, afirmando que, se algo acontecer a si, todos os seus bens 
deveriam ser entregues ao Sr. Hyde. Entretanto, ninguém sabia quem era esse 
Sr. Hyde – nem mesmo quem fazia parte do convívio do médico.

Quando finalmente conhece Hyde, Utterson sai incomodado, mesmo 
sem ter um motivo coerente com o incômodo relacionado a ele. Hyde é 
denotado como alguém que causa uma má impressão e um enorme incômodo.

Um ano depois do fato, é sabido que Hyde mata um idoso na rua durante 
a madrugada, a sangue frio. Uma jovem sentada à janela vê tudo e o entrega 
à polícia, que imediatamente começa a procurá-lo com a ajuda do advogado. 
A partir de então, Utterson começa a investigar a origem daquele para quem 
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Jekyll resolvera deixar seus bens. Um fato que o intrigava era o sumiço de Jekyll 
quando Hyde aparecia e vice-versa. Isso começou a fazer com que o advogado 
suspeitasse que ambos fossem uma só pessoa.

Após um longo período afastado, Henry Jekyll reaparece e torna-se 
mais presente aos amigos. Ele os convida para jantar, participa de eventos. 
Porém, quando tudo parece ter se normalizado, Jekyll some novamente. Um 
dos empregados de Jekyll, Poole, entra em contato com Utterson, pedindo por 
ajuda, pois acredita que Jekyll foi morto por Hyde. Ao chegar à casa de Henry 
Jekyll, Utterson encontra Hyde com as roupas de Jekyll, deitado no chão do 
laboratório do médico, aparentemente sem vida. Ao lado dele, havia uma carta 
escrita pelo médico, e nela é que Jekyll irá contar o que realmente acontecera 
e será revelada a origem de Hyde. 

O conteúdo da carta de Jekyll constituirá o último capítulo da obra, 
intitulado “A confissão completa de Henry Jekyll”, e nele conheceremos o que 
havia no inconsciente daquele médico que vivia de acordo com os preceitos e 
a moral da época. Neste capítulo tomamos conhecimento das perturbações 
que o Dr. Henry Jekyll tem em seu inconsciente por causa dos sentimentos 
e desejos que ele tinha de reprimir a fim de manter uma reputação intacta 
diante da sociedade. Logo, o próprio revela que esta inquietação o levara a 
uma duplicidade:

Daí ter chegado quase a dissimular as minhas emoções, 
a ocultar os meus pequenos prazeres e que, quando 
atingi a idade da reflexão, em que um homem começa a 
olhar à sua volta, a fazer o inventário dos seus progressos 
e a considerar a sua posição social, já me encontrava 
profundamente comprometido numa vida dupla. 
(STEVENSON, 2003, p. 69)

Percebe-se, portanto, que Henry Jekyll sabia que, ainda que seus atos o 
tornassem uma pessoa de bons valores e dentro da ética, perante a sociedade, 
em seu inconsciente havia sentimentos e pensamentos que não seriam 
totalmente aceitos no contexto social e que também estariam relacionados 
ao seu próprio lado negativo. O arquétipo Sombra, neste caso, manifesta-se 
como o lado negativo de Jekyll, fazendo-o sentir-se culpado e frustrado por 
não poder ser quem realmente era. Assim, o desejo de poder libertar esse 
lado oprimido cresce cada vez mais e o faz pensar na possibilidade de buscar 
a solução dentro da ciência. Nesta busca, surge Edward Hyde, sua sombra, por 
meio de uma poção que o próprio Jekyll criara: 
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 “O lado perverso da minha natureza, a que agora 
havia concedido uma forma corporal, era menos forte 
e estava menos desenvolvido que o lado bom de que 
acabava de se separar. De certo modo, era lógico, pois 
no decorrer da minha vida que, afinal, havia sido na 
sua quase totalidade uma vida dedicada ao esforço, à 
virtude e à renúncia, havia-o exercitado e esgotado 
muito menos. Calculei que essa era a razão de Edward 
Hyde ser muito mais baixo, magro e jovem que Henry 
Jekyll.” (STEVENSON, 2003, p. 73)

Desta forma, Hyde seria a representação do lado sombrio de Jekyll, 
e, por ter sido pouco utilizado durante sua vida, teria uma forma rudimentar, 
pouco desenvolvida, diferente da de Jekyll, que havia se moldado de acordo 
com os padrões da sociedade. O lado sombrio estaria, portanto, relacionado aos 
sentimentos primitivos, instintivos, condenados no ambiente social. Este fato 
explica o porquê de Hyde ter atos impulsivos, o que termina por ocasionar a morte 
de uma pessoa. No decorrer da obra, nota-se que o próprio Jekyll acaba perdendo 
o controle de seus atos impulsivos, de sua Sombra, o que termina por fazê-lo 
ansiar pelo fim de seu duplo. Neste caso, percebe-se o desequilíbrio entre os lados 
consciente e inconsciente, o que conduz o próprio Jekyll a um fim trágico.

O duplo em O Hobbit e O Senhor dos Anéis: o caso de 
Sméagol e Gollum

Sméagol e seu duplo Gollum são de fundamental importância para 
as obras de Tolkien relativas à Terra Média. Sua primeira aparição se dá em  
O Hobbit, e o acompanhamos ao longo das três obras que compõem O Senhor 
dos Anéis: A Sociedade do Anel, A Duas Torres e O Retorno do Rei. No capítulo 
2 de A Sociedade do Anel, intitulado “A Sombra do Passado”, Gandalf explica 
a Frodo as origens dessa personagem tão complexa que, até então, só era 
conhecida por seu encontro com Bilbo Bolseiro, ainda em O Hobbit.

Tal qual Bilbo e Frodo, Sméagol era um hobbit, não proveniente do 
Condado, porém. Seu povo era descendente da linhagem dos hobbits do 
Grado. Gostavam de fazer barcos de junco e também de nadar, outra diferença 
em relação aos hobbits do Condado. Viviam nas margens do Grande Rio, na 
borda das Terras Ermas, local próximo aos Campos de Lis, local onde muitos 
anos antes Isildur perdeu o Um Anel. É para lá que Sméagol vai num dos seus 
aniversários para pescar, e leva junto seu amigo Déagol.



247<sumário

No dia do seu aniversário, Sméagol desce aos Campos de Lis com seu 
amigo Déagol para pescar. Este encontra o Anel e é assassinado por Sméagol ao 
recusar entregá-lo como presente de aniversário. Nesse momento, os primeiros 
desejos condenáveis e sombrios do hobbit começam a se sobressair, levando-o 
a cometer atos ruins. Ele descobriu, pouco a pouco, os poderes do Anel e os 
utilizava para fins desonestos, como chantagem e enganação. Apesar do seu 
crime inicial jamais ter sido descoberto, passou a ser evitado por seus parentes.

Começou a roubar e a andar por aí resmungando para si 
mesmo, gorgolejando. Por isso chamavam-no de Gollum 
e o amaldiçoavam, e lhe diziam para ir embora; sua avó, 
querendo paz, expulsou-o da família e o pôs para fora de 
sua toca. (TOLKIEN, 2000a, p. 55)

O fato de a personagem começar a ser chamada de Gollum nesse 
momento, em que deixa de conviver com seus semelhantes e passa a estar 
isolado, tendo apenas a si mesmo e ao Anel como companhia, é muito 
conveniente para marcar o início da projeção da Sombra de Sméagol num 
duplo, o Gollum, que tende a se fortalecer em seu longo período de solidão. 

Sméagol vagou por um tempo, até que encontrou abrigo numa caverna 
sob as Montanhas Sombrias, onde capturava peixes do riacho e se escondia 
da luz do sol. Lá, passou a ser consumido pelo poder do Anel durante muitos 
anos até ser encontrado por Bilbo em O Hobbit. Na oportunidade, ocorre um 
jogo de adivinhas entre os dois, em que a vida de Bilbo está em cheque. Este o 
vence, escapa e leva o Anel consigo. 

- Maldito! Maldito! Maldito! - chiava Gollum. - Maldito 
Bolseiro. 

Ele se foi! O que ele tem nos bolssos? Nós adivinha, nós 
adivinha, meu precioso. Achou ele, é sim, deve ter achado. 
Meu presente de aniversário.

[...]

Bilbo parou e encostou-se contra a parede do túnel. Depois 
de algum tempo, Gollum parou de chorar e começou a 
falar. Parecia estar tendo uma discussão consigo mesmo. 
(TOLKIEN, 2009, p. 83-84) 

Inconsolável por perder o Anel (também por ele chamado diversas vezes 
de “precioso” ou “presente de aniversário”), Gollum jura vingança e passa a 
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perseguir seu portador, que vários anos depois, nos acontecimentos referentes 
ao Senhor dos Anéis, trata-se do sobrinho de Bilbo, Frodo Bolseiro. 

Ao servir de guia para Frodo e seu fiel amigo Sam em sua jornada em 
direção à Mordor – onde os dois hobbits do Condado têm como missão destruir 
o Anel – tanto Sméagol quanto Gollum se manifestam, nutrindo desejos e 
sentimentos divergentes com relação a Frodo, que durante a história ajuda e 
confia na criatura diversas vezes, para descontentamento total do desconfiado 
Sam. De fato, é o próprio Frodo que faz com que Sméagol se fortaleça, quando 
há muito era Gollum que havia assumido o controle. Em momento algum de  
O Hobbit, ele refere-se a si mesmo como Sméagol, ou mesmo esse nome 
aparece na narrativa.

Sméagol, apesar de não ter mais a aparência e vida de hobbit, se 
identifica com Frodo – que faz questão de sempre chamá-lo de Sméagol 
e tratá-lo como igual – e dedica sua lealdade a ele. Mantém, em parte, sua 
bondade e inocência, e obedece a seu mestre sempre que está no comando. 
Já Gollum, seu duplo onde sua Sombra foi projetada, odeia todos os hobbits, 
deseja o Anel ardentemente, mente e trai para consegui-lo de volta. Diversas 
vezes Sméagol e Gollum travam discussões entre si, como a que segue:

Gollum estava falando consigo mesmo. Sméagol travava 
um debate com algum outro pensamento que usava 
a mesma voz, mas que a fazia guinchar e chiar. Uma 
luz opaca e uma luz verde alternavam em seus olhos, 
conforme falava:

- Sméagol prometeu - disse o primeiro pensamento.

- Sim, sim, meu Precioso – veio a resposta. – Nós 
prometemos, mas para salvar o nosso Precioso e não 
deixar que Ele o tenha – nunca. [...]

- Não sei. Não posso fazer nada. O mestre está com ele. 
Sméagol prometeu ajudar o mestre.

- Sim, sim, ajudar o mestre: o mestre do Precioso. Mas 
se nós fosse o mestre, então nós poderia se salvar, sim, e 
ainda assim manter a promessa.

- Mas Sméagol disse que seria muito, muito bom. Hobbit 
bonzinho! Tirou a corda cruel da perna de Sméagol. Ele 
fala comigo com gentileza.
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[...]

- Então pegue ele – disse a outra -, e vamos ter ele nós 
mesmo! Então vamos ser mestre, gollum! Fazer o outro 
hobbit, o hobbit mau e desconfiado, fazer ele rastejar, sim, 
gollum!

- Mas não o hobbit bonzinho?

- Oh, não, não se isso não nos agrada. Mas ele é um 
Bolseiro, meu Precioso, sim, um Bolseiro. Um Bolseiro 
roubou ele. Encontrou ele e não disse nada, nada! Nós 
odeia os Bolseiros!.

- Não, não este Bolseiro.

- Sim, qualquer Bolseiro. Todas as pessoas que têm o 
precioso. Precisamos tomar ele. (TOLKIEN, 2002, p. 243)

É importante ressaltar que os encontros e diálogos entre os dois ocorrem 
frequentemente quando a criatura está pescando ou realizando alguma outra 
atividade próxima à água, o que o deixa diante do próprio reflexo: é nele que 
Sméagol consegue ver seu duplo. Outro ponto interessante diz respeito ao fato 
de Sméagol/Gollum quase sempre referir-se a si mesmo na primeira pessoa no 
plural: seja por que considera seu duplo, seja por que considera o Anel como 
parte de si. No entanto, em alguns momentos com Frodo, chega a referir-se a 
si mesmo na primeira pessoa do singular.

– Ele mentiu a meu respeito, mentiu. Na verdade eu 
escapei, sem que ninguém me ajudasse. De fato, foi-me 
ordenado que procurasse o Precioso; e eu procurei e 
procurei, é claro que eu procurei. Mas não para o Senhor 
do Escuro. O precioso era nosso, era meu, digo a vocês. 

[...]

Frodo notou que Gollum usou eu, e isso parecia 
geralmente ser um sinal, em suas raras manifestações, de 
que alguns resquícios de uma antiga sinceridade estava 
predominando naquele momento. (TOLKIEN, 2002, p. 
255)
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Um episódio leva a uma mudança no comportamento de Sméagol/
Gollum, no entanto. Ela ocorre quando a criatura acredita ter sido traída 
por Frodo, quando, na verdade, este estava tentando salvar sua vida. Desse 
momento em diante, tanto Gollum quanto Sméagol têm como objetivo 
recuperar o Anel, não importando as consequências disso. 

Apesar das alternâncias e simultaneidades de seu eu e de sua Sombra, 
Sméagol torna-se fundamental para o desfecho da demanda de destruição 
do Anel, já que no último momento Frodo se deixa dominar pelo desejo de 
possuí-lo e precisou tê-lo arrancado de si por Sméagol/Gollum, para que tudo 
chegasse ao fim. O próprio Frodo o diz, depois de voltar a si:

- Precioso, precioso, precioso! – gritava Gollum. – Meu 
Precioso! Ó, meu precioso! – E assim, no momento em que 
erguia os olhos para se regozijar com sua presa, deu um 
passo grande demais, tropeçou, vacilou por um momento 
na beirada, e então com um grito agudo caiu.

[...]

- Sim – disse Frodo. – Mas se você se lembra das palavras 
de Gandalf: Até mesmo Gollum pode ter ainda algo a 
fazer? Se não fosse por ele, Sam, eu não poderia ter 
destruído o Anel. A Demanda teria sido em vão, no fim de 
tanta amargura. Então vamos perdoá-lo! (TOLKIEN, 2000b, 
p. 222-223)

Assim, mesmo diante de tantos altos e baixos em suas atitudes e 
motivações, e de tantas lutas para que suas atitudes positivas superassem os 
desejos cruéis de sua Sombra, Sméagol acaba por executar a tarefa central em 
O Senhor dos Anéis e, nisto, alcança sua redenção.

O duplo em William Wilson: o caso de William Wilson e seu 
homônimo

Até o momento, o lado negativo da sombra foi destacado durante as 
análises. Nesse momento, um novo aspecto desse arquétipo será explicitado 
nas personagens-título desse conto de Edgar Allan Poe. Conforme é ressaltado 
em A Jornada do Escritor, “A Sombra também pode abrigar qualidades positivas 
que estão ocultas ou que rejeitamos por um motivo qualquer.” (VLOGER, 
2006, p. 83). Assim sendo, a Sombra também pode ser a projeção de aspectos 
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positivos, porém não desenvolvidos por motivos diversos. Conforme se pode 
ver a seguir:

Como outros arquétipos, as Sombras podem também 
expressar aspectos positivos, e não apenas negativos. A 
Sombra do psiquismo de alguém pode ser alguma coisa que 
foi reprimida, negligenciada ou esquecida. A Sombra abriga 
os sentimentos sadios e naturais que alguém considera que 
não deveríamos mostrar. [...] A Sombra também pode ser 
constituída por um potencial inexplorado, como a afeição, 
a criatividade ou a capacidade intuitiva, que ficou sem se 
expressar. “O caminho não seguido”, as possibilidades da 
vida que eliminamos, ao fazermos escolhas em diferentes 
estágios, tudo isso pode se reunir na Sombra, fermentando, 
até ser trazido à luz da consciência. (VLOGER, 2006, p. 86)

O duplo do narrador William Wilson, de mesmo nome, se encaixa no 
aspecto da Sombra enquanto soma dos aspectos positivos que poderiam ter 
sido desenvolvidos pelo indivíduo, mas foram reprimidos. Essa descoberta 
é feita gradualmente ao longo da narrativa, à medida que o próprio William 
Wilson narrador confessa e explicita sua relação com seu duplo. Ele admite 
ser um ser humano ruim, à medida que chama a si mesmo de “o horror e 
a abominação do mundo” (POE, 2008, p. 234). Ao tentar justificar seus atos, 
afirma que “A corrupção, em geral, atinge os homens gradualmente, mas de mim 
a virtude separou-se de uma vez, como se fora um manto” (POE, 2008, p. 234). 
Ou como se, desprendendo-se dele, tornar-se-ia um ser à parte: seu duplo.

Outro argumento do narrador diz respeito ao fato de ser ele de uma 
família conhecida por seu temperamento ruim e rara imaginação, e que seus 
pais nada fizeram para impedir que ele se desenvolvesse de forma similar. 
Assim, na época em que frequentava a escola, William Wilson dispunha de 
certo poder sobre grande parte de seus colegas:

Meu caráter ardente, entusiasta e dominador deu-me uma 
situação preeminente entre meus colegas e, gradualmente, 
ascendência poderosa sobre todos os que eram mais 
novos ou da mesma idade que eu; sobre todos, exceto um. 
Era um aluno que, sem ter comigo qualquer parentesco, 
tinha o mesmo nome de batismo e o mesmo nome de 
família [...] recusava, enfim, suportar a minha ditadura e 
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manifestava-o sempre que lhe era possível. (POE, 2008, p. 
238-239)

Esse outro William Wilson rivalizava com o narrador em tudo, e 
se mantinha no mesmo nível. O narrador, porém, o considerava superior, 
já que aquele fazia tudo com naturalidade, enquanto este se esforçava 
demasiadamente para sempre alcançá-lo. Uma única desvantagem esse duplo 
possuía. Conforme o próprio narrador o diz: “[...] qualquer outro antagonista 
menos encarniçado do que eu tê-lo-ia respeitado. [...] Quando falava, a sua voz 
não passava de um murmúrio.” (POE, 2008, p. 240). 

Conforme ressaltado no início, à medida que a narrativa se desenvolve, 
descobre-se mais e mais semelhanças entre o duplo e o narrador: “[...] soube 
casualmente que meu homônimo nascera no dia 19 de janeiro de 1813 e, 
por interessante coincidência, esse dia é precisamente aquele em que nasci.” 
(POE, 2008, p. 239); “Por essa época, não descobrira eu ainda o fato notável 
da igualdade das idades; percebia, no entanto, que tínhamos a mesma altura, 
e cheguei até a descobrir certa semelhança de fisionomia [...]” (POE, 2008, p. 
241); ao entrar no quarto de seu duplo durante a noite para pregar-lhe uma 
peça, o choque diante da igualdade: “O mesmo nome! Os mesmos traços! A 
entrada na escola no mesmo dia!” (POE, 2008, p. 244)

O narrador ressalta que, ainda que houvesse rivalidade entre os dois, 
a atitude de seu duplo sempre continha ares de proteção e afeição. Diversas 
vezes, ainda na época de escola, sua Sombra intervinha em seus planos 
maliciosos com conselhos:

Quero, contudo, fazer-lhe justiça, depois de tantos anos, de 
confessar que todos os conselhos sugeridos pelo meu rival 
eram cheios de bom senso [...] e eu seria hoje um homem 
melhor e, por isso mesmo, mais feliz, se tivesse seguido os 
conselhos que aquelas sensatas sugestões continham [...] 
(POE, 2008, p. 242)

Aconselhar seu homônimo de maneira misteriosa enquanto este 
praticava atos reprováveis tornou-se prática comum do duplo, notada, porém 
veementemente ignorada pelo narrador. Uma característica interessante do 
duplo diz respeito ao fato de sempre aparecer utilizando roupas idênticas ao 
do narrador, mesmo quando se tratava de uma peça personalizada e única:

O talhe fora inventado por mim, porque nessa altura me 
preocupava muito com essas futilidades do luxo. [...] Foi 
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por isso que, quando o Sr. Preston me estendeu a capa que 
levantara do chão [deixada pelo outro William Wilson], 
eu vi, com um espanto que melhor se diria terror, já ter 
no braço a que me pertencia, embora aquela fosse em 
tudo semelhante à minha, mesmos nos pormenores mais 
ínfimos.[...]” (POE, 2008, p. 250)

Já que seu homônimo não ouve suas advertências, o duplo denuncia-lhe 
diante de todos quando aquele trapaceia num jogo que envolve quantias altas 
e a falência do outro jogador. Desse momento em diante, o William Wilson 
narrador vê-se sempre na condição de fugitivo de sua Sombra, que sempre 
aparece para estragar suas ações maldosas. Por fim, farto dessa dinâmica de 
rato e gato, William Wilson narrador decide matar sua Sombra, aquele que 
durante toda a narrativa funcionou como sua consciência, o lado melhor de si. 
Na declaração final de seu duplo, o narrador faz essa constatação:

Era Wilson, mas um Wilson que já não murmurava ao falar. 
Pelo contrário, falava tão alto que tive a impressão nítida 
de ouvir minha própria voz dizendo:

- Venceste, e eu pereço. Mas daqui para frente também tu 
estarás morto. Morreste para o mundo, para o céu e para a 
esperança! Existias em mim. Olha bem agora para a minha 
morte, e nessa imagem, que é a tua, verás o teu próprio 
suicídio! (POE, 2008, p. 253) 

O Duplo em A Mortalha de Alzira: Padre Ângelo e seu 
homônimo

Padre Ângelo faz parte da obra A Mortalha de Alzira, do maranhense 
Aluísio Azevedo. Esta obra data do final do Século XIX, período de fortes 
críticas à Igreja, como entidade que impedia o livre pensamento. Dentro deste 
contexto, Aluísio Azevedo utiliza sua obra para também criticar a instituição, 
tanto pelo fato de impedir o pensamento livre, quanto pelos escândalos que 
a envolviam. Isto posto, deve-se dizer que Ângelo será o personagem que 
sustentará esta crítica, visto que o personagem fora criado para ser um padre 
imaculado, mas, em dado momento, acaba por se deparar com vários conflitos 
em seu inconsciente, relacionados ao que lhe era predestinado e a sentimentos 
que não condiziam com a sua vida paroquial. 
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Padre Ângelo fora abandonado às portas do seminário e foi criado por 
um padre chamado Ozéas, como forma de penitência por uma vida paroquial 
pautada em escândalos. Isto justifica a tentativa de Ozéas em tornar Ângelo um 
padre sem nenhuma mácula. 

Logo no início da obra, são ressaltadas as características que lhe dão 
uma aparência divinal: 

Parecia um arcanjo em dulcíssimo com a Divindade. Dir-se-
ia que ele, de um instante para outro, ia desprender-se da 
terra e partir lentamente para Deus, como a própria súplica 
que lhe agitava as rosas da boca e se evaporava como um 
perfume. (AZEVEDO, 2000, p. 13)

No entanto, no decorrer da trama, o personagem é tomado por 
pensamentos que nunca havia tido antes, assim que conhece a jovem Alzira, 
uma cortesã, com uma vida regada a luxos e à materialidade, apresentando 
um contraponto à personalidade de Ângelo. Ela também se apaixona por ele, 
porém, os dois não chegam a consumar o que sentem, de fato. A duplicidade 
de Ângelo se manifestará quando Alzira, acometida por uma doença terminal, 
vem a falecer e o padre é chamado para dar-lhe a extrema-unção. Ao vê-la 
desfalecida, vestida em sua mortalha, Ângelo acaba por adormecer, e, durante o 
sono, vê sua amada levantar-se e é no sonho que os dois consumam seu amor. 

A partir deste momento, os dois sempre se encontram nos sonhos do padre, 
vivenciando momentos que nunca, de fato, desfrutaram juntos. Ângelo descobre 
o mundo dos mortos e também sentimentos negativos que nunca houvera 
manifestado. Nota-se, então, que a sombra do padre revela-se em seus sonhos, 
visto que eles são reflexos de seu próprio inconsciente. O padre passa seus dias 
ansiando pela hora de dormir, para encontrar Alzira e manifestar o lado negativo 
que reprime enquanto padre, até ser confrontado por sua própria sombra:

— E que tens tu com isto, hipócrita?... Interrogou o Ângelo 
boêmio, recuperando o sangue frio. Acaso vou eu tomar-
te contas das ridículas pantominices que levas a praticar 
durante o dia em Monteli?... Interrompo porventura a farsa 
das tuas missas, quando charlataneias o teu irrisório latim 
e ergues ao ar, espetaculosamente, dois dedos de vinho 
e três de obreia, proclamando que é sangue e corpo de 
Cristo... o que vais ingerir?... Já fui eu lá dizer-te ao ouvido 
que isso é uma truanice, tão digna de desprezo quanto de 
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lástima?... Já fui eu lá insinuar aos teus devotos que os teus 
milagres são mentira, como é mentira a tua fé! Como é 
mentira a tua ciência, como é mentira a tua religião?... Não 
me venhas pois aborrecer, onde não és chamado, e volta 
para a tua pestilenta aldeia, que tens lá quem precise dos 
teus desvelos e dos teus conselhos.(AZEVEDO, 2000, p. 30)

O confronto termina em um embate físico, denotando o quanto seu 
duplo, distanciava-se do que o padre era na realidade e o quanto ela o dominava:

O desarmado soltou um formidável grito de desespero 
e engalfinhou-se com o outro Ângelo, rolando ambos no 
chão, por entre os cadáveres ensanguentados, enquanto 
um sino ao longe principiava a badalar, chamando para 
a missa, e a aurora acordava a natureza, cantando um 
hino de gorjeios e murmúrios de floresta. O infeliz vigário 
acordou afinal, na vida real, banhado de suor, sufocado e 
aflito, a debater-se no seu leito com a própria sombra, que 
o estrangulava. (AZEVEDO, 2000, p. 49)

Além da dualidade mostrada na própria personalidade de Ângelo, 
a duplicidade sonho/realidade é constante na obra, mantendo a dúvida, no 
padre, acerca das suas próprias experiências: 

 – Meu Deus! Onde começa o sonho?... Onde termina a 
realidade?... Alzira teria com efeito vindo buscar-me no dia 
seguinte ao seu enterro?... (Ozéas redobrou de atenção.) 
Eu ter-me-ia transformado em um cavalheiro e ela em 
formosa dama? Teríamos saído por aí afora, montados em 
fogosos cavalos que nos levaram a mundos desconhecidos 
para mim?... Teria eu percorrido com ela todas essas 
paragens maravilhosas?... Teria eu provado de todos os 
venenos do prazer e bebido de todos os vinhos do amor?... 
(AZEVEDO, 2000, p. 40)

As dúvidas de Ângelo acerca de seu próprio eu e suas vivências, bem 
como os limites entre fato e fantasia, leva-o a fim trágico, quando este decide 
tirar sua própria vida, atirando-se de um penhasco, após matar seu próprio tutor. 
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Considerações Finais
A duplicidade humana vem sido abordada desde a Antiguidade, sendo 

justificada ou servindo de justificativa para a origem das sociedades ou mesmo 
alguns aspectos de diferentes contextos sociais. A psicologia e a literatura se 
utilizaram do tema na tentativa de compreender algumas características humanas.

O psiquiatra Carl Gustav Jung, em sua psicologia analítica, utilizou o 
arquétipo Sombra para tratar dos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, 
reprimidos pelos indivíduos. Desta forma, no estudo arquetípico de Jung, a Sombra 
pode ser designada como o duplo. Na literatura fantástica o tema tornou-se um 
dos elementos para desencadear aspectos entre os limites do real e da fantasia. 

No presente trabalho procurou-se abordar diferentes formas de 
manifestação do duplo, sob a luz do estudo arquetípico de Jung, nas obras O 
Médico e o Monstro, O Senhor dos Anéis, “William Wilson” e A Mortalha de Alzira.
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corpos transfigurados: sociologia do corpo pós-humano e as 
distopias contemporâneas

Eduardo Marks de Marques1

Toda vez que estudiosos de literatura pensam a respeito da definição 
de distopia, torna-se inevitável não pensar nos três exemplos clássicos do 
gênero no século XX: Nós (1921), de Yevgeny Zamyatin, Admirável Mundo 
Novo (1937), de Aldous Huxley e 1984 (1949), de George Orwell. O que a 
grande maioria dos leitores desconhece, no entanto, é que os três romances 
supracitados pertencem ao que alguns críticos costumam chamar de segunda 
virada distópica, sendo que a primeira delas é constituída de sátiras sobre as 
concepções trazidas pelo Iluminismo de uma vida vivida de acordo com os 
princípios da razão (CLAEYS, 2010, p. 110) logo após a Revolução Francesa 
e cujo objetivo principal era expor as falhas da razão como um princípio de 
organização social e política.

Em seu ensaio intitulado “The Origins of Dystopia: Wells, Huxley 
and Orwell” (2010), Gregory Claeys afirma que o que os romancistas acima 
compartilham naqueles romances — e o que pode ser tido como o centro das 
distopias pertencentes à segunda virada — não é simplesmente uma crítica 
a diferentes formas de organização sócio-política, mas, sim, a aceitação da 
impossibilidade moderna de alcançar equilíbrio entre um sistema político que 
busca igualdade e um sistema econômico que deve manter ou erradicar as 
diferenças sociais e, ainda assim, conseguir manter intactas as individualidades 
pessoais. Nas duas obras mais importantes de tal tendência, os romances 
de Huxley e Orwell, apesar do tema óbvio da luta do homem-indivíduo 
versus o sistema (mostrando, assim, não a falha dos regimes totalitários em 
controlar todos os indivíduos mas, sim, a mensagem ainda mais poderosa de 
que qualquer forma de resistência é fútil), um dos principais elementos das 
distopias é o distanciamento do continuum histórico (através da criação de um 
novo continuum, em Huxley, e da constante reescrita do mesmo, em Orwell). 
Se, por um lado, as eutopias clássicas existem apesar da história, o advento 
do socialismo utópico — e de sua crítica por parte do Marxismo — traz a 
história para a equação como uma peça vital para a manutenção do sistema 
1  PhD em Australian Literature and Cultural History (University of Queensland, 2007) 
com Residência Pós-Doutoral em Teoria da Literatura (Universidade Federal de Minas Gerais, 
2014). Professor de Literaturas de Língua Inglesa na Universidade Federal de Pelotas. Líder do 
Grupo de Pesquisa Teoria e Crítica Literária e Cultural: Questões Contemporâneas e Metodologias 
de Ensino.
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e, consequentemente, dos esforços revolucionários por trás dele (revolução 
tecnológica em Huxley; política, em Orwell). Como estas são, certamente, as 
distopias mais conhecidas, é justo afirmar que tais movimentos tenham iniciado 
a tendência para a construção crítica das distopias clássicas do século XX.

No entanto, desde a última década daquele século, após a ascensão 
e queda da literatura utópica feminista nos anos 1960 e 1970, a literatura 
distópica em língua inglesa ressurge, ainda que com preocupações e interesses 
distintos daqueles romances distópicos clássicos, sugerindo, assim, uma 
terceira virada na literatura distópica. Primeiramente, o impacto causado por 
Francis Fukuyama e sua tese sobre o fim da história estabelece que os elementos 
políticos de crítica socioeconômica tanto ao socialismo quanto ao capitalismo 
não mais se sustentam após, defende o autor, a vitória das democracias liberais 
sobre os regimes comunistas. O fim da história traz, também, o fim da utopia:

We who live in stable, long-standing liberal democracies 
face an unusual situation. In our grandparents’ time, 
many reasonable people could foresee a radiant socialist 
future in which private property and capitalism had been 
abolished, and in which politics itself was somehow 
overcome. Today, by contrast, we have trouble imagining 
a world that is radically better than our own, or a future 
that is not essentially democratic and capitalist. Within 
that framework, of course, many things could be improved: 
we could house the homeless, guarantee opportunity for 
minorities and women, improve competitiveness, and 
create new jobs. We can also imagine future worlds that 
are significantly worse than what we know now, in which 
national, racial, or religious intolerance makes a comeback, 
or in which we are overwhelmed by war or environmental 
collapse. But we cannot picture to ourselves a world that 
is essentially different from the present one, and at the 
same time better. Other, less reflective ages also thought 
of themselves as the best, but we arrive at this conclusion 
exhausted, as it were, from the pursuit of alternatives we 
felt had to be better than liberal democracy. (FUKUYAMA, 
1992, p. 42)
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A tese de Fukuyama, de que as sociedades ocidentais já atingiram 
seu ápice de desenvolvimento social e econômico leva-nos diretamente à 
impossibilidade da utopia, uma vez que tal ápice é o que figura como objetivo 
da construção de qualquer impulso utópico e, assim, se a realidade ocidental 
já é a utopia realizada, tudo o que é imaginado de dentro da utopia só pode ser 
distópico por natureza.

Isso não significa, no entanto, que as distopias contemporâneas não 
sejam críticas ao capitalismo, mas o são de maneira diferente. Na introdução 
à sua coletânea de ensaios sobre utopia e ficção científica, intitulada 
Archaeologies of the Future: The desire called utopia and other science fictions 
(2005), o crítico marxista Fredric Jameson discute as conexões entre utopia 
e política — especialmente durante o século XX—uma vez que o modelo 
utópico se apresentava como o único possível de apresentar alternativas ao 
modo capitalista de organização social e econômica. Se qualquer modo de 
pensar anticapitalista requer um entendimento das possibilidades de uma 
vida melhor (que aponta, obviamente, para um senso de desencanto com 
o que quer que se entenda por “vida real”), as construções práticas de tais 
utopias provaram ser distopias de fato, através de um desejo de uniformidade 
e de pureza ideais de um sistema perfeito, mas que só poderia construir-se à 
força por conta de seus sujeitos imperfeitos e relutantes (JAMESON, 2005, p. 
xi), numa alusão clara aos modelos comunistas de nação, vinculados todos a 
sistemas totalitários de governo. Assim, é possível ver as conexões complexas 
entre utopia e distopia. A dinâmica u/distópica é orientada a atingir uma 
compreensão nova, pós-moderna da utopia como um projeto que rejeita as 
universalidades das utopias blueprint (aquelas que surgem como modelos e 
fórmulas passíveis de replicação total e absoluta), mas reconhece sua posição 
no contínuo das utopias. Uma forma similar de entendimento das relações 
entre utopias e distopias na pós-modernidade é o que encontramos no estudo 
crítico de Margaret Atwood, In Other Worlds: SF and the human imagination 
(2011), no qual ela define e discute o conceito de ustopia (ATWOOD, 2011, p. 
66) como uma forma híbrida entre utopia e distopia.

Através da leitura de filósofos modernos, particularmente das ideias 
do alemão Ernst Bloch a respeito da utopia, Jameson identifica dois grandes 
eixos de orientação do utopianismo, considerando a obra de Thomas More 
como ponto de partida: o eixo do programa utópico e o eixo do impulso 
utópico (JAMESON, 2005, p. 3-4). Reduzindo tais eixos a seus componentes 
mínimos, vemos que o programa utópico orienta-se no presente e conecta-
se, ainda que tangencialmente, às utopias blueprint (particularmente àquelas 
do final do século XIX), mas com a diferença que, para Jameson, ele deve 
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ser visto como uma obra em andamento, que deve envolver uma constante 
reorganização do locus urbano ao redor das ideias de uma revolução sustentada 
por uma prática comum e uma literatura de apoio, entre outros. O impulso 
utópico, por outro lado, orienta-se do presente para o futuro e tem como 
preocupação a cristalização da utopia não apenas através da manutenção 
dos ideais revolucionários mas, principalmente, pela prevenção de ideais 
contrarrevolucionários que possam colocar a utopia em xeque. No entanto, o 
elemento central na análise do impulso utópico é, sem dúvida, hermenêutico, 
o que envolve, aqui, corporalidade, cronologia e coletividade. Dessa forma, o 
corpo material é central para o entendimento das utopias contemporâneas. 
Jameson afirma que:

[m]aterialism is already omnipresent in an attention to the 
body which seeks to correct any idealism or spiritualism 
lingering in this system. Utopian corporeality is however 
also a haunting, which invests even the most subordinate 
and shamefaced products of everyday life, such as aspirins, 
laxatives and deodorants, organ transplants and plastic 
surgery, all harboring muted promised of a transfigured 
body. (JAMESON, 2005, p. 6)

Nisso, as utopias modernas (tais como seus exemplares contemporâneos, 
dos séculos XX e XXI) apropriam-se fortemente dos discursos (e das práticas) do 
desenvolvimento científico para garantir a promessa utópica da mutabilidade 
(para fins de perfeição) do corpo utópico, tendência talvez iniciada por 
Mary Shelley em seu romance Frankenstein (1818), estabelecendo, assim, a 
conhecida aproximação entre os gêneros da ficção utópica e ficção científica 
(FREEDMAN, 2000, p. 62).
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Fig.1 – diagrama de Jameson para o programa e impulso utópicos (JAMESON, 2005, p. 4)

Se o elemento corporal é importante para o entendimento desta 
nova construção das distopias, que novo corpo é este que permeia e medeia 
a sua relação com o mundo à sua volta? Primeiramente, seguindo a tese de 
Fukuyama, é correto afirmar que tal corpo é uma entidade capitalista, cuja 
existência só pode ser validada através da noção de desejo. O sociólogo Bryan 
S. Turner, em sua obra The Body and Society: Explorations in Social Theory 
(2011) identifica tal corpo afirmando que:

Our attitudes towards sexuality, women’s social roles and 
gender are in part the arcane legacy of feudal Christianity 
and the requirements of property relations in modes of 
production based on private appropriation. Our attitudes 
have also been shaped by the ancient history of family life 
and patriarchal household. In late capitalism these attitudes 
in many ways no longer conform to the actual requirements 
of the economy or to the social structure of a capitalist 
society which is organized around corporate ownership. 
Because property and investment are now concentrated 
in corporate bodies, family capitalism no longer plays a 
major role in industrial economies. Capitalism no longer 
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requires the unity of the family in order to guarantee the 
distribution of property. Although capitalism may still 
require the household as a unit of consumption, it is not a 
requirement of capitalism that these households should be 
of the nuclear variety. The ascetic mode of desire is thus not 
pertinent to contemporary forms of capital accumulation 
and largely inappropriate to individual consumption. 
The factory floor must have social regulations to ensure 
continuous and efficient production, but even in the case 
of productive arrangements it is perfectly possible to de-
skill the labour force and replace it with the dead labour 
of machinery. Modern capitalism tends to foster hedonistic 
calculation and a narcissistic personality. Consumer culture 
requires not the suppression of desire, but its manufacture, 
extension and detail. (TURNER, 2008, p. 29)

O corpo que se entrega ao desejo acaba sendo transfigurado por ele. 
Por um lado, o capitalismo requer a mutação constante desse desejo e do 
calculismo hedonista e personalidade narcisista, partes desse corpo e, por 
outro lado, a construção do desejo conecta-se à tecnologia. O corpo humano, 
orgânico, não mais se sustenta e se define como centro do humanismo, 
uma vez que o capitalismo tardio transforma-nos em ciborgues, seres cuja 
humanidade falha necessita ser melhorada através da tecnologia no desejo 
final de prolongar (de forma indefinida, se possível) a vida. Essencialmente, tal 
relacionamento redefine a essência da humanidade e do humanismo, criando 
as noções de transumano e pós-humano, o que Cary Wolfe (2010) descreve 
como segue abaixo:

[a]rguably the best-known inheritor of the “cyborg” 
strand of posthumanism is what is now being called 
“transhumanism”— a movement that is dedicated, as 
the journalist and writer Joel Garreau puts it, to “the 
enhancement of human intellectual, physical, and 
emotional capabilities, the elimination of disease and 
unnecessary suffering, and the dramatic extension of 
life span. What this network has in common,” Garreau 
continues, “is a belief in the engineered evolution of ‘post-
humans,’ defined as beings ‘whose basic capacities so 
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radically exceed those of present humans as to no longer 
be unambiguously human by our current standards.’ 
“‘Transhuman,’” he concludes, “is their description of 
those who are in the process of becoming posthuman.” As 
one of the central figures associated with transhumanism, 
the Oxford philosopher Nick Bostrom, makes clear, this 
sense of posthumanism derives directly from ideals of 
human perfectibility, rationality, and agency inherited from 
Renaissance humanism and the Enlightenment. (And in 
this, it has little in common with Haraway’s playful, ironic, 
and ambivalent sensibility in “A Cyborg Manifesto,” which is 
suspicious — to put it mildly—of the capacity of reason to 
steer, much less optimize, what it hath wrought.) (WOLFE, 
2010, p. xiii)

Assim, a terceira virada distópica na literatura não é aquela onde o 
centro da utopia está em uma forma centralizada de controle político, social 
e/ou cultural sobre os indivíduos, mas, sim, em um corpo distópico, pós-
humano, que é o resultado da vida pós-moderna e dos avanços tecnológicos. 
O pensamento pós-moderno é complexo e multifacetado e, assim, deve 
ser limitado pelo argumento presente. Tal virada é ligada com a ascensão 
das utopias feministas dos anos 1960 e 1970 mas o desmantelamento de 
um conceito bem definido do que significa ser humano é o resultado final 
das democracias liberais e do capitalismo tardio. Donna J. Haraway, em seu 
“A Cyborg Manifesto” (1989), traz uma das primeiras tentativas de redefinir 
feminismo em tempos de capitalismo tardio ao discutir a fusão do orgânico 
– que pertencia ao reino do sagrado e indivisível – com o tecnológico, que 
deriva do eterno desejo de não somente prolongar a vida mas entregar-se 
completamente ao desejo. A relação entre humanos (o que quer que o termo 
possa significar) e máquinas é mantida por uma constante reinvenção desse 
humano. O ciborgue, entidade parte orgânica, parte inorgânica e tecnológica, 
é o produto capitalista por excelência, uma vez que o desejo nunca cessa de 
existir. As distopias literárias em língua inglesa publicadas a partir da década 
de 1990 questionam a essência dos pensamentos pós-humano e transumano 
além do complexo sistema que os gera.

A vitória do capitalismo tardio é a construção e manutenção de corpos 
transumanos através do desejo infindável de jamais envelhecer e/ou morrer e, 
nisto, as diferenças de sexo e gênero são irrelevantes, uma vez que o desejo 
existe além de tais categorias (TURNER, 2008, p. 32). O corpo transumano, 
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então, não permite quaisquer características (físicas e/ou culturais) que possam 
ser vistas como imperfeições. Tais características devem ser imediatamente 
corrigidas pela interferência da tecnologia. O corpo humano “original” é 
essencialmente inumano a partir dessa visão.

É essa temática que encontramos em muitos romances anglófonos 
tidos como distópicos ou especulativos e pode ser encontrada no romance The 
Children of Men (1992), de P.D. James. Situado no ano de 2021 ao redor de 
Oxford, Inglaterra, o romance constrói uma Inglaterra distópica em um mundo 
onde os homens tornaram-se inférteis há mais de 25 anos. A narrativa, parte 
epistolar, inicia-se com o protagonista, Theodore (Theo) Faron, um historiador, 
escrevendo em seu diário sobre a morte da pessoa mais jovem do mundo, o 
argentino Joseph Ricardo, assassinado em uma briga de bar (JAMES, 1992, p. 
3). Theo se vê como o mantenedor do conhecimento histórico, o qual logo 
tornar-se-á obsoleto e tal realização faz com que ele entre em um estado de 
desespero depressivo. O mundo em que vive idolatra os Omegas, membros da 
última geração nascida e a cujos atributos corporais são dados um status de 
quase-perfeição apesar de sua incapacidade de demonstrar qualquer tipo de 
afeto humano (JAMES, 1992, p. 11). Esse mundo, também, encoraja os idosos 
a participar de cerimônias oficiais de suicídio coletivo, denominadas Quietus.

Theo se vê envolvido com um grupo de revolucionários chamado 
The Five Fishes, cujo objetivo é depor o governante inglês, Xan Lypiatt e seu 
primo. O historiador somente concorda em ajudar o grupo por conta de seus 
sentimentos por Julian, uma integrante dos Five Fishes e que torna-se a única 
mulher grávida do mundo em quase um quarto de século. Ela é descrita como:

Her hair, dark and luscious, a rich brown with flecks of 
gold, was brushed back and disciplined into a short, thick 
pleat. A fringe fell over a high, freckled forehead. She 
was light-skinned for someone so dark-haired, a honey-
coloured woman, long-necked with high cheekbones, 
wide-set eyes whose colour [Theo] couldn’t determine 
under strong straight brows, a long narrow nose, slightly 
humped, and a wide, beautifully shaped mouth. It was a 
pre-Raphaelite face. Rossetti would have liked to paint 
her.... She was gloveless and he could see that her left hand 
was deformed. The middle and forefinger were fused into 
a nail-less stump and the back of her hand was grossly 
swollen. She held it cradled in her right as if comforting or 
supporting it. There was no effort to hide it. She might even 
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have been proclaiming her deformity to a world which had 
become increasingly intolerant of physical defects. But 
at least, he thought, she had one compensation. No one 
who was in any way physically deformed, or mentally or 
physically unhealthy, was on the list of women from whom 
the new race would be bred if ever a fertile male was 
discovered. She was, at least, saved from the six-monthly, 
time-consuming, humiliating re-examinations to which all 
healthy females under forty-five were subjected. (JAMES, 
1992, p. 39)

Na adaptação do romance para o cinema, Children of Men (traduzido 
no Brasil como Filhos da Esperança), dirigido por Alfonso Cuarón, no entanto, 
o corpo feminino através do qual a esperança da humanidade renasce é o de 
Kee, uma jovem negra com forte sotaque caribenho. Apesar de, ao contrário do 
que ocorre com Julian no romance, o corpo de Kee ser orgânica e fisicamente 
perfeito, ela representa o extremo oposto do que a Inglaterra (e, por extensão, 
a Europa ocidental) deveria representar. Os corpos das duas mulheres só têm 
a existência permitida porque são assumidamente estéreis e, assim, o conceito 
de humanidade não é apenas relacionado à esperança da procriação, mas 
também, a uma existência corporal tida como perfeita ou, ao menos, apta. 
Superficialmente, nenhuma das mulheres preenche tais requisitos e, assim, 
não podem ser vistas como seres humanos plenos.

No final do romance e do filme, o nascimento do filho de Julian/Kee 
pode ou não representar um novo começo para a raça humana; aceitá-lo como 
tal significaria reconhecer o retorno a um estado prévio de humanidade onde 
as falhas do corpo orgânico devem ser plenamente aceitas. Interessantemente, 
nem o romance nem o filme apresentam um senso de encerramento da ordem 
antiga e início da nova. Assim, a narrativa é dúbia acerca do destino daquela 
sociedade uma vez que a possível aceitação do bebê como elemento de uma 
nova ordem seria, também, um golpe na ação do capitalismo tardio sobre a 
construção dos corpos cibernéticos.

Um elemento importante dos romances utópicos e distópicos da 
primeira metade do século XX e que ajuda a manter a confusão existente entre 
esses gêneros e a ficção científica é o conceito de eucronia. Uma consequência 
direta dos avanços científicos da modernidade, a eucronia é o movimento que 
as narrativas utópicas fazem de um lugar não existente no presente para um 
tempo futuro (VIEIRA, 2010, p. 9-11). O motif da viagem no tempo torna-se 
popular depois de H.G. Wells, na virada do século XIX para o XX e o futuro 
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torna-se um elemento componente das narrativas distópicas. No entanto, o 
romance Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, constrói sua distopia 
no passado. Na narrativa, que se passa no interior da Inglaterra nas décadas 
de 1980 e 1990, essa eucronia reversa – ou retrodistopia, como eu a defino – 
cria um mundo onde a clonagem humana tem sido possível e comercialmente 
viável desde a década de 1960 e os clones servem como doadores de órgãos 
para o restante da população. O romance, uma espécie de bildungsroman, 
acompanha a vida de Kathy H., a narradora, desde sua infância em Hailsham, 
um colégio interno para clones (ou “alunos”, como eles são chamados) até a 
sua idade adulta, onde ela atua como cuidadora, um clone que cuida de outros 
clones após e durante o processo de suas doações de órgãos.

Durante sua vida em Hailsham, os alunos são encorajados a desenvolver 
suas habilidades artísticas – pintura, desenho, composição de poemas – como 
parte de seu programa educacional. Ocasionalmente, suas obras eram coletadas 
por uma mulher misteriosa, a quem os alunos chamavam de Madame. Os 
alunos, então, desenvolvem a teoria de que a Madame teria uma galeria de 
arte onde os trabalhos seriam expostos e através dos quais as pessoas podiam 
ver o interior de suas almas. A partir dessa crença, Kathy H. e Tommy D., outro 
clone, iniciam uma busca por Madame anos depois de terem deixado Hailsham 
porque eles acreditam que, se a Madame puder analisar as obras recentes de 
Tommy D., ela poderia verificar que os clones estão de fato apaixonados um 
pelo outro e, assim, garantir uma suspensão temporária do processo de suas 
doações para que possam passar pelo menos dois anos juntos como um casal. 
Após uma longa procura, eles finalmente a encontram e sua conversa revela o 
clímax do romance:

Mas você fez suas perguntas, meu caro rapaz. Vamos 
responder à mais simples, e talvez essa responda a todas 
as outras. Por que nós levávamos os trabalhos artísticos 
de vocês embora? Por que fazíamos isso? Você falou 
uma coisa bem interessante agora há pouco, Tommy. 
Quando estava conversando com a Marie-Claude. Você 
disse que era porque a arte revelaria como vocês eram. 
Como vocês eram por dentro. Foi isso que você disse, 
não foi? Bem, pois saiba que não está muito distante 
da verdade. Nós levávamos seus trabalhos porque 
achávamos que eles revelariam a alma de vocês. Ou, 
para esclarecer melhor a questão, fazíamos isso para 
provar que vocês tinham uma alma... Quando a Marie-
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Claude [a diretora de Hailsham] e eu começamos, não 
havia estabelecimentos como Hailsham. Nós fomos um 
dos primeiros, junto com Glenmorgan House. Depois 
de alguns anos surgiu a Fundação Saunders. Juntos, 
nos tornamos um movimento pequeno mas com voz 
ativa, que se opôs ao programa de doações na forma 
como estava sendo gerido. Mais importante ainda, 
demonstramos para o mundo que, quando criados 
num ambiente humano e culto, os alunos podiam se 
tornar tão sensíveis e inteligentes quanto qualquer ser 
humano normal. Antes disso, todos os clones — ou 
alunos, como nós preferíamos chama-los — existiam 
apenas para abastecer a ciência médica. Nos primeiros 
tempos, logo depois da guerra, isso era tudo o que vocês 
representavam para a grande maioria. Objetos obscuros 
em tubos de ensaio... Para responder à sua pergunta, 
Tommy. Era por esse motive que colecionávamos a arte 
que faziam. Nós selecionávamos o que havia de melhor 
e organizávamos mostras especiais. No final dos anos 
70, no auge de nossa influência, montávamos eventos 
enormes por todo o país. Compareciam ministros, 
bispos, tudo quanto é tipo de gente famosa aparecia 
para nos prestigiar. Faziam discursos, concediam verbas. 
“Olhem, aqui está!”, nós podíamos dizer. “Olhem só 
toda esta arte! Como é que vocês ousam dizer que essas 
crianças não são inteiramente humanas?” (ISHIGURO, 
2005, p. 311-13)

A leitura mais óbvia da passagem acima se relaciona com as questões 
éticas relativas à clonagem humana para doação de órgãos, mas o que 
realmente torna-se relevante é a questão relativa à sua própria humanidade. 
Nisso, os clones representam um aspecto interessante, ainda que ambivalente, 
na construção do elemento pós-humano. Se o transumanismo almeja 
prolongar a vida humana através da tecnologia, como podemos compreender 
a construção de pós-humanos sem elementos cibernéticos, mas, sim, com 
elementos de substituição orgânicos que são consequência direta dos usos e 
avanços da tecnologia? E, também, o dilema da humanidade dos clones como 
meio de garantir a pós-humanidade de outros indivíduos torna-se crucial. Os 
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alunos, apesar de todo esforço em serem vistos como seres humanos plenos, 
jamais poderiam sê-los, pois eram vistos apenas como meras mercadorias 
tecnológicas e essenciais para a manutenção de todo o sistema em questão.

Um aspecto interessante que conecta as narrativas aqui discutidas 
é o fato de que elas se passam em um local geográfico real e reconhecível: 
a Inglaterra. Tal fato tem várias implicações na construção de tais distopias. 
Primeiramente, o fato de que a Grã-Bretanha é uma ilha é um claro 
reconhecimento da influência da Utopia de Thomas More na construção do 
gênero. Em segundo lugar, e mais importante para a discussão em pauta, é 
o fato de que o sistema político de ambos os romances depende fortemente 
de uma política de regulação corporal para sua manutenção. Isso pode ser 
visto como um eco da ascensão de discursos nacionalistas de extrema-direita 
na Europa, discursos esses que indicam que o direito à cidadania deve ser 
debatido e ter critérios muito claros de aplicabilidade. De qualquer forma, isso 
somente reforça a ideia de que o corpo pode ser visto como o elemento central 
na construção das distopias contemporâneas de língua inglesa nos últimos 40 
anos. A epistemologia do pós-humanismo e transumanismo traz uma série 
de debates éticos, políticos e socioeconômicos em uma roupagem distinta 
daquela apresentada nas distopias clássicas, onde os aspectos sociopolíticos 
eram superpostos ao cidadão. A terceira virada distópica é, então, a mais 
importante criação do capitalismo tecnológico.
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Viva o povo brasileiro: o fantástico para reler os discursos  
de identidade nacional

Eliane Maria de Oliveira Giacon1

Introdução

Os discursos de identidade nacional que perpassam o romance Viva o 
povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro, associam marcas do fantástico 
na construção do texto, ao associarem trechos de textos oficiais, da cultura 
popular e da literatura a termos carnavalizados, num processo de inversão 
das posições, pois aquilo que fora sacralizado é dessacralizado e se torna 
insólito. O processo de dessacralização de qualquer texto funciona por meio da 
desarticulação das amarras textuais, que os sacralizaram dentro da sociedade. 

Assim sendo, ao colocar partes do texto sacralizado no discurso de 
um dos personagens, que vem sendo construído de forma carnavalizada, o 
narrador desestabiliza aquilo que é tomado como “verdade” do que seria a 
identidade do brasileiro. O fantástico insurge deste processo, na medida em 
que aquilo que era sólido para um grupo se torna insólito, a fim de construir, 
no plano ficcional, um discurso do que seria o brasileiro. 

Identidade é um discurso, e como os outros, muda de acordo com o 
grupo que o constrói e a quem ele serve politicamente. Quando um discurso de 
identidade é elaborado não mais dentro de textos da história, da cultura popular 
ou da sociologia, e sim no texto ficcional, ele passa a ser um objeto estranho, pois 
é dada autoridade a um espaço, que antes era tido como fantástico. 

A mudança ocorre em virtude de um processo textual e de ressignificação 
discursiva dos termos e das posições dos sujeitos dentro da narrativa. São 
discursos transportados para a ficção e depois reestruturados, no plano 
da ficção, do insólito, a fim de demonstrar como há no plano discursivo a 
possibilidade dos conceitos transitarem e serem reelaborados em diferentes 
construções discursivas.

O insólito nos discursos da obra Viva o povo brasileiro

A obra Viva o povo brasileiro possui muitos trechos que demonstram 
certo deslocamento e ressignificação, que ao longo dos últimos 30 anos foi 
possível aos leitores, que não foram poucos, discutir este deslocamento ao 
1  Doutora em Literatura, Professora do Mestrado Acadêmico em Letras e do Mestrado 
Profissional em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
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qual chamamos aqui de insólito pelo viés do discurso do personagem. Insólito 
porque está deslocado, visto que a obra tenta reproduzir a história do que 
poderia ter sido e não aconteceu. Logo, é um discurso de releitura histórica 
pelo viés daqueles que foram marginalizados. Ao deslocar o discurso dos 
personagens de um contexto histórico oficial, há a introdução, no espaço 
ficcional, de um discurso, que entre todos da obra, quebra as estruturas dos 
textos históricos tradicionais. O discurso escolhido e que será discutido mais 
adiante é o testamento da personagem Dadinha.

O ato de quebrar as estruturas da historiografia oficial por meio de 
capítulos, que se desdobram em relatos dos personagens e seus atos, na 
construção, não somente da releitura da história do Brasil, mas dos discursos 
de identidade nacional. Os discursos de identidade nacional ou são compostos 
por definição pura do que seria o brasileiro, de acordo como momento histórico 
e com as pesquisas como as de Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Hollanda, 
Dante Moreira Leite, entre outros ou saem do imaterial composto por piadas 
e contos, que tentam ilustrar a brasilidade. Outro viés são as obras literárias 
que fazem uma discussão, no âmbito dos discursos dos personagens, a fim 
de discutir do que seria o brasileiro. Embora nem sempre haja a intenção do 
narrador de discutir a identidade nacional, ela passa a ser foco, quando há a 
presença de discursos que remetam ao Brasil e ao que o brasileiro pensa e faz. 
Algumas vezes idealizados, outras vezes descritivos, mas no geral, se a obra 
descreve conceitos sobre o brasileiro, ela por si só está discutindo a identidade 
nacional. Para tanto, os discursos ou sofrem um processo de sacralização, 
como diz Zilá Bernd, ou de dessacralização. 

A identidade nacional antes de estar associada a uma atitude, a uma 
preferência, a um momento histórico, a uma raça ou até mesmo a confluência 
de alguns fatores que faz com que um grupo de pessoas adote um mesmo 
território, onde possam viver e desenvolver-se, é uma forma discursiva 
produzida em determinado contexto histórico.

Se considerarmos que a identidade é um discurso, sua definição passa, 
então, a estar associada ao fruto do pensamento intelectual e político de cada 
época da história dessa comunidade. No Brasil, ao longo do tempo, houve 
muitas tentativas de definir qual seria a identidade nacional e qual a definição 
que poderia ter o brasileiro. Tais definições dependiam muito da visão política 
que vigorava em determinados momentos históricos e da visão que o brasileiro 
tinha de si mesmo e do outro.

Se a identidade é um discurso e toda a escritura também é discurso, 
em alguns livros como O povo brasileiro de Darcy Ribeiro e Raízes do Brasil 
de Sérgio Buarque de Hollanda, por exemplo, teremos diferentes discursos 
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sobre a identidade nacional brasileira e sobre a sua formação, partindo de 
pressupostos diversificados, sejam de mestiçagem, raça, etnia, hibridismo. 
Termos, enfim, que alicerçam a tentativa de definição desse conceito movediço 
que é a identidade nacional e que dificilmente poderia ser captado em sua 
totalidade, não podendo ser definido.

Além de ensaios históricos, sociológicos, antropológicos ou psicológicos, 
também a ficção lança mão de um discurso que tem feito um inventário sobre a 
identidade nacional brasileira ao longo da história do Brasil, sugerindo, muitas 
vezes, a ideia de identidade como algo aberto e em processo, como o faz 
João Ubaldo Ribeiro em Viva o povo brasileiro: (...) “velha canastra, a qual foi 
soterrada pelo sangue, (...) embaixo, muito embaixo sob os ares da Amoreira, 
tudo acontecia ou estava sempre podendo acontecer” (RIBEIRO, 1984, p. 673). 
Praticamente assim conclui o narrador, apontando essa mobilidade de conceitos e 
acontecimentos. Embora a palavra Amoreira designe um local em Itaparica, o autor 
a utiliza como metonímia do Brasil, onde a figura do alferes era homenageada e a 
identidade nacional está em constante movimento porque, segundo o autor, “... 
tudo acontecia ou estava por acontecer” (RIBEIRO, 1984, p. 673). 

O narrador ubaldiano utiliza, ao longo do romance, diferentes artifícios 
discursivos para associar a identidade nacional à conciliação de diversos 
pontos de vista culturais, étnicos e espirituais, como por exemplo, aqueles 
defendidos pela personagem Maria da Fé. Essa personagem representa a 
fusão das raças e culturas formadoras do brasileiro. Ela é filha de um português 
com uma descendente de Vu, que era filha do índio Capiroba e tivera um filho 
com o holandês Sinique. Encarnando as culturas formadoras do brasileiro, ela 
representaria a própria nação brasileira. Através da metáfora da reencarnação 
cíclica de Capiroba, Maria da Fé representa o processo de transmissão, de 
um lado, e de permanência, de outro, desses elementos culturais. Sua ação 
revolucionária representa, também, as lutas do povo brasileiro, metáfora das 
lutas entre dominados dominadores, ao longo da História do Brasil. 

Outro ponto, no qual o insólito aparece como estranhamento é na leitura, 
que o romance faz da religiosidade brasileira. O romance redescobre, reavalia e 
divulga aspectos do sincretismo religioso da região, dando especial destaque ao 
candomblé, do qual extrai diversos elementos com os quais trabalha ao longo 
da obra, entre os quais a concepção de tempo cíclico, como já se viu. Nessa 
redescoberta, a religião funciona como um meio de agregação e identificação 
desse povo, que embora seja tido nas estatísticas como católico, cultua uma 
fé híbrida, na qual há elementos da religião do dominador, o catolicismo, e 
da do dominado, o candomblé. Essa pluralidade cultural, centrada no culto às 
tradições orais e na religiosidade, constitui uma representação da diversidade 
a que se propõe o narrador de Viva o povo brasileiro.
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O tempo cíclico da religião aos poucos se associa à narrativa e vai 
diluindo o conceito de sólido que o leitor possa ter e consequentemente os 
discursos sobre a identidade nacional perpassam tanto os textos, que tentam 
definir como os que se propõem a demonstrar o que seria o brasileiro. Num 
jogo de sacralizar e dessacralizar estruturas, discursos, posições históricas e 
políticas, o romance consegue discutir o conceito de identidade nacional ao 
mesmo tempo em que resgata parte da história, pois falar de um povo e dizer 
algo sobre ele precisa fundar-se na sua história, seja ela a oficial ou a dissolução 
da oficial pela recomposição da marginalidade.

O insólito no discurso de Dadinha

A forma do novo, do insólito, do “insolitum”, do estranho, consiste no 
uso de artifícios para desestruturar a sincronia do texto, pois quando se conta 
uma história, há a preocupação em organizar as ideias e os parágrafos para 
que um segmento esteja ligado ao outro. O discurso de Dadinha, por sua vez, 
instaura o novo, por fragmentado, na medida em que o fluxo de consciência da 
personagem a leva a compor um testamento, que rememora a história apócrifa 
de um país e de um povo. 

São resgatados fragmentos da história secretada, no inconsciente de 
uma comunidade, e impossíveis de serem acessadas a não ser no plano da 
oralidade, semelhante ao que ocorre com as “... longas narrativas orais dos 
griots na África...” (BERND, 1992, p. 56), que são utilizadas pelos contadores de 
história das tribos nômades. Assim, a personagem Dadinha, por exemplo, num 
momento de possessão, apresenta-se como testemunha da história de seu 
povo e sua memória passa a incluir essa história. Ela convoca, então, os seus 
seguidores a manterem a tradição coletiva. Seu discurso, através do recurso 
da heteroglosia, no entanto, filtra elementos históricos e culturais e propõe 
uma releitura da história, na qual chamam atenção a ironia e até mesmo o riso 
construtor:

No setechento, no setenta ou no oitenta, quando nem 
sombra de nada disso tinha aqui, só as baleias e as mesmas 
gentes, assim ou não assim, chegou Darissa da Bissínia, 
que era maluco, maluco, muitíssimo variado. A cidade da 
Bissínia é Diz-Abobra, ele, porém não trazendo abobra, 
trazendo religião antiga, que aqui não pôde combater. O 
povo dele é Galinha, porém também não trouxe galinha, 
nem fazia cococó. Foi antes que botaram os padres regular 
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zizuítas para fora, le conto, hum-hum. Tinha o grande reis 
Zuzé, que ficava no reino, no pombá do Marquês, que me 
chegou lá assim e disse: quero mais saber, me comprenda 
uma coisa, não quero saber de zizuíta em minhas terras, foi 
zizuíta aqui, zizuíta fora, he-he-he-he! Rebanharam tudo, 
levaram bem, bem longe, botaram na Jiquitaia, he-he-he! 
Zizuíta descarado, juntaram, botaram em ferro, Coronel 
Gonçalo levou para no reino castigar, o navio carregado 
para bem mais de centos padres, hi-hi-hi-hi! O Bispo 
Zuzé Boteio, muito sem graça com isso, se despediu sem 
receio de seu lugar de alcebispo, indo morar de permeio 
cas freiras de Itapagipe, he-he-he-he-he! Não foi esse o 
Padre Roma, que com seus filhos mataram, padre Roma 
esse sendo muito dispois na história, foi por fazer sedição 
que lhe deram o cadafarso. Disso botaram um pasquim 
comprido na porta da igreja, sendo sacrilejo mas sendo 
perdoado, por ser padre filheiro e além do mais sediceiro, 
na uma, nas duas nas três eu não fico, ca sua saia de renda 
de bico, ponha a laranja no chão tico-tico, he-he-he-he, 
tem cachimbim aí, cachimbim? (RIBEIRO, 1984, p. 75-76)

Essa narrativa oral tem uma função dupla. Por um lado, faz passar de 
geração a geração o conhecimento de povos sem escrita – boa parte dos escravos 
não conhecia a escrita –, convocando os membros daquele grupo formado pelos 
escravos da Armação a se tornarem os novos emissores para que essa tradição 
se perpetuasse. Por outro lado, no nível discursivo, observa-se claramente que o 
narrador propõe no imenso monólogo de Dadinha, uma reescritura da chamada 
história oficial, na qual a voz do dominado quase sempre é silenciada.

Dadinha, em seu longo monólogo, é apenas a porta-voz de Capiroba, que 
narra a ancestralidade que remonta aos reis da Abissínia, dos quais descenderiam 
os escravos da Bahia. Apresenta a descrição dos orixás que foram sincretizados 
com os santos católicos como forma de resistência e sobrevivência. Mas há que 
se tomar cuidado: apesar de fazer desfilar uma procissão de santos católicos, 
indicando o campo de ação de cada um, o conselho de Dadinha é: “mas se 
valha mais do santo de sua cor, lembrando que negro escravo não usa nem 
baeta de holanda nem cordão de ouro (...)” (RIBEIRO, 1984, p. 76). Ao misturar 
duas religiões, sendo que cada uma delas usufrui da outra, o texto de Dadinha 
instabiliza as relações de poder entre as partes do texto.
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Bicheira de boi, reze pelas cinco chagas de Nosso Senhor, 
começando: mal que comeis a Deus não louvais! E nesta 
bicheira não mais comerais! Asma, moa buzo peguari, ou 
senão cavalinho-do-mar torrado bem moidinho, tome com 
água, passa tosse e pio do peito! Samambaia do brejo, 
cravo-da-índia e mel de abeia, bom, bom, bom!” (RIBEIRO, 
1984, p. 77-8)

O discurso testamento de Dadinha contém uma síntese da sabedoria 
popular que nomeia as coisas até a exaustão. Nomear até a exaustão é uma forma 
de reforçar o estranhamento ao leitor, pois este percebe ao longo deste discurso que 
não há possibilidade de escapar do texto e nem de tentar compor uma síntese do 
que a personagem Dadinha fala. O texto fecha as possibilidades de argumentação, 
semelhante ao que ocorre com a imposição da Historiografia Oficial, visto que é 
aquilo e nada mais, e todos os que vierem depois terão este texto como verdadeiro. 
Assim tem sido com os fatos contados nos livros de História do Brasil.

Esse discurso versa sobre um conhecimento acumulado em sua vida, 
parte do qual lhe fora passado por seus antepassados, com um sabor empírico, 
que se convencionou chamar de cultura popular, que percorre toda a obra 
com os ensinamentos que passam de iniciado para iniciante, como ocorre 
mais adiante, na obra, com o ritual para comer o baiacu, ao qual Macário 
se submete. “Comer deste peixe é uma experiência tão rica que podiam ser 
escritos livros sobre ela”(RIBEIRO, 1984, p. 603). Esse pensamento de Patrício 
em relação ao baiacu sintetiza todo o processo de aprendizagem da cultura 
popular pela qual ele passa naqueles dias em que fica encerrado na camarinha.

Antes de tratar da tradição escrita, o narrador do discurso de Dadinha fixa 
o texto num tom professoral que mistura elementos da literatura oral, dos ditos 
populares, do modo de narrar contos e de falar com rimas e com métrica. Essa 
técnica facilita a memorização num estágio abaixo do limiar da escrita, o que nos 
faz analisar a obra como uma forma de estranhamento, produzido via o uso de 
elementos linguísticos que ao longo do texto vão atribuindo a ela o novo, que advém 
da produção textual do século XX, ao qual foi chamado de novo romance histórico. 

Considerações finais
O insólito, a princípio, nos vem a imagem daquilo que não é sólido, 

daquilo que está sempre em estágio desestabilizado, contudo, ao verificar no 
latim a origem da palavra como “insolitum” ou aquilo que é estranho, novo, 
diferente, nos remete a palavra ao momento da Literatura. 

Momento este em que há muitas formas de produção, que dialogam 
com todas as formas do conhecimento do homem. Literatura deixa de ser a 
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arte da escrita e passa a ser a arte de como fazer com que a escrita chegue 
ao homem e possa representar a fração de segundo do seu pensamento. Que 
possa abarcar toda a forma de expressão do homem. É tanto que a única forma 
de fazer isso é fragmentando, lendo e relendo o que já foi escrito. O novo não 
nasce do requentar o velho, mas é novo na medida em que a escrita se torna 
um diálogo entre o texto, o leitor e o mundo. 

Assim, tudo passou a ser relido como sendo estranho ao mundo que 
se constituía após a década de 1970. O romance passa a ser o veículo de 
recomposição de uma sociedade, que precisa ver-se no espelho de um novo 
mundo. E usa-se a palavra “novo” não como reforço ao insólito, mas como 
um novo que para as gerações que vieram depois, tudo era novo, visto que o 
mundo conhecido estava nos livros de história, mas não na história contada por 
muitas gerações de homens e mulheres, que presenciaram os fatos históricos.

O romance histórico, o romance de extração histórica, novo romance 
histórico ou metaficção historiográfica, visto que este tipo de romance recebeu 
muitos nomes, passa a não querer contar história, mas a trazer para o texto 
literário parte da história, que não precisa ser averiguada, que não precisa ser 
verdade, mas que precisa ser visitada com o uso de uma linguagem, que a cada 
página, que a cada parágrafo cause estranhamento no leitor.

O romance Viva o povo brasileiro, que é um romance de extração 
histórica, causa estranhamento, pois nada diz que ele queria tratar da identidade 
nacional, mas por discutir questões ligadas a brasilidade, a obra descreve um 
painel de discursos sobre o brasileiro. O resultado foi que boa parte das leituras e 
da crítica passou a discutir a obra como sendo uma releitura dos discursos sobre 
identidade nacional. Por outro lado, o estranhamento é causado pela forma com 
que os discursos dos personagens são construídos, na intenção de desestabilizar 
o conceito de que os textos devem ser organizados em começo, meio e fim.

O resultado desse processo de criar o novo por meio de uma leitura 
diferenciada da História de um povo acaba por remeter a leitura de discursos 
de identidade, visto que a fundação da nacionalidade perpassa o romance, 
não mais com Iracema (1965), de José de Alencar, mas com um momento 
anterior, quando da invasão espanhola e holandesa, na Bahia. São os Brasis 
sendo recontados, se José de Alencar está para o Ceará, João Ubaldo está 
para a Bahia, na proporção de um Brasil que não tem somente uma história 
a ser ficcionada, mas várias histórias de sua terra e de sua gente. A forma de 
rememorar a origem de um povo muda de acordo com o formato da tipologia 
do romance, em voga, quando da escrita de uma obra, mas sempre são as 
narrativas, que irão dar o tom do estranhamento, do novo e do insólito à 
gênese de cada nova escrita literária.
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Fialho de almeida e a polifonia do estranho

Elisabeth Fernandes Martini1

“Sobre a nudez forte da verdade, o manto 
diáfano da fantasia.”

Eça de Queirós

Contista, cronista, crítico teatral e polemista, José Valentim Fialho de 
Almeida (1857 – 1911) foi, dentre o autores de fin de siècle, daqueles que 
marcou a narrativa curta portuguesa a ferro e fogo, com sua prosa inquieta 
e desafiadora. Filho de um mestre-escola da Baixa, estudou uns poucos 
anos em uma escola da capital muito bem relacionada, mas cujos métodos 
draconianos seriam bastante questionados pelo futuro escritor. As condições 
financeiras precárias da família fizeram-no sair da escola e, durante anos, 
amargar a condição de praticante de farmácia. Com muito custo, veio a formar-
se médico, mas nunca exerceu a profissão. No entanto, o acurado olhar sobre 
os organismos vivos e suas degenerescências e mesmo um acento pessimista 
diante de um Portugal endividado e a reboque da modernidade, plasmaram-se 
irremediavelmente a sua visão de mundo.

Aos dezesseis anos, a leitura de O Crime do Padre Amaro (1875), de 
Eça de Queirós, provocou-lhe, “um reviramento mental, tão intenso que 
bem poderia ser comparado a um desabamento.” (ALMEIDA Apud MATEUS, 
2008, s/p). Essa revolução que se operava no seu âmago viria a pavimentar 
o seu percurso de escritor. A partir daí, em plena periodização literária do 
realismo em Portugal, esmerou-se em detectar as deformidades da sociedade 
portuguesa, fossem elas físicas ou morais.

“Mesfistófeles e Margarida”, conto que referencia Fausto (1808), de 
Goethe, pode ilustrar a sua opção estética. Haja vista a descrição grotesca que 
faz da protagonista Clara:

Um estafermo amarelento e picado de varíola, covas nas 
faces, olhos mortos, sem brincos nem meias, o lenço da 
cabeça amarrado adiante, um casibeque com remendos 
nos cotovelos, a saia desbotada, e esse gasnete com essa 
cor de burel, carcomida e velha, que deixa adivinhar um 

1  Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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corpo de arenque, chupado e ossudo. (ALMEIDA, 1998, 
p. 79)

O carregar das tintas na representação das personagens haveria de 
provocar um primeiro estranhamento do público leitor em relação ao texto 
fialhiano. Sua tendência a zoomorfizar os humanos em muito se assemelhava 
com os espetáculos circenses, nos quais um indivíduo aparentemente comum 
adquiria, com o auxílio de espelhos, características singulares, até se transmutar 
por completo em fera. Mas essa “mágica” traz em si uma dose de sarcasmo, 
como a que o autor destila sobre Lisboa:

(...) estão gritando que nos falta um Jardim Zoológico. Que 
vem então a ser a capital? Em que trecho da Austrália 
cabriolam macacos com em S. Bento; em que solidões 
africanas há os leões da Havaneza, e aves de penas variadas 
como por essas redacções? (ALMEIDA, 1992, p. 13)

Fialho de Almeida, ainda que em atitude completamente marginal, 
aportou na literatura em meio a uma safra efervescente de intelectuais. Viria 
que a repensar os descaminhos do reino luso – dentre os quais, Ramalho 
Ortigão, Eça de Queirós, Oliveira Martins e Antero de Quental – e eternizar-se 
como a Geração de 70. Nesse período, a euforia com a Regeneração Portuguesa 
(1851- 1868) se dissipara. Os dezessete anos de relativa tranquilidade política, após 
décadas de enfrentamentos fratricidas, e a frágil percepção de que Portugal, ao 
encampar medidas liberais se encaminhava para um período de prosperidade, 
ruíram. Ao presenciar com desencanto os descaminhos do reino que, uma vez 
perdidas as joias da coroa, buscava retomar o fio partido e salvar o pouco da 
grandeza de outrora, viu-se a nu o imenso endividamento frente a Inglaterra e as 
chances cada vez mais distanciadas de tornar ao protagonismo de origem.

Não só Portugal, como também todo o mundo ocidental, abria os 
olhos com espanto para o final de Oitocentos e tinha a consciência, como 
em nenhum outro momento, de que a fratura estava exposta e que algo 
de grande estava por suceder, com a viragem do século. A arte finissecular 
foi particularmente sensível a revoluções de toda ordem que eclodiriam na 
Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) e encerrariam de forma dramática o 
longo século XIX. Particularmente, a literatura esteve a remexer o rescaldo da 
prevalência burguesa que, embalde o notável impulso nas comunicações e 
transportes, não houve por que dirimir o fosso que se aprofundava entre os 
mais abastados e os deserdados da sorte.
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Fialho de Almeida estava entre aqueles que observaram que, apesar 
do discurso em favor do progresso e a necessária modernização que se exigia 
para que o reino não perdesse definitivamente o bonde da história, o que se 
percebia mais e mais era a penúria econômica e as degradantes condições de 
vida dos estratos populares. Aliava essa melancólica percepção a concepções 
positivistas e a estéticas decadentistas. Como nos faz lembrar Fulvia Moretto, 
o decadentismo “não é uma escola, mas um “espírito de revolta” em que 
cada autor cria sua língua e seu estilo. Ele é de fato uma atmosfera comum de 
desconfiança dentro da interrogação do que será este mundo a que a ciência 
tanto promete.” (MORETTO, 1989, p. 31)

Fialho, em “O País das Uvas”, haveria de se pronunciar em textos 
repletos de “verdades” cruas, enfocando a vindima em “Ao sol” ou ainda a 
penúria extenuante, de corpo e espírito em “Os pobres”.

Leitor contumaz, encontrava-se em meio aos mais de três mil títulos 
de sua biblioteca, obras de E. A. Poe, E. T. A. Hoffman, Álvares de Azevedo e 
Álvaro do Carvalhal, evidenciando o seu interesse pela narrativa fantástica. 
Há que observar, portanto, o movimento de transculturação que esse 
meticuloso observador do mundo que se subscrevia como Valentim Demônio, 
passa a operar. Como diz Maria Inês Birrento Rodrigues, “a galeria fialhiana 
consagrada ao grotesco passa pelo anticlericalismo, pela prostituição, pelo 
alcoolismo, pela tragédia do lar e o bairro infectado de doenças, pelo impulso 
sexual feminino e todo o tipo de degradação humana que vislumbra na 
capital” (RODRIGUES, 2010, p. 14).

No entanto, embalde a visão de um mundo cruel ao qual seres humanos 
bestializados estariam invariavelmente submetidos, em suma – e aqui cabe 
retratar Nelson Rodrigues – apresentando ao seu público leitor “vida como ela 
é”, Fialho de Almeida não restringiu a sua narrativa a esse ponto. Ele não se 
furtou a alternar essas duras condições de vida, partindo do cotidiano mais 
prosaico para o universo do estranho, vindo a chegar às raias do maravilhoso, 
em narrativas como “O conto do almocreve e do diabo”, “A princesinha das 
rosas” e “A taça do rei de tule”.

Partindo da suprarrealidade engendrada no exercício ficcional, Fialho 
de Almeida soube, como poucos, utilizar tão farto material. A opção por fugir 
às amarras do mundo real, torna-se perceptível em “Conto do almocreve e do 
diabo”, cujas raízes evocam as narrativas de cunho popular, a começar pelo 
trato que o protagonista faz com o diabo. Logo de início, o autor ressalta que:

(...) nunca em recanto algum cristão houve frades mais 
queridos, e maridos mais descansados: havendo tal, sem 
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filhos, que abalando à vida por outras terras, vinha na volta 
achar o tálamo bolindo de rapazinhos gordos e vermelhos 
que já por essas ruas formavam procissões, fazendo cruzes 
e outros místicos desenhos nos muros frescos dos quintais. 
(ALMEIDA, 1973, p. 168)

Em meio ao risível da situação, podemos depreender que a narrativa se passa 
nas primeiras décadas de Oitocentos, quando as ordens religiosas ainda dispunham 
de posses e regalias que viriam a minguar, à medida que o discurso anticlerical 
ganhava corpo, culminando com sua expulsão do solo português, em 1859.

Tornando à narrativa, observa-se que alguém não vê com bons olhos 
essa convivência entre frades e penitentes. Um almocreve casara por amor há 
quatro anos e não tinha filhos. Secretamente, a mulher começara a pensar em 
quem poderia torná-la fecunda.

Nesse ínterim, uma voz se infiltra na narrativa: “Havia no conventinho 
um frade” e torna por mais três vezes, como que a anunciar o adultério 
inevitável. Quando o almocreve parte, pensa em pedir pela sua honra a São 
Gonçalo. Mas os sinos da igreja começam a ribombar “Três! Três! Três!” e ele, 
indignado com a igreja, que estaria a mangar da sua aflição, solicita os serviços 
do diabo. A figuração que segue não deixa dúvidas:

Um cavaleiro surgiu da encruzilhada, grande, de barba ruiva 
e esporas flamejantes, sobre um grande cavalo coberto 
de espuma e crinas formidáveis. Seu porte era fidalgo, o 
rir de cínico, os olhos de gatuno. E por sobre o gorro, com 
pluma rubra, as sobrancelhas uniam-se, convergindo sobre 
o nariz num tom de indagação terrificante. Trazia a capa 
caída sobre a cela, a adaga à cinta e, ao peito, o braço de 
uma queda do céu, 6 mil anos primeiro que o homem 
visse a luz [...] parecendo sair da terra, apareceu entre as 
sombrias oliveiras do caminho e, à distância, estacado, dir-
se-ia assumir a cada instante mais agigantadas proporções. 
(ALMEIDA, 1973, p. 170)

Apesar da chegada inusitada, nada disso parece causar estranheza ao 
protagonista, que entabula com o diabo uma animada conversação e consegue 
o seu empenho em torno da causa, que considera quase perdida.
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Foram três as oportunidades criadas para que Doroteia, a mulher do 
almocreve, e o padre Brás estreitassem o relacionamento. Nas primeiras duas 
ocasiões, houve um convite para que comparecesse à casa da senhora para a 
ceia. Mas, no caminho:

(...) já Satanás de sobreaviso, pudera convocar seus 
subalternos. E o santinho curvado entre os zambujos1, 
ouvia espirros de troça na passagem:

− Lá vai frade! − Lá vai frade! – diziam roufenha vozes 
dentre as moitas. E bocas sacrílegas cuspiam-lhe a careca 
milagreira. Nos corcovos das veredas, grandes barrigas 
abstractas davam-lhe pancadas.

− Lá vai frade!

Havia dentuças brancas que lhe vinham rir (lá vai frade!) 
espenduradas nos galhos das estevas. Olhos que o 
seguiam, mãos que o beliscavam...

− Lá vai frade!

[...] À porta do cemitério, um esqueleto pediu-lhe lume para 
acender o cigarro, e tomando-o de parte, recomendou-
lhe que assistisse à missa que um mocho se dispunha a 
celebrar por sua alma. Ia a fugir, vê de repente o caminho 
cheio de sapos gigantescos, marchando em pelotões, de 
calça branca, casaca verde, tricorne.

− Lá vai frade! Lá vai frade!

Tinha porém chegado às embocadas da vilota, e a ceia 
gorda o reconfortaria daqueles pavores um pouco 
incoerentes. (ALMEIDA, 1973, p. 174)

Ao chegar ao local, vê a rua em festa e Doroteia a deitar os olhos para 
outros homens. Tenta entrar disfarçadamente, mas a multidão obstrui a 
passagem. Fica furioso, mas, posteriormente, Doroteia diz que ficou sozinha a 
esperá-lo. Remarcam o encontro. No dia assentado:

(...) dá com um defunto, no meio da casa, amortalhado, 
e muitas velas de roda, e ao fundo um santo Cristo 
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numa peanha, e a caldeirinha com um ramo de buxo, 
para as aspersões do ritual, numa cadeira”. Dessa vez, ia 
cortar caminho para tornar ao convento, quando “quatro 
mandraceirões lhe saltam de repente armados de cacete, e 
nunca se viu sarrilho de mais arte. (ALMEIDA, 1973, p. 177)

Por fim, depois de recuperado o santo, é a própria Doroteia que se digna 
a visitá-lo na clausura. O mundo parecia sorrir ao padre, se bem que um corvo 
grasnando introduzia uma nota dissonante na suposta harmonia. Principiava 
muito bem a ceia, com a dona tendo subido por cordas e adentrado pela 
janela, quando todo o convento passou a se alvorotar com gritos de incêndio. 
Tudo indicava que a fumaça saía por baixo da porta do convalescente. Sem 
ter aonde esconder a mulher e vendo o vexame se avizinhar, empurrou-a da 
sacada. A narrativa corta para o retorno do almocreve e o diálogo que segue:

− Sabes o que lhe fiz? Parti-lhe as pernas. Foi o único modo 
de a obrigar a ter juízo.

− É então dura de guardar?

O diabo referiu todos os transes da aventura, o bailarico na 
rua, o defunto na casa, o fogo e a sova mestra.

− E a respeito das pernas, V. alteza conserta-lhas?

− Para teu sossego, vou-lhe deixando sempre uma mais 
curta. Como não estou disposto a ser mais o rafeiro da tua 
honra, já agora não faças jornadas sem as ordens religiosas 
acabarem. (ALMEIDA, 1973, p. 182)

Como exímio caricaturista, o que Fialho nos proporciona em rápidas 
pinceladas, mais afeitas ao conto, é uma sociedade que se desfaz em sua 
agonia finissecular. Trata-se da “kodaquização” do real, neologismo criado por 
ele e que diz respeito a esse fragmento de realidade apreendido pelo artista.

Era evidente, na prosa fialhana, a intenção de identificar as mazelas 
e lancetar os tumores de uma sociedade que, no seu entender, apodrecia a 
olhos vistos. Mas havia também a vaga intenção, ainda que desesperançada, 
de que, por meio do grotesco, do escárnio e do tristemente risível, essa mesma 
sociedade viesse a se reconhecer em meio às deformações e, superando-as, 
pudesse, se não voltar ao protagonismo de origem, pelo menos regenerar-se.
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Mas, assim como Eça de Queirós, Fialho extrapolou o receituário realista, 
porque apreendeu em sua narrativa a dualidade do ser humano. Sua narrativa 
nos apresenta um universo que se confunde com a realidade árida e nos faz 
hesitar frente a essa fusão real/imaginário. E traz para a diegese elementos 
como a crítica social e o moralismo, convivendo lado a lado com o sagrado e 
o profano, o erotismo, a escatologia e, nesse sentido, firma-se a obra fialhiana 
como marcadamente polifônica. Mesmo que incompreendido em seu tempo, 
Fialho de Almeida nos deixou um legado talhado para a contemporaneidade.
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Vozes poéticas no semiárido: um sertão de possibilidades

Erick Naldimar dos Santos1

Aleilton Santana da Fonseca2

“Todo relato é, por definição, infiel. A 
realidade, como já disse, não pode ser contada 
nem repetida. A única coisa que se pode fazer 

com a realidade é inventá-la de novo.” 

Tomás Eloy Martínez

Benzeduras, cangaceiros, boiadeiros, caatinga, coronéis, rio, sóis que 
constroem este tipo de literatura são peculiares nos livros e acabam sendo 
diferentes na qualidade com que se escreve sobre eles. Este espaço geográfico, 
paisagístico e humano estereotipado precisa de um novo olhar, de uma 
percepção poética que lhe ofereça o protagonismo histórico que lhe é inerente.

Roland (2003) afirma que a palavra sertão inexiste em outras línguas. 
Desta maneira, defende que sua tradução é uma tarefa bastante difícil. A 
origem da palavra sertão está na língua portuguesa, presente no Brasil desde o 
século XV, significa lugares apartados, desertos, estranhos e incultos.

O sertão fica assim como sendo um lugar simplista, em que o quadro 
social e natural são indissociáveis. No entanto, esse imaginário não pode ser 
traçado de forma perpétua, pois, a identidade é um desenvolvimento concreto, 
uma metamorfose. Os sertanejos não nascem predestinados como a seca, não 
devem ser submissos e estarem a ordem do “Deus dará”.

A primeira constatação acima – de que o vir-a-ser do 
homem não pode se confundir com o de uma semente – 
deve servir para questionar toda e qualquer concepção 
fatalista, mecanicista, de um destino inexorável, seja 
nas suas formas mais supersticiosas (“sou pobre porque 
Deus quer”, “nasceu para ser criminoso”, etc.). Seja em 
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Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. E-mail: enaldimar@hotmail.com
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de Tópicos da Lírica no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural — 
PPGLDC/UEFS. Membro da Academia de Letras da Bahia. E-mail: aleilton@terra.com.br
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formas mais sofisticadas de teorias pseudocientíficas (por 
exemplo, em certas versões de teorias de personalidade). 
(CIAMPA, 1991, p. 72)

É no bojo desta ligação social e biológica que existe este processo de 
Desconstrução e Reconstrução identitária. Com isso, o sertanejo apresenta 
esta capacidade de legitimar seus ideais, interesses, seus saberes e suas 
relações produzidas.

Existem mais cores, flores e sonhos no Semiárido do que se costuma 
vislumbrar. Para tanto, faz-se importante a carência dele se perceber no seu 
cotidiano, ferver suas subjetividades por uma nova relação ética-estética-
política. Este telurismo poético o qual estimula, inquieta e fascina, em que, 
segundo Fonseca (2001), prolifera o sentimento de lugar.

O lugar apresenta-se tanto como expressão de resistência como de 
adaptação à ordem global. O lugar seria a base da reprodução da vida, desta forma 
sendo compreendido pela tríade habitante-lugar-identidade, sendo este um palco 
de acontecimentos que abarca a vida social, a identidade e o reconhecimento. 

Compreendendo este último como um terreno delicado de ser 
analisado uma vez que os preconceitos reduzem esta condição existencialista 
e de pertencimento, segundo Santos, “o sentimento de pertencimento a um 
determinado lugar constrói uma introspecção de valores que condiciona o 
modo de vida dos indivíduos” (SANTOS, 2005, p. 65).

O lugar constitui uma multiplicidade de relações, ao mesmo tempo em 
que pode ser entendido enquanto uma realidade sensível, correspondendo ao 
uso e à prática vivida no cotidiano. A partir de um pensamento eurocêntrico é 
que este povo foi colocado à margem sendo alvo de rótulos que se intensificaram 
historicamente. Conforme assinala Albuquerque Junior a respeito do nordeste 
e do nordestino,

[...] não são um produto de um desvio de um olhar de fala, 
de um sistema de desvio de poder, mas são inerentes a 
esse sistema de forças e dele constitutivo. Somos agentes 
de nossa própria discriminação, opressão ou exploração. 
Elas não são impostas de fora, elas passam por nós. 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2001, p. 27)

A construção do estereótipo de inculto, rude e atrasado não corresponde à 
realidade do Semiárido nordestino. Podemos nos apropriar como referência a obra 
regionalista de Graciliano Ramos (Vidas Secas), que é tão dramatizada, mas que 
de certa forma reforça o painel de um Nordeste sofrido e marcado pela pobreza. 
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Nessa perspectiva poética, o protagonista Fabiano e o sertão se 
confundem. Fabiano era caracterizado por não dominar a linguagem que 
possibilitava distinguir homens e mulheres de animais, como podemos ver este 
fragmento em Vidas Secas de Graciliano Ramos:

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. 
Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a 
quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, 
grudava-se a ele. E falava numa linguagem cantada, 
monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A 
pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o 
outro lado, cambaio, torto e feio. (RAMOS, 1992, p. 19)

Não se pretende com isso descaracterizar esta obra tão rica em detalhes 
e utilizada como referência em diversos trabalhos de pesquisa, mas, sim, 
convidar o leitor a ser mais atento em leituras que, mesmo possuindo valor 
literário, deixam implícitas marcas de sua estereotipia. 

Como construir imageticamente uma abordagem dialética do sertão numa 
relação entre a visão do personagem Fabiano e seu colonizador eurocêntrico? 
Podemos adiantar que semear a caricatura de inculto e inóspito dentro da era 
do conhecimento é esgotar qualquer possibilidade de superação do Semiárido. 

Numa busca de reconhecimento do que é o regional, o empírico e a 
“mimese” propriamente dita, terminam por ter papel de aproximação de 
uma interpretação equívoca da realidade. Com isso, emerge a dificuldade em 
se reinventar o imaginário, que se esboça no objetivo primário de qualquer 
literatura. Platão, assim se posiciona, para quem a imitação é antes de qualquer 
coisa uma produção imagética resultante de pura inspiração do artista perante 
a natureza das coisas aparentemente reais.

Nesta perspectiva, se acompanha um imaginário que já se encontra 
definido e estereotipado pela concretude histórico-social, onde o jeito, o modo 
de vida e os falares são impregnados de preconceitos.

Negar o valor de um dialeto é uma atitude que não tem mais lugar em 
uma época em que se luta tanto pelo respeito aos direitos humanos, a fim de 
evitar qualquer tipo de discriminação e preconceito. LABOV (1972) foi quem 
melhor refutou a hipótese da deficiência linguística, ratificando que diferença 
não é deficiência. 

Segundo Soares, “a postura mais amplamente adotada é a de um 
bidialetalismo: falantes de dialetos não padrão devem aprender o dialeto 
padrão para usá-lo nas situações em que ele é requerido” (SOARES, 1993, p. 
49). Nessa perspectiva, espera-se que quem ensina língua e linguagem não 
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tente impor a substituição de um dialeto por outro, mas auxiliar a aquisição do 
outro dialeto socialmente prestigiado. 

O sertão traz em sua essência a marca do colonizado e sua relação com 
o colonizador, como afirma Gilberto Mendonça Teles (1990). É nesta visão da 
colonização que o sertão se apresenta em seus aspectos básicos e limitados. 
Assim, uma obra que retoma estereótipos compartilha de pré-conceitos e do 
senso comum. O percurso discursivo do colonizador enxerga o próximo como o 
outro desconhecido, iletrado, incapaz, e com suas características rudimentares.

Na contramão deste pensamento, se faz necessário respaldar o 
sentido político e humano capaz de desenhar outras significações projetando 
verdadeiramente uma renovação literária.

O sertão é o real que se apresenta em meio a sua existência 
plurissignificativa. E como meio ele é, a todo instante, uma realidade inacabada 
e que deve ser explorada em suas subjetividades, à medida que se apresenta 
como um voltar-se para si primeiro, numa perspectiva de visão de dentro. 
Este movimento pressupõe um olhar poético que busca essa visão inabitual, 
incomum ou insólita do real.

Queria libertar o homem desse peso, devolver-lhe a vida 
em sua forma original. Legítima literatura deve ser vida. 
Não há nada mais terrível que uma literatura de papel, pois 
acredito que a literatura só pode nascer da vida, que ela 
tem de ser a voz daquilo que eu chamo “compromisso do 
coração”. A literatura tem de ser vida! O escritor deve ser o 
que ele escreve. (ROSA, 1995, p. 48).

O painel em que se desenha o Semiárido Brasileiro se desdobra sob 
um imaginário de indigência e penúria. A voz que ecoa do sertão é negada 
na concepção de uma atmosfera naturalista e fatalista na qual o pigmento 
oficial é o castanho ou o tom acinzentado. Nesta concepção é construída uma 
caricatura que é pensada, falada e produzida por uma narrativa hegemônica 
que atravessa o tempo.

Compreende-se desta forma como identidade sertaneja o discurso 
recheado de preces, desalento e dependência social. Os sertanejos não nascem 
predestinados como a seca e não devem ser submissos nem ser mergulhados num 
mundo de estereótipos e preconceitos estabelecidos por um discurso elitista. 

O vir-a-ser do homem não pode servir para questionar toda e qualquer 
ideia fatalista de um destino amalgamado, seja nas suas formas de concepção 
empíricas ou em formas mais modernas de teorias pseudocientíficas.

Para nós o que existe é quase sempre um quadro, uma pintura, um 
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lugar distante, um tipo de roupa que podemos ver e olhar de longe. Falta um 
olhar mais poético, um olhar telúrico que, como afirma Fonseca, prolifera o 
sentimento de lugar. Infelizmente nosso olhar nunca trilha pelo que realmente 
vivencia o sertanejo, mas o identifica pelos seus traços característicos.

A literatura do sertão deve ser produzida sob a perspectiva de uma voz 
que ecoa da periferia para o centro com o objetivo de trazer à discussão as 
diferenças sociais e culturais e de renovar temas desgastados; com isso é um 
dos espaços responsáveis pela formação de nossa identidade nacional.

Assim afirma Certeau (1995) que o discurso tradicional da seca traçado 
por uma homogeneização e estereotipia da fome, de abandono, de ineficiência, 
gera um espaço sofredor e flagelado, tornando-se fragilizado diante da atitude 
cotidiana de sujeitos ordinários. 

É preciso um desdobramento de uma produção imagético-discursiva, que 
significa que nossos territórios existenciais são construídos pelas experiências, 
sobretudo afetivas, que foram cristalizadas na história e na cultura da sociedade, 
redesenhando o sertanejo e o cobrindo com vestes que nos tornem capazes de 
enxergá-lo como e agente possuidor de potencial criativo.

Tomás Eloy Martínez explicita: “tentativa de recuperar os mitos de 
uma comunidade, sem invalidá-los ou idealizá-los, mas reconhecendo-os 
como tradição como força que foi deixado seu sedimento sobre o imaginário.” 
(MARTÍNEZ, 1996, p. 14) 

Os fatores históricos, econômicos e políticos sem sombra de dúvidas 
influenciaram a formação identitária nordestina. É necessário compreender os 
processos históricos pelos quais viveu e vive o sertanejo, mas não é inteligente 
enclausurá-lo numa redoma de conceitos pré-estabelecidos e responsáveis por 
uma visão estereotipada.

Se o poeta já tinha razão ao afirmar que “antes de tudo o sertanejo é 
um forte”, a concretude desta afirmativa estabelece relação com a ideia de 
plurissignificação da representatividade deste povo. Sua cultura e construção 
identitária não podem ser sucumbidas pela estereotipia reforçada pelas 
ideologias das classes dominantes e pelo poder persuasivo que a mídia possui 
como formadora de opinião. 

O ambiente geográfico que compõe o nordeste não pode se resumir às 
cores acinzentadas projetando um cenário desolador de pobreza e miséria. O 
sol não pode aparecer apenas como elemento castigador e/ou como um algoz. 
Os espaços que compõem este cenário possuem vida, cor e pinceladas que 
formam e edificam a cultura deste povo.

Aqui se propõe uma literatura que venha impactar, indagar e, mais 
especificamente, oferecer estímulos positivos na autoestima do nordestino. 
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Substituir o cenário apenas de seca por uma paisagem que encanta, fascina e 
favorece a produção de sua própria existência. 

Sentir e pensar o sertão, configurando-o numa realidade que ultrapassa 
o espaço físico e geográfico, que é sem fim, que é sempre outro permanecendo 
o mesmo, que está e se encontra em toda parte. Ou que o sertão, de imediato, 
seja relacionado a um determinado lugar geográfico, e que este lugar possa ser 
“dentro da gente”, ou seja, possibilite uma visão do infinito, libertando, assim, 
o homem do peso da temporalidade, como almejava Guimarães Rosa.

Levo o sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo é 
também o sertão. Estes são os paradoxos incompreensíveis, 
dos quais o segredo da vida irrompe como um rio descendo 
das montanhas. (ROSA, 1995, p. 49).

Contar o sertão é tarefa extremamente difícil e insólita. O sertão, 
poderíamos assim dizer, é cheio de idas e vindas, de redemoinhos: “O senhor 
não creia na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por alto,” como bem 
afirma Riobaldo em Grande Sertão Veredas.

Percebemos que em tons poéticos no discurso conseguimos enxergar 
outro sertão Que nos completa, nos complementa e nos torna parte integrante 
e inerente à nossa própria condição de verdadeiro sertanejo. Que não seja 
humilhante dizer que somos pertencentes ao chão batido, ao roçado, à terra 
dos cangaceiros, às boiadas, às rezas e devoções aos santos.

É este o significado de sertão que precisa existir em cada sertanejo. Não 
é compensatório se submeter à vitimização como se fosse uma alternativa que 
compensasse. A auto piedade não será fator preponderante para que exista 
um olhar menos excludente em relação ao sertão. O orgulho de pertencimento 
deste lugar e a autoafirmação, sim, serão argumentos capazes de transformar 
estes olhares obsoletos e preconceituosos.

O que nos compõe não pode ser inferiorizado por nenhuma outra 
cultura nem muito menos por qualquer outro discurso que minimize nossa 
identidade, nossa relação de intimidade com o que existe dentro de nós e nos 
afirma enquanto nordestino.

Conseguimos compreender que as culturas não estão isoladas, 
dissociadas de seu contexto, mas compartilham pontos de contato que as 
enriquecem e que permitem aos seres humanos construírem a formação de 
diversas identidades. A cultura deve ser vista como algo diversificado, plural 
e heterogêneo. Pode-se dizer que sua produção é justamente a caricatura de 
cada contexto social onde se desenvolve. 
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 Abaixo, na passagem de Guimarães Rosa, podemos notar um sertão 
plural, de possibilidades, aberto a interpretações que não sejam herméticas, 
estereotipadas. Aqui se apresenta um sertão/sertanejo que possui 
conhecimento e demonstra orgulho no pertencimento de lugar:

Melhor, se arrepare: pois, num chão, e com igual formato 
de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, que se come 
comum, e a mandioca-brava, que mata? Agora, o senhor 
já viu uma estranhez? A mandioca-doce pode de repente 
virar azangada _ motivos não sei; às vezes se diz que é por 
replantada no terreno sempre, com mudas seguidas, de 
manaíbas _ vai em amargando, de tanto em tanto, de si 
mesma toma peçonhas. E, ora veja; a outra, a mandioca 
brava, também é que às vezes pode ficar mais mansa, a 
esmo, de se comer sem nenhum mal. E que é isso? (ROSA, 
1986, p. 3).

É possível compreender nesta concepção, o sertão como uma 
experiência que, antes de tudo é imensurável e que redimensiona a sua 
existência, afrouxando suas bordas. Com isso, sair do centro em direção às 
margens permitindo sua finitude sendo infinita a cada instante. Este tom 
poético oferece assim o caráter insólito do sertão.

A paisagem aqui não precisa ser apenas idealizada, nem apresentar a 
conotação inatingível tão cultivada pelos românticos, mas possuir um olhar 
crítico dos impactos e da conservação. Enxergá-la como um lugar que existe e 
ao qual o sujeito pertence, construindo neste viés as significações e oferecendo 
uma nova roupagem deste lugar.

Bem assinalou T. Todorov em seu livro “Os novos bárbaros” (2010), os 
marginalizados do mundo inteiro estão saindo da margem e indo rumo ao 
centro para suscitar a má consciência dos “consumidores felizes” e lhes afirmar 
que de fato esta ordem é ordem na desordem. 

Era como se as classes “inferiores” não estivessem incluídas no contrato 
social, o que já nos leva a enxergar uma “constituição cidadã” que neste sentido é 
apenas retórica. Parafraseando Darcy Ribeiro entendemos que esta classe está fora, 
não conta, e nem servem de carvão para o consumo desta hipócrita fábrica social.

Neste contexto, é preciso estar com o povo, entre o povo, ou seja, 
com os homens simples, “deseducados”, e ao mesmo tempo testemunhas e 
arquivos da tradição. Benjamin, na obra Charles Baudelaire, um lírico no auge 
do capitalismo (1995) explicita as mudanças ocorridas na postura dos indivíduos 
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perante as novas formas de se relacionarem, já que a modernidade colocava 
um novo elemento que caracterizaria os relacionamentos nas grandes cidades: 
a impessoalidade. Nesse sentido, o autor apresenta o flâneur, denominado por 
Baudelaire “o homem das multidões” (BENJAMIN, 1989, p. 45).

Não é possível mais viver aceitando esta visão que apenas inferioriza 
e estereotipa; conviver e aceitar ideias e conceitos que perpassam pela veia 
histórica e desembocam na cadeia social ampliando estas concepções.

Imagina-se que as paisagens e o ambiente sertanejo tenham muito 
mais a oferecer do que apenas se for contado; é muito mais significativo se 
vivenciá-lo. Enquanto a mídia pretende continuar disseminando esta imagem 
empobrecedora, a proposta de uma literatura renovadora vem estimular estas 
ressignificações.

Confeccionar este tipo de literatura só terá sentido se for sempre 
fundada num compromisso de transformação, de ressignificar e propor um 
olhar mais poético, recheado de possibilidades: 

Esse é o serviço da literatura. Por isso, ela exige de nós 
um salto mortal, sobre o abismo de nossa própria morte, 
sobre o abismo da morte do que no mundo se encontra 
domesticamente definido, para que, dado o salto, ao 
invés de morrermos, consigamos ultrapassar, em vida, a 
morte com a alegria de um começo sempre vertiginoso. 
(PUCHEU, 2004, p. 232-233)

O sertão deverá se apresentar como realidade que ultrapassa as 
demarcações geográficas e físicas. Ele é, antes de tudo, linguagem que se 
expressa por vias poéticas, que se plasma pela reestruturação do discurso que 
ainda se configura obsoleto e estigmatizado. 

Nesta perspectiva poderemos tecer uma (re)construção que trilhe pelo 
caminho de uma visibilidade polissêmica e que faça sentido. Um nordeste e 
um nordestino com pinceladas fortes e com vozes que ecoem e que sempre 
tenham algo a dizer. 

É preciso desconstruir estes estereótipos em detrimento da construção 
de uma identidade que expresse as potencialidades do sertanejo e que haja a 
Reconstrução de uma concepção ecológica e afetiva dos aspectos ambientais 
e do elemento humano. 

Com isso, aguçará o olhar na construção das subjetividades e das imagens 
que serão construídas pelo “novo” sujeito em seu entorno natural. O caminho 
a ser traçado é o de uma percepção onde o sertão e os sertanejos possam ser 
vistos através de um painel vivo, em vitrais coloridos e num cenário plural.
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Que o sangue e o suor do nordestino sejam de lutas pelo ser e estar no 
mundo, mas que esta visão não se resuma ao pensamento de que o nordestino 
está destinado ao sofrimento e à labuta pela sobrevivência. A paisagem, o 
ambiente e o elemento humano nos oferecem recursos imagéticos suficientes 
para nos proporcionar um olhar mais poético, de cores e possibilidades. 
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a topofobia nos espaços idealizados em Um homem  
e sua família

Erlane Gonçalves da Silva1

A casa em Um homem e sua família
Trataremos, neste trabalho, de analisar a casa das personagens da 

obra de Braz José Coelho, não apenas o casebre em que vivem no presente 
da narrativa das personagens, mas também evocar, através das lembranças e 
memórias, as casas habitadas por eles no passado. Dentro dessa perspectiva 
remetemos a Bachelard ao apontar que “[...] A casa é uma das maiores (forças) 
de integração para pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem”. 
(1989, p. 28). No plano obra, desde o início da narrativa, a descrição que temos 
das casas das personagens são casebres de arquitetura rústica e artesanal. 
As casas que abrigam aquelas famílias se relacionam com o ambiente e suas 
potencialidades, com o significado social e cultural, de um grupo de pessoas 
de baixa renda, que vivem na margem da verdadeira pobreza. A partir das 
relações entre o homem, o ambiente e as práticas culturais; os saberes, os 
fazeres e as tradições estão intimamente ligados com a porção espacial em que 
vivem os grupos humanos. A partir das relações, se estabelecem os vínculos 
com o espaço, que se torna agente modificador na sociedade humana ao 
ser significado e significar memórias pelas práticas culturais. Dentro desses 
moldes, temos, no texto citado a seguir, uma passagem bastante significativa 
em que podemos relacionar as práticas de trabalhos aprendidas e passadas de 
uma geração para outra:

Em sua terra natal, muito distante dali, nordeste de Goiás, 
beira de Tocantins, ele era lavrador: preparava a terra com 
fogo e a distoca, às vezes em roça de toco: [...] Outros 
ofícios também aprendera – ora se! – alguns, como não! 

1  Estudante do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem (PMEL) da 
Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão (UFG – CAC) – Bolsista UFG
E-mail: goncalveslane@yahoo.com.br
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Era carapina, manejava enxó2. O formão3, a plaina4. Era 
carapina de roça, cadeiras, bancos, banquetes, mesas, 
entalhava tulha, arcas, malas, baús, oratórios, escrínios, 
canastra, armava cumeeira de casa, erguia curral – só não 
tinha ciência nem destreza no fabrico de roda de fiar, carro-
de-bois, tear, coisas assim que exigem um balanceamento 
de peças mais complicado. (COELHO, 1997, p. 15)

A casa das personagens fora construída pelas próprias mãos do homem, 
com muito esmero, utilizando a prática e os recursos da natureza, resultando 
em uma construção grosseira e sem conforto. Mas a família já era bem 
acostumada com aquele modo de morar, pois, no norte de Goiás, lugar de 
onde vieram, viviam em casebres rústicos com cobertura de folhas de buritis, 
nunca habitaram em moradia moderna de telhas e tijolos, como as casas e os 
palacetes do centro das cidades. 

No norte as condições sociais são de uma precariedade assustadora. 
Naquele lugar a parte mais humilde sobrevive de forma transitória, em 
casas improvisadas de pau-a-pique, aparência rústica e não acabada; essas 
construções são vistas com preconceito pela classe elitizada, são ligadas 
à miséria, a verdadeira decadência do ser humano. Assim, as famílias que 
residem nos casebres da periferia são seres marginalizados, abandonados pela 
administração pública e pelas pessoas que vivem na parte central; para eles 
os pobres e miseráveis são discriminados por serem criaturas desprovidas de 
recursos financeiros e culturais. Causando desconfiança na própria vizinhança 
da periferia, constatamos a discriminação no texto que se segue: 

Criava dois enormes cães cabeçudos – um malhado e 
outro amarelo quatro olhos –, para protegerem a chácara, 
principalmente dos moradores dos casebres do outro lado 
da linha de ferro, gente, no dizer dele, desqualificada, os 
homens eram ladrões e as mulheres rameiras baratas – um 
povinho em quem não podia confiar. (COELHO, 1997, p. 42) 

2  Instrumento que consiste em uma chapa de metal cortante e um cabo curvo, usado 
especialmente em carpintaria e tanoaria para desbastar peças grossas de madeira. (HOUAISS, 
2009, p. 295)
3  Rubrica: carpintaria. Ferramenta manual, própria para madeira com uma extremidade 
embutida num cabo e a outra chata, terminando em lâmina afiada (Usada especialmente em obras 
de talha e corte de ensambladuras). (HOUAISS, 2009, p. 356).
4  Substantivo feminino. Ferramenta para aplainar, desbastar, facear e alisar madeiras. 
(HOUAISS, 2009, p. 353)
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A descrição feita pelo narrador nos remete à ideia de que os moradores 
da periferia são a verdadeira personificação da miséria, fortalecendo o 
preconceito e a marginalização de um grupo de pessoas que vivem à margem 
da pobreza e da discriminação. 

A cabana era tosca – um plano inclinado, do chão a uma 
vara forte pousada horizontalmente em duas forquilhas. 
Tudo muito bem amarrado, seguro e as pontas fincadas 
e socadas no chão. Era tosca, rústica, pior mesmo que as 
casinhas para se esconder de chuva erguidas no centro 
dos eitos de arroz. Mas servia para abrigá-los por alguns 
dias. Amontoou os pertences a um canto, preparou 
acomodações no chão limpo – alguns ramos folhando, 
roupas de cama sujas e rasgadas por cima, eram as camas. 
Praticamente só havia uma cama, todos dormindo juntos, 
o corpo de um ajudando a esquentar o de outro. Mas os 
meninos acordando durante a noite, a barriga roncando 
e dando voltas de dores, choramingando por que tinham 
de se levantar no frio, sair do abrigo e obrar mole muitas 
vezes, o que deixava todo mundo em constante irritação. 
(COELHO, 1997, p. 77-78).

É importante ressaltar que as personagens protagonistas, “o homem” 
e a “mulher”, não têm nomes próprios. No que tange essa questão temos 
uma valiosa contribuição do teórico Candau que afirma, “Nobre ou miserável, 
todo homem leva um nome desde seu nascimento.” (CANDAU, 2012, p. 68). 
Lembrando que as personagens são migrantes fugindo da seca do sertão do 
norte goiano, com a intenção de chegar a São Paulo capital, mas por dificuldades 
financeiras a viagem é interrompida na cidade goiana de Catalão. Ali naquela 
cidade tem fim o sonho do nordestino, o de mudar-se para as grandes 
metrópoles, trabalhar e ter uma vida digna, com um pouco de conforto.

E desceram, foram descendo, até a família já estropiada 
de toda chegar a Catalão, lugar que nem sabiam que 
existia, e fazer ali um finca pé. Tempos novos, paisagem 
novas, mas tudo vai e vem – roda que gira, caminha, leva 
para lugares estranhos, os rastos apenas recordação. 
Tudo novo, paisagem nova, caras novas, vida nova, mas a 
miséria era a mesma de muito antiga – e mais forte ainda. 
(COELHO, 1997, p. 64).
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Ao chegar à cidade de Catalão, a família que se deslocou do norte de 
Goiás vive no anonimato e a pobreza os acompanha como se fizesse parte de 
suas vidas; o medo e a insegurança são as únicas certezas, apenas conseguindo 
um espaço para fixar residência. Diante do cenário da periferia da cidade, são 
acometidos de medo e insegurança. Suas angustias são fortalecidas pela visão 
do espaço que serão obrigados a viver, uma faixa de terra suja e próxima à linha 
do barulhento trem de ferro. Mas, confrontando seus pavores, a única imagem 
que tinham pela frente era a dos casebres pobres, rústicos e mal feitos. Suas 
angústias são fortalecidas pela visão daquele lugar onde serão obrigados a 
viver. Para esse tipo de reação das personagens em relação ao lugar, temos o 
que a topoanálise conceitua de topopatia, e tal termo [topopatia], se subdivide 
em topofilia e topofobia. Quando o espaço provoca sentimentos e emoções 
que podem ser positivos, são denominados de espaços topofílicos e quando 
são negativos são denominados topofóbicos. Portanto, em Borges Filho, a 
topopatia “Significa a relação sentimental, experiencial, vivencial existente 
entre personagem e espaço” (FILHO, 2007, p. 157). Dentro dessas perspectivas, 
é importante ressaltar que os espaços que se relacionam com as personagens 
no romance Um homem e sua família, são raramente topofílicos, em geral 
predomina a topofobia. Aos poucos foram familiarizando com a cidade, mas 
as diferenças eram as imagens que a mente do homem cabisbaixo registrara, 
tudo nos pequenos detalhes, até mesmo os buracos não passavam mais 
despercebidos, porque aquele caminho estava mais presente em sua vida que 
em sua própria casa. No trecho a seguir o espaço é negativo, demonstrando 
a percepção do homem que não fica indiferente à diferença social entre as 
partes da cidade, como se fossem parte de mundos completamente diferentes.

Pela frente as mesmas ruas, as mesmas esquinas: buracos 
e irregularidades nas calçadas antigas prejudicando 
passos, uma poeira fina que o sol tentava dourar sem 
muito sucesso, postes de madeira lavrada numa fila mal 
feita beirando as casas de fachadas sujas e espichando 
velhos fios emendados, pedaços de muro de taipa 
quebrados e datas abertas entulhadas por uma macega 
seca emaranhada ao lixo acumulado. Mais adiante, bem 
adiante, aproximando-se do largo-da-igreja, casas com 
grades, jardins bem cuidados, alpendres onde vasos de 
plantas caseiras e xaxins de samambaias esverdeiam o 
ambiente limpo e sadio; ruas com meio-fios, calçadas 
largas, postes de cimento e uma que outra pavimentada 
por paralelepípedo. (COELHO, 1997, p. 11).
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Pela descrição do narrador é possível visualizar a imagem de uma 
cidade pobre e desmantelada, marcada por uma forte divisão social. “Era a 
primeira vez que percorria aquelas ruas, não sabia que, dia após dia, seus 
pés gretados pisariam o mesmo chão poeirento, num buscar tristonho tantas 
vezes frustrado.” (COELHO, 1997, p. 75). Com essa descrição da rua, o narrador 
antecipa para o leitor que a vida das personagens naquela cidade não será 
como elas planejaram encontrar ao saírem de sua terra natal, na procura de 
estabilidade financeira e uma vida confortável. O uso deste recurso serve de 
artimanha para o narrador aguçar a curiosidade do leitor e levá-lo a conhecer 
o desfecho final da narrativa. Dessa maneira Borges Filho considera que: 
“Através de índices impregnados nos espaços, o leitor percebe os caminhos da 
narrativa. Em outras palavras há uma prolepse espacial” (FILHO, 2007, p. 41). 
Diante dos seus olhares apenas casebres rústicos e mal acabados, localizados 
no final da cidade de Catalão. E será naquela direção que o homem e sua família 
caminham a esmo, à procura de um lugar que os possa abrigar. Chegaram 
ao fim da cidade e alojaram-se debaixo de uma cagaiteira5. Amontoaram os 
pertences e se acomodaram no chão limpo. “Mas era melhor que o cimento 
frio da plataforma da estação do trem de ferro.” (COELHO, 1997, p. 78). Na 
periferia da cidade, aquela árvore é o único abrigo que eles podem recorrer 
para se protegerem das intempéries. As personagens se veem buscando apoio 
debaixo das copas das árvores, pois diferente de todas as espécies vivas, o 
ser humano constitui o único ser que se adaptou a condições ambientais e 
climáticas extremamente desfavoráveis à sua sobrevivência. Viver debaixo de 
uma árvore para ter um teto acima da cabeça reforça a ideia de que ele é 
capaz de sobrepor as suas necessidades, assim como nasceu sem asas, mas 
criou meios para voar. Embora sem nadadeiras, inventou os meios necessários 
para navegar. Construiu sua própria moradia e se protegeu dos vendavais, das 
tempestades e do calor. No sentido de habitar e de se proteger, o narrador 
submete as personagens a fazer da árvore seu abrigo momentâneo, para 
fortalecer a ideia de que será ali, naquele lugar, que irão fincar raízes. A árvore 
para o homem tem uma grandeza de significados. Entre tantos, temos Alvarez, 
que faz a seguinte definição em sua simbologia:

A árvore tem um sentido imanente e transcendente. 
Nasce no homem e contorna-se em consonância com 
o seu desenvolvimento e sua atuação nesse mundo 

5  Cagaiteira: Árvore medicinal do Cerrado que produz a cagaita (fruto) e cujos ramos 
(folhas) e raízes são altamente diuréticos: “Para o fígado e os rins, chá de folhas de cagaiteira, 
congonha-do-campo ou chá de bugre e douradinha, esta, o mate do nosso sertão.” B. Ortêncio, 
SSF, 72. 
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contingente. Por esse sentido profundo, vincula-se à 
tradição hermética. O ser humano como a árvore, possui 
raízes que o fixam as profundezas sombrias da terra e, 
como espírito e luz, alteia-se no ilimitado espaço azul 
infinito vive entre a terra e o céu, entre o sensível e o 
inteligível. (ALVAREZ FERREIRA, 2013, p. 29)

As personagens sentem-se seguras debaixo da árvore, apenas pela 
ilusão de se ter sobre suas cabeças a proteção. Pois a árvore tem, para os fins 
de abrigo que a família a elege, apenas o valor referencial de se estar coberto 
por algo que não os deixem totalmente desprotegidos. O homem tem a mente 
carregada de imagens de proteção, Bachelard aborda essa questão de imagens 
e a relaciona com a imaginação do ser e de como habitar com segurança e 
conforto. Podemos dizer que a casa está inserida no homem independente 
de suas repartições e de sua arquitetura, ela vive no mais íntimo de nossos 
pensamentos. O abrigo e a segurança que a família encontra debaixo da árvore 
são meramente interpretados pela impressão de que nos sentimos seguros, 
se nos fixarmos em um espaço venturosamente instalado. Em um lugar que 
tem valor de abrigo, “Veremos a imaginação construir “paredes” com sombras 
impalpáveis reconfortar-se com ilusões de proteção – ou, inversamente, tremer 
atrás de grossos muros das mais sólidas muralhas.” (BACHELARD, 1989, p. 25). 
A personagem do romance [o homem] passa a noite toda acordada, encostada 
no tronco da árvore, preocupada com a situação em que se encontra. Mas 
como o homem conserva seus instintos naturais e primitivos, sem qualquer 
ajuda, sem outro guia a não ser o instinto de conhecer suas necessidades de 
proteção e de se acomodar, com a ajuda dos filhos entra no mato em busca de 
folhas e paus para que possa construir um abrigo improvisado, 

Os meninos haviam cortado bastante ramos e o marido 
principiou de imediato o trabalho, embora a noite 
começasse a escancarar sua boca querendo tragar o 
mundo. Enquanto a família se alimentava, rápido erguia 
um simulacro da cabana para os abrigar. [...] A cabana era 
tosca – um plano meio inclinado, do chão a uma vara forte 
pousada horizontalmente em duas forquilhas. (COELHO, 
1997, p. 77)

A atitude de construir a cabana nos remete à ideia da tradição 
cristã de que Adão fora o primeiro arquiteto da terra, construtor da cabana 
primitiva, construída da mesma forma e sobre a mesma pressão psicológica 
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das personagens. No que diz respeito à história da cabana de Adão, como ora 
citamos, segundo a tradição cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso 
estava chovendo, mas como não tinham nenhuma proteção, ele levou as mãos 
à cabeça para defender-se da água, considerando que havia necessidade de um 
teto para protegê-los. Adão constrói com suas mãos uma proteção que segue 
a representação de cabana em forma de tenda de campanha e, finalmente, a 
de cabana, cujo teto descansa sobre troncos em forma de forquilha. A primeira 
noção de proteção do homem seria sobre a cabeça, proteger da chuva que vem 
do alto do céu sagrado, a ira de Deus presente na tempestade. Entre as várias 
abordagens sobre a importância do teto, está em Bachelard (1989) que, em 
su’A poética do espaço, discorre sobre a relação do homem e o teto, e como 
o homem só sente a proteção ao ter acima da cabeça uma cobertura. “O teto 
revela imediatamente sua razão de ser: cobre o homem que teme a chuva e 
o sol.” (BACHELARD, 1989, p. 36). Mas que também teme a ira da natureza, 
traduzida em vendavais e tempestades.

A cabana que fora construída pela família no romance corpus era 
apenas coberta por folhas, sem paredes para protegê-los do vento e de ataque 
de animais. Porém, foi naquele pequeno e improvisado abrigo que passaram 
meses, enquanto construíam o casebre em que fixaram residência definitiva 
naquela cidade. Mas a cabana primitiva não proporcionava conforto nem 
segurança para as personagens, às noites eram frias e o vento atravessava o 
espaço da cabana causando-lhes arrepios na pele. É interessante que o narrador 
usa os gradientes sensoriais presentes nesta passagem de forma a evidenciar 
a relação de pavor, asco e medo das personagens. Borges Filho afirma que: 
“Por gradientes sensoriais, entendemos os cinco sentidos humanos através dos 
quais o homem percebe o espaço, relaciona-se com ele: visão, audição, olfato, 
tato, paladar. A ideia de gradiente está no fato de a relação entre os sentidos e 
o espaço estabelecer uma gradação” (FILHO, 2007, p. 69). Nesta passagem, o 
narrador usa de alguns gradientes sensoriais como a visão, o tato e a audição; 
cada um deles, responsável por corroborar com a criação e manutenção de um 
efeito de sentido topofóbico. Como já fora citado, a topofobia é caracterizada 
por demonstrar que a ligação das personagens e o espaço se dá de forma 
negativa, ou seja, promove sentimentos ruins, tais como: aversão, medo, 
dor, além de proporcionar um sentimento de não enquadramento pelas 
personagens no lugar que se encontram alojados.

Dentro dessas perspectivas, o narrador vai construindo um cenário 
que nos remete a ideia da verdadeira condição de miséria financeira daquela 
família. É a retratação do migrante que foge da fome e da miséria, vida que 
não tem como se adaptar. “Enxó e formão não usam mais, máquinas fazem 
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melhor e mais rápido o seu serviço”. (COELHO, 1997, p. 16). Com a chegada 
da modernidade e da industrialização nos grandes centros, até mesmo as 
pequenas cidades são acometidas de mudanças, causando transtorno; e 
a identidade do indivíduo se torna cambiante. O homem é substituído pela 
máquina e seus saberes já não têm serventia naquele espaço. O sistema muda 
e transforma uma sociedade, nesse sentido, o homem se sente deslocado 
de seu próprio mundo. As mudanças na vida da personagem ocorrem de 
maneira impactante não apenas no aspecto espacial, mas também cultural. 
Neste caso, entendemos que há uma crise de identidade, assim como afirma 
Stuart Hall ao se tratar da identidade e as transformações que ocorrem com o 
perpassar dos tempos. Para esse autor, o  processo que envolve as mudanças 
na maneira de ser e agir do ser, se deve à questão das transmutações da 
sociedade: “As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando 
constantemente em processo de mudança e transformação” (HALL, 2012, p. 
108). A industrialização e a vida moderna são estágios em que as personagens 
sentem-se incapacitadas. O desânimo cresce a cada dia diante das advertências 
do espaço urbano, que, devido às condições de profissão, não é adaptável àquele 
meio, assim o homem trabalhador rural, acostumado a lidar com a terra, está 
fora de seu ambiente natural, contudo a personagem não se deixa abater. 

 O sertão se torna cada vez mais opressor, o homem perde seu valor, o 
estado psicológico do homem é irrelevante ao pensamento do pertencimento 
a um mundo racional, recheado de valores e poderes que sobressaem ao 
estado natural das coisas, são espaços em que a natureza redime o indivíduo 
em uma esfera adaptável, brusca e totalmente desumana. No trecho que se 
segue podemos interpretar a situação do homem e sua posição diante de um 
espaço insólito e onipotente. 

– Eu vi. Era triste. Depois de seca das mais brabas. Lá num 
lugar de nome Cariri. Famílias inteira acocoradas, homens, 
mulheres, criancinhas até mesmo de peito. Todos com 
ferramentas. Uma miséria sem nome nem tamanho – e 
diziam ser feira de trabalhadores, mas de parecença gado 
de curral. Depois chegavam os fazendeiros, e no passar 
escolhiam os homens apartando eles que nem se aparta 
boi pra corte. (COELHO, 1997, p. 66).

Devido à precariedade da vida do homem que sobrevive no sertão, 
inclusive nas regiões mais pobres do nordeste, é que se reforça a vontade 
de partir, praticamente fogem assustados de sua terra natal. O abandono 
daquela região é total, não tem recursos para a saúde, nem para a educação 
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e os filhos estão na época de frequentar a escola. A pobreza no sertão 
é de grande crueldade. O deslocamento é complicado não apenas pelas 
dificuldades financeiras, mas também pela debilidade dos espaços e meios de 
transporte disponíveis; viajaram em caminhões de leiteiro em cima de latões 
desconfortáveis e sem segurança. Ainda assim, a família não desiste do sonho 
de viver no sul, de trabalhar na capital de São Paulo. 

Andaram primeiro de jardineira velha em estrada 
esburacada, os meninos achando em tudo motivo para 
brincadeiras. Depois de caminhão, no meio de latões 
e sacarias de mantimentos – e a viagem já começara a 
perder a sua magia de coisa não experimentada. Daí para 
frente perdera a conta – até mesmo de carroça, e um dia 
inteiro a pé caminharam. Pararam em muitos lugares, beira 
de estrada, pequenos povoados sem recursos nem mesmo 
pensão – às vezes, apenas uma venda e mais duas ou três 
casas velhas mostrando através do reboco quebrado o 
entrançado de taquara pregado aos paus roliços. Dormiam 
em paióis ou em barracões onde se guardavam sacarias, 
arriatas e ferramentas. Passaram fome e sentiram sede de 
quase juntar as paredes da garganta. (COELHO, 1997, p. 74)

No texto acima, podemos perceber que nos primeiros momentos da 
viagem temos uma pequena mostra de um espaço topofílico, sendo essa 
passagem do texto uma das poucas em que o espaço causa momentos de 
euforia e felicidade. No entanto, são apenas instantes de esperança e felicidade, 
não demoraria muito e sentiriam na pele a angustia de viajar no desconforto 
de um vagão de terceira classe, envolto de fumaça e do mal cheiro do mictório. 
A viagem turbulenta chega ao fim na cidade goiana de Catalão, que passa a 
ser a única opção para as personagens tentarem a vida. A cidade não parece 
acolhedora, não foram recepcionados por nenhum morador ou responsável 
público daquele lugar. Em seus olhares tristes e desolados, apenas as imagens 
dos casebres de ponta de rua, reforçando o medo de não conseguir realizar o 
sonho de conquistar um emprego para que pudessem ter uma vida digna. E o 
fracasso da procura não demorou a chegar, a cada dia que se passa naquele 
lugar os desafios ficam ainda mais evidentes, e o homem,

Já sentia o desânimo pegando-o pelo braço e o 
conduzindo como a um cego, aos tropeços, pés batendo 
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erradios no chão. Muitos dias assim. Pela frente as 
mesmas ruas, as mesmas calçadas antigas prejudicando 
os passos, uma poeira fina que o sol tentava dourar sem 
muito sucesso, postes de madeira lavrada numa fila mal 
feita beirando as casas de fachadas sujas e espichando 
velhos fios emendados, pedaços de muros de taipas 
quebrados e datas abertas entulhadas por uma macega 
seca emaranhada ao lixo acumulado. Mais adiante, bem 
adiante, aproximando-se do largo- da- igreja, casas com 
grades, jardins bem cuidados alpendres onde vasos de 
plantas caseiras e xaxins de samambaias esverdeiam o 
ambiente limpo e sadio; as ruas com meio-fios, calçadas 
largas, postes de cimento e outra pavimentada por 
paralelepípedo. Tudo visto e revisto, tudo mesmo de 
todos os dias. (COELHO, 1997, p. 1).

Como podemos observar, o homem encontra dificuldades na busca 
por emprego naquela cidade interiorana, que não oferece diversidade de 
trabalho como nas capitais industrializas. O pouco que tinha para fazer era 
ofertado aos seus habitantes naturais e também aos detentores do poder e 
da administração da cidade, um lugar que proporciona oportunidades de 
trabalho digno apenas aos seus. Nesse caso, o migrante não terá oportunidade 
diferente daquelas que tivera no norte de Goiás, as chances são mínimas, 
principalmente diante da realidade das pequenas cidades interioranas, em 
que o progresso e a modernidade ainda não alcançaram seu ápice. Conforme 
sabemos, a indústria foi um dos maiores atrativos para a migração nas grandes 
cidades. Assim, o espaço nos proporciona a possibilidade da retratação da 
miséria e da diferença social, mormente entre o espaço que as personagens 
fixaram residência, em relação ao centro da cidade, cujo espaço é evidenciado 
pelo ambiente limpo e bonito. Mas o cenário da periferia que o narrador nos 
apresenta é feio e desolador. Para tanto, coube-nos fazer uma analogia entre 
o estado triste e desanimador das personagens, que em nada se contrasta a 
periferia, lugar triste, abandonado, feio e sujo, sem esperanças de oferecer 
conforto a qualquer ser humano. Portanto, entendemos que o espaço é 
homólogo em relação aos sentimentos do homem. A esse tipo de inferência, 
temos o que a topoanálise conceitua como “espaço homólogo”, utilizado pelo 
topoanalista para mostrar que os lugares não mantêm relação de contraste 
com os sentimentos das personagens, pois se assim fosse, teríamos um espaço 
conceituado de heterólogo. Assim, Borges Filho (2007), em sua topoanálise, 
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afirma que:

[...] teremos uma cena de alegria que se passa sob o 
sol fresco de um fim de tarde, brilhante, num céu com 
poucas nuvens e passarinhos voando. Parece que, como 
a personagem, a natureza está alegre, portanto há uma 
relação de homologia entre personagem e espaço. 
(BORGES FILHO, 2007, p. 40)

Pelas perspectivas da homologia, os espaços que envolvem a vida das 
personagens são compatíveis com o estado emocional que se encontram. 
Aquele povo vive às margens da cidade, seres marginalizados, monstros da 
sociedade, prestadores de serviços desprezados e indesejados pelos habitantes 
do centro. Para sobreviver, custa até mesmo sacrificar os costumes e conceitos 
apreendidos desde a infância. Podemos perceber que, mesmo constrangido, 
o homem aceita um trabalho por ele mesmo considerado de trato feminino. 
Neste trecho, temos uma passagem na qual a personagem nos demonstra seu 
estado de insatisfação com a vida. 

Até mesmo, num sábado, se viu num tipo de serviço que 
nunca pensara que viesse, um dia, fazê-lo – encerou toda 
casa de uma senhora que morava no centro da cidade, em 
ruas de paralelepípedos, bateu escovão, ficou brilhando 
feito espelho, bonito de se ver. (COELHO, 1997, p. 13-14) 

Para a personagem, encerar casa seria serviço de mulher; o feito o deixa 
abismado. Podemos perceber pela fala da personagem que ele se encontra 
realmente sem opção de vida ao afirmar que jamais pensou que um dia faria 
tal serviço (encerar casa). A esse respeito, creio estarmos novamente diante 
de uma situação em que a identidade entra novamente em conflito, o que é 
serviço de homem, ou de mulher? No que tange essa questão de separar o que 
é tarefa feminina ou masculina fica complicado, pois na atualidade as mudanças 
sociais e vários conceitos tornaram-se cambiantes, consequências das muitas 
identidades que surgem acompanhando tais modificações, evidenciadas no 
mundo globalizado, em que as mudanças ocorrem rapidamente, e podemos 
dizer que estamos diante das transformações sociais que influenciam 
diretamente a vida das pessoas, independente da cor, raça, ou mesmo de 
classe social. Tais alterações ainda causam estranhamento nos indivíduos, 
como acontece com a personagem do romance corpus, principalmente por ser 
natural de uma região em que seguir os velho e tradicionais costumes está 
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impregnado na alma do sertanejo, homem macho de identidade inconfundível. 
Para Woordward (2012), “Existe em suma, na vida moderna, uma diversidade 
de posições que nos são disponíveis – posições que podemos ocupar ou não. 
Parece difícil separar algumas identidades e estabelecer fronteiras entre 
elas.” (WOORDWARD, 2012, p. 31). Diante de tais situações, o homem sente 
a opressão dos dias de insucessos, pois para ele voltar para seu lar depois de 
peregrinar pela cidade à procura de emprego, e nada encontrando, é uma 
grande tortura para sua alma masculina. Aquele casebre não passa de um 
cenário marcante da realidade miserável da família, entendemos que a visão 
do casebre corroborara de maneira efetiva para elencarmos o processo de 
decadência daquelas pessoas. A vida da família na periferia é completamente 
ignorada pelos administradores e demais moradores da cidade goiana de 
Catalão, diante desse pressuposto, evidencia Halbwachs,

Se os habitantes de uma cidade ou de um quarteirão 
formam uma pequena sociedade, é porque estão reunidos 
numa mesma região do espaço. Deve-se dizer que isto é 
apenas uma condição da existência desses grupos, mas 
uma condição essencial e muito clara. Não é o que acontece 
exatamente com outras formações sociais. Pode-se dizer 
que a maioria delas tende a separar os homens do espaço, 
já que fazem abstração do lugar que eles ocupam e neles 
consideram apenas qualidades de ordem. (HALBWACHS, 
1990, p. 139).

A família está toda desestruturada, sempre às voltas com o terror e o 
medo, pois nada conseguem e o destino é cada vez mais incerto. De longe, 
a mulher vê o corpo cansado do marido chegando a sua casa, às mãos 
grandes estiradas ao longo do corpo, luzes apenas da cidade, mas na vida e 
no casebre apenas a escuridão de dias tenebrosos e sofridos. A escuridão 
também compactua com o estado psicológico das personagens. O lugar que 
residem (periferia) é opressor e reforça a ideia do ser excluído, esquecido e 
abandonado. O verdadeiro monstro da sociedade, a pobreza que assusta, a 
respeito dessa condição humana Cohen, ressalta que:

Os monstros podem ser grupos de pessoas em situação 
disfórica de uma sociedade. Os monstros nunca são criados 
ex nihilo, mas por meio de um processo de fragmentação 
e recombinação, no qual se extraem elementos “de várias 
formas” (incluindo – na verdade, especialmente – grupos 
sociais marginalizados. (COHEN, 2000, p. 39).
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 A pobreza crescente e a falta de oportunidades levam as personagens 
ao desespero, vivem as sombras da miséria, a casa é um espaço topofóbico, em 
nada se compara com um lugar seguro e feliz, o lugar do nada reflete a visão 
daqueles que nela vivem as angustias e sofrimentos da exclusão do mundo.

Foi novamente à frente do casebre. Viu às luzes da cidade, 
lá mais embaixo. Das portas e janelas das casas vizinhas, 
saíam fachos de luz fraca. Não havia luz elétrica até lá, 
ponta de rua, ranchos de pobres, construção de corredor, 
terra de ninguém. E o marido parecia que vinha. Era um 
vulto escuro na noite, cachorros acuavam por costume 
de acuar dentro da noite. Às vezes a buzina de um carro 
barulho de gente rindo e conversando alto, um cheiro 
de farofa, quando o vento dava suas rajadas. A mulher o 
reconheceu pelo jeito de andar – uma figura compacta, 
as passadas firmes como se carregasse um peso grande. 
(COELHO, 1997, p. 98).

No trecho citado, temos a retratação da penúria na alma, as esperanças 
do homem vão tornando-se apenas uma sombra, o casebre tenebroso as camas 
de madeira dura, o fogão feito de pedras, tudo improvisado. A água retirada 
de uma cisterna que ele mesmo (O homem) furara com muito esforço, todos 
esses afazeres são tarefas fáceis para o homem que nasceu e se criou no sertão, 
porque lá ele tinha serventia, não era como na cidade, onde suas sabenças não 
tinham valor. A luta pela sobrevivência no sertão fora sempre sua companheira, 
mas de nada adianta a mudança para outras terras, à vida se tornara mais difícil, 
a cidade exigia mais do que ele sabia fazer, “[...] roda gira, caminha, leva para 
lugares estranhos, os rastos apenas recordação. Tudo novo, paisagem nova, 
caras novas, vida nova, mas a miséria era a mesma de muito antiga – e ainda 
mais forte.” (COELHO, 1997, p. 64). As perspectivas de mudanças, de melhores 
condições financeiras são fatores que levaram a família a mudar de região, mas 
nada muda, a miséria e a pobreza permanecem cada vez mais fortes.

 No que tange à questão de mudança de espaço do norte para o sul de Goiás, 
já na cidade goiana de Catalão podemos perceber que temos uma vista em dois 
ângulos, de um lado ela é bela e limpa, de outro, a periferia é suja e desmantelada, 
e nesses espaços o homem estabelece uma ligação de cumplicidade. A mulher 
está sempre nas casas da cidade, o centro não faz parte de sua realidade, segundo 
essas referências podemos entender que a exclusão não se dá apenas em locais 
como arredores e a periferia da cidade, dentro do mesmo contexto entendemos 
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que as personagens também assumem diante de si uma posição de inferioridade. 
O comportamento humilde da personagem (a mulher) na casa onde presta 
serviços de lavadeira, se posiciona por si só; vemos no trecho a seguir como 
é seu comportamento diante da dona da casa, “Na cozinha ficou a um canto, 
conhecendo o seu lugar, esperou que a dona passasse manteiga num pedaço de 
bolo e lhe entregasse, também tomou uma chicarada de café forte quentinho, dos 
bons, torrado e moído em casa.” (COELHO, 1997, p. 51). 

Enfim, retratamos a vida do sertanejo, do homem do campo que vive 
numa região árida e seca que não oferece meios de sobrevivência. O espaço 
em que vivem é opressor e não tem nada a oferecer, é preciso procurar outro 
lugar. Porém, a miséria os acompanha, não tem como reagir à situação. As 
personagens vão perdendo as forças e a dignidade. Deparam-se com o 
desespero na estação ferroviária da cidade goiana de Catalão, a criança mais 
nova doente. Não eram mendigos de pedintes, apenas trabalhadores sofridos 
e miseráveis fugindo da pobreza do sertão.

A mudança tem como causa, a miséria e a falta de oportunidades numa terra 
abandonada pelo poder público. As personagens vivem às margens da verdadeira 
pobreza, o espaço percorrido e vivenciado é topofóbico, opressor e disfórico.
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expressões do gótico no sertão brasileiro: morbidez e necrofilia 
no conto “a dança dos ossos”, de Bernardo Guimarães

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro1

Introdução
Raymond Williams abre sua obra O campo e a cidade (2011) com a 

seguinte colocação: “‘Campo’ e ‘cidade’ são palavras muito poderosas, e isso 
não é de estranhar, se aquilatarmos o quanto elas representam na vivência 
das comunidades humanas.” (WILLIAMS, 2011, p. 11, grifos do autor). 
Posteriormente, o autor pontua que atitudes emocionais cristalizam-se em 
torno das comunidades existentes: 

O campo passou a ser associado a uma forma natural de 
vida – de paz, inocência e virtude. À cidade associou-se a 
ideia de centro das realizações – de saber, comunicações, 
luz. Também constelaram-se poderosas associações 
negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade 
e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 
limitação. (WILLIAMS, 2011, p. 11)

São essas associações negativas que nos instigam a pensar no espaço do 
campo como lócus do diferente aos olhos daqueles que se colocam em posição 
superior por terem vivenciando as agruras, dificuldades e o espírito ambicioso 
das cidades, ou daqueles que acreditam terem alcançado posições culturais 
superiores em relação às pessoas do campo.

Por que a simplicidade de um local pode determinar a limitação 
intelectual de uma pessoa? Que olhar é esse que o homem citadino lança ao 
homem do interior, associando-o ao exótico, pitoresco, ao diferente, ao atraso?

O conto “A dança dos ossos” fomenta importantes elementos que 
nos levam a questionar esse papel atribuído ao homem do campo: ignorante, 
supersticioso e atrasado. Como se dá a construção dessa imagem? Que sociedade 
era essa? Política e economicamente o que vivenciávamos no Brasil? Mais ainda: 
como a Literatura Fantástica, e no caso específico deste trabalho a vertente gótica, 
captura acontecimentos tão emblemáticos e marcantes e os transforma em 
expressões artísticas que traduzem as vivências do homem do sertão finissecular?

1  Autora deste artigo. Mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de 
Goiás. Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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A partir destas inquietações teceremos o texto deste trabalho, sem 
deixar de mencionar os pontos de contato entre o Romantismo no Brasil e o 
Romantismo na Europa, uma vez que o conto que corporifica este artigo traz 
elementos muito marcantes da manifestação do gótico na Europa.

Este trabalho possibilitará analisar não só a presença do ambiente 
gótico no Brasil regional, como também a importância de um autor goiano e 
sua contribuição para a literatura brasileira.

Apontamentos históricos
H.P. Lovecraft, em O horror sobrenatural em Literatura (2008), defende 

que é na Europa Medieval que personagens de lendas e mitos sombrios ganham 
força e persistem na literatura fantástica até hoje, muito embora “O impulso 
e a atmosfera são tão antigos quanto a humanidade, mas a história fantástica 
típica da literatura padrão é filha do século XVIII.” (LOVECRAFT, 2008, p. 24)

Embora o medo, durante a Idade Média, tenha carregado consigo 
uma abordagem religiosa, por volta do início do século dezenove os efeitos 
da Revolução Industrial trouxeram à tona um novo elemento a ser temido: a 
ciência. A literatura Gótica da época não passou incólume por este ambiente e 
incorporou essa atmosfera em suas narrativas.

Os triunfos do progresso durante a Revolução Industrial mudaram a 
face da sociedade europeia. A ciência foi elevada a condição de instrumento 
utópico que levaria a humanidade a uma nova Era de Ouro. Refletindo essa 
situação, políticas de classe e o crescente desenvolvimento da classe burguesa 
criaram novas sociedades e organizações científicas tanto na Europa quanto na 
América. Esses espaços elitistas de debate estabeleceram uma representação 
institucional para a ciência com sentido, função e, principalmente, interesses 
específicos. Como Stepan e Gilman atestam: 

A ciência como forma de conhecimento se destacou dentre 
os outros sistemas de saber, no processo, as dicotomias 
entre o puro e o impuro, o racional e o irracional, o objetivo 
e o subjetivo, o duro e o suave, o macho e a fêmea, foram 
imbuídas de naturalidade (STEPAN e GILMAN, 1991, p. 89, 
tradução nossa).

Se a ciência era então o produto de mentes (brancas) masculinas 
que alegavam imparcialidade crítica e objetividade, o impuro, o irracional e 
o subjetivo tornaram-se automaticamente relacionados às mulheres, grupos 
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minoritários e classes sociais que diferiam do grupo caucasiano elitista. 
O resultado dessa dicotomia foi um abismo social entre a ‘alta’ cultura, 
incorporada pelos homens de conhecimento, e a cultura popular representada 
pelas minorias que não faziam parte desse sistema dominante.

E no Brasil? Como os artistas e intelectuais da época capturaram 
importantes ocorrências das sociedades não só em nível cultural e social, bem 
como nas esferas política e econômica e transpuseram estas ocorrências e 
mudanças para as artes? Mais ainda: como podemos entender a manifestação 
da vertente gótica na literatura brasileira dos oitocentos?

À época das transformações sociais e transições político-econômicas 
que ocorriam na Europa, o Brasil vivia sob o comando da nação portuguesa. 
Escritores brasileiros do momento ainda estavam fortemente influenciados 
pela atmosfera artística europeia, portanto tendências literárias do continente 
europeu acabavam resvalando para as Américas. Lembrando que ainda 
vivíamos sob os auspícios da Igreja Católica, o que resultava em produções 
literárias de cunho ideológico e panfletário: “[...] as manifestações literárias, ou 
de tipo literário, se realizaram no Brasil até a segunda metade do século XVIII, 
sob o signo da religião e da transfiguração.” (CANDIDO, 2000, p. 85).

Ainda na primeira metade do século XVIII, podemos notar que se inicia 
um processo rumo a uma produção de cunho nacional, que começa a se 
desprender das amarras europeias - lembrando que em 1822 o Brasil se torna 
independente da Metrópole Portuguesa. Candido (2000, p. 88), inclusive, 
menciona que no Brasil teria ocorrido uma pequena Época das Luzes, abrindo 
caminhos para a independência política e intelectual. As artes não passariam 
neutras por essa atmosfera, introduzindo esses temas em suas produções, 
conforme podemos atestar na literatura brasileira das primeiras décadas do 
século XIX:

A criação das Academias de Direito de Olinda e São Paulo 
veio dar um golpe rude nos laços intelectuais que ainda nos 
prendiam a Portugal. A influência francesa, que se exercia, 
clandestinamente, por intermédio dos enciclopedistas, 
passa agora a manifestar-se largamente em nossa vida 
cultural. Olinda (depois Recife) e São Paulo libertam-nos da 
tutela de Coimbra. Por outro lado, os jovens ricos, não se 
contentando em estudar em Recife e São Paulo, vão para 
Paris, trazendo no regresso a influência francesa em nossos 
usos. (BROCA, 1979, p. 44)
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Paradoxalmente, os artistas ressaltavam não o que Paris oferecia de 
melhor, mas sim elementos que reforçassem o sentimento de autonomia e 
independência. A primeira fase do Romantismo, no Brasil, ressalta as cores 
da terra, o patriotismo do homem ligado ao campo e o heroísmo do nativo: 
“O heroísmo do homem ligado à terra, a graça da mulher brasileira, a pureza 
dos costumes familiares, [...] são as “teses” que o romance romântico procura 
defender junto ao seu público.” (VOLOBUEF, 1999, p. 337, grifos da autora).

Salienta-se que não há um consenso quanto à fase romântica na qual 
Guimarães esteja inserido. Afrânio Coutinho o insere, cronologicamente, no 
primeiro grupo do Romantismo Brasileiro; enquanto Otto Maria Carpeaux 
utiliza o critério estilístico e ideológico, enquadrando Guimarães no que ele 
chamaria de romantismo nacional e popular (VOLOBUEF, 1999, p. 160). Curioso 
é que podemos notar nuances da valorização do homem e das coisas da terra 
no conto “A dança dos ossos”, ao passo que, concomitantemente, o autor se 
utiliza de elementos do gótico para dar vazão às falas das personagens.

Nascido em Minas Gerais e tendo vivido por um tempo, por volta de 
1876, no interior dos Estados de Minas Gerais e Goiás (na cidade de Catalão), 
Bernardo Guimarães (1825-1884) chancelou obras marcadas pelo sertanismo 
- não exclusivamente o da primeira fase romântica, que apenas valorizava a 
terra e as belezas naturais, mas um sertanismo que começava a introduzir em 
suas narrativas temas mais complexos e mais abrangentes. Sobre a obra de 
Guimarães, Wilson Lousada afirma que

reflete de algum modo o estilo de vida sertaneja, apoiada 
principalmente no descritivo paisagístico, mas sem fugir 
às tradições e lendas das terras do planalto central, 
povoadas de vaqueiros, tropeiros e rudes senhores de 
fazenda. (LOUSADA Apud TELLES, 2007, p. 37)

Segundo Gilberto Mendonça Teles, em O conto brasileiro em Goiás (2007), 
devem-se aos escritores Bernardo Guimarães e Afonso Arinos os créditos por 
terem iniciado a ficção em Goiás. Embora tenha morado em uma capital (o escritor 
foi colega de Álvares de Azevedo na faculdade de Direito de São Paulo), Guimarães 
marcou sua escrita com os tons da cultura local, com falares e costumes muito 
próprios do sertão goiano, conforme será atestado nas próximas seções.

Romantismo e Sertanismo: algumas considerações
“À noite, límpida e calma, tinha sucedido a uma tarde de pavorosa 

tormenta, nas profundas e vastas florestas que bordam as margens do 
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Parnaíba, nos limites entre as províncias de Minas e de Goiás.” (GUIMARÃES, 
2011, p. 82). 

Essas são as primeiras linhas do conto “A dança dos ossos”, que faz parte 
da coletânea O fantástico brasileiro, organizado por Maria Cristina Batalha. 
No conto verificamos a trajetória de um comerciante que parte da pequena 
cidade de Catalão, Goiás, rumo ao sertão mineiro, acompanhado por homens 
do local. A narrativa começa com uma descrição nada econômica da geografia 
e da natureza locais. Nota-se uma caracterização dos sertões de Minas Gerais e 
Goiás, que mais parece um convite para que o leitor sinta-se parte do ambiente. 
Sobre isso, Volobuef destaca que a obra de Guimarães transcende os limites 
da descrição geográfica, apelando para a pujança, imensidão e opulência: “O 
escritor parece convidar o leitor a encarar sua terra natal com outros olhos: 
de quem conhece, aprecia e, mais do que isso, admira. O espaço físico, pois, 
torna-se fonte de orgulho nacional [...]” (1999, 228-229), conforme podemos 
atestar no excerto abaixo:

A alguns passos de nós se desdobrava o largo veio do rio, 
refletindo em uma chispa retorcida, como uma serpente 
de fogo, o clarão avermelhado da fogueira. Por trás de nós 
estavam os cercados e as casinhas dos poucos habitantes 
deste lugar, e, por trás destas casinhas, estendiam-se as 
florestas sem fim. (GUIMARÃES, 2011, p. 82)

Todo o conto é permeado por essa descrição meticulosa e com riqueza 
de detalhes geográficos, o que não é por acaso. Conforme visto anteriormente, 
à época do Romantismo exercia-se um forte apego ao conceito de nação, pois 
o Brasil se descobria enquanto país. Nesse contexto, o romance sertanista 
atende com maestria aos apelos de uma nação que queria mostrar sua 
gente, sua terra, sua cultura e tradições. Portanto, nada mais natural que se 
apresentasse a terra brasileira, e mais especificamente o sertão, sob todos 
os seus aspectos - não apenas o geográfico, bem como o social e cultural: 
“[...] nossa cultura (hábitos e costumes; linguagem; crenças), nossa maneira 
de desbravar o sertão e povoá-lo (estabelecimento de fazendas; lavoura e 
criação de gado), transporte de animais realizado por muladeiros e outros 
comerciantes.” (VOLOBUEF, 1999, p. 190)

Notamos, nos primeiros parágrafos do conto, a preocupação em 
apresentar com fidedignidade a terra e as pessoas do local. Mais ainda: o 
narrador preocupa-se em contrapor os valores da cidade aos valores do sertão, 
valorizando o espaço sertanejo:
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No sertão, ao cair da noite, todos tratam de dormir, como 
os passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, 
que é o silêncio da alma.

Só o homem nas grandes cidades, o tigre nas florestas e o 
mocho nas ruínas, as estrelas no céu e o gênio na solidão 
do gabinete, costumam velar nessas horas que a natureza 
consagra ao repouso.

Entretanto, eu e meus companheiros, sem pertencermos 
a nenhuma dessas classes, por uma exceção de regra 
estávamos acordados a essas horas.

Meus companheiros eram bons e robustos caboclos, dessa 
raça semiselvática e nômade, de origem dúbia entre o 
indígena e o africano, que vagueia pelas infindas florestas 
que correm ao longo do Parnaíba, e cujos nomes, decerto, 
não se acham inscritos nos assentos das freguesias e nem 
figuram nas estatísticas que dão ao império não sei quantos 
milhões de habitantes. (GUIMARÃES, 2011, p. 82-83)

Mais uma vez se verifica a valorização dos costumes do povo e das 
pessoas da terra, bem ao gosto dos românticos. Reforça-se que as narrativas 
sertanistas da época tendiam a assinalar a oposição campo e cidade com o 
objetivo único de apresentar uma escrita genuinamente brasileira, uma vez 
que o homem do campo representava o pólo oposto do homem das cidades 
brasileiras, e este já estava impregnado pelos costumes e modos de vida 
europeizados (VOLOBUEF, 1999, p. 303). 

Outro ponto assinalado é a maneira como Guimarães descreve o homem 
do campo: “raça semisselvática e nômade, de origem dúbia entre o indígena e 
o africano.” Em 1871 ainda vivíamos um regime de vida no campo massacrante 
e excludente. A Abolição da Escravatura aconteceria mais de uma década 
depois, portanto temas como preconceito racial, exclusão social, estratificação 
econômica, não eram incomuns nos romances. O próprio Bernardo Guimarães 
publicou, em 1875, a obra que viria a ser o baluarte do preconceito contra os 
escravos, A Escrava Isaura. Se o momento era de autoafirmação e valorização 
da alma brasileira, até mesmo a autocrítica deveria ser elevada a categorias 
superiores:
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A despeito de tudo isso, seria errôneo considerar o 
romantismo brasileiro um movimento cultural que se 
teria subtraído a qualquer crítica social de seu tempo. 
Justamente por ser um movimento cultural – encabeçado 
pela nata da elite da época – que aspirava elevar o país a 
patamares superiores, ele pôde constatar quanto certas 
chagas sociais agiam a fim de emperrar e obstar essa 
ascensão pretendida. Assim sendo, o romântico dedicou-se 
a levantar diversos problemas e insuficiências que corroíam 
(e, em muitos casos, corroem até hoje) o estabelecimento 
e desenvolvimento da nação. (VOLOBUEF, 1999, p. 284)

Uma vez mais ressalta-se a escrita pungente de Guimarães, que soube 
explorar com precisão conflitos como a escravidão, as condições de vida 
miseráveis do campo, o índio nada heroico ou “bom selvagem” retirado da 
realidade na novela Jupira (1872), e temas ainda mais complexos como a 
tortura, necrofilia e morte. Por conta desta visão crítica, Gilberto Mendonça 
Teles insere Bernardo Guimarães e outros autores regionalistas em patamares 
universais, incorporando “[...] à literatura brasileira um patrimônio rico de 
informações humanas.” (TELES, 2007, p. 26). Ainda mais interessante torna-se 
a narrativa ambientada no sertão quando o autor introduz fortes elementos do 
sobrenatural e do macabro.

Morbidez e necrofilia em “A dança dos ossos”
Cirino, personagem que acompanha o narrador mata adentro, sublinha 

com bastante veemência o homem do sertão brasileiro do século XIX: afeito 
às tradições, fiel à terra e cultura locais, rude, massacrado por um sistema 
econômico escravocrata, esquecido pelos governos e tiranizado pelos senhores 
de engenho que ainda exerciam poder no Brasil.

Ele é responsável por acompanhar o narrador, durante sua passagem 
pela mata, que saíra da Província de Goiás com destino à Província de Minas 
Gerais. O narrador e seus ajudantes passam uma noite na pequena casa de 
Cirino e sua família. Cirino pede desculpas por não ter ido à cidade comprar 
apetrechos para pesca, pois sua filha havia mentido, dizendo que era sexta-feira 
e não sábado. Cirino explica que às sextas-feiras os moradores do povoado não 
costumam ir à cidade, pois nesse dia os ossos de Joaquim Paulista, ex-morador 
do vilarejo, saem da cova à “procura” da cabeça e dos ossos que faltam para 
completar todo o esqueleto. Os visitantes se espantam e então Cirino, bem 
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à moda dos narradores de causos e histórias, começa a explicar o que havia 
ocorrido:

Um dia, há de haver coisa de dez anos, eu tinha ido 
ao campo, à casa de meu compadre que mora daqui 
a três léguas.

Era uma sexta-feira, ainda me lembro, como se fosse hoje.

Quando montei no meu burro para vir-me embora, já o 
sol estava baixinho; quando cheguei na mata, já estava 
escuro; fazia um luar manhoso, que ainda atrapalhava 
mais a vista da gente.

Já eu ia entrando na mata, quando me lembrei que era 
sexta-feira. Meu coração deu uma pancada e a modo que 
estava me pedindo que não fosse para adiante. Mas fiquei 
com vergonha de voltar. Pois um homem, já de idade como 
eu, que desde criança estou acostumado a varar por esses 
matos a toda hora do dia ou da noite, hei de agora ter 
medo? De quê?

Encomendei-me de todo coração a Nossa Senhora da 
Abadia, tomei um bom trago na guampa que trazia sortida 
na garupa, joguei uma masca de fumo na boca, e toquei 
o burro para adiante. Fui andando, mas sempre cismado; 
todas as histórias que eu tinha ouvido contar da cova de 
Joaquim Paulista estavam-me representando na ideia; e 
ainda, por meus pecados, o diabo do burro não sei o que 
tinha nas tripas que estava a refugar e a passarinhar numa 
toada. (GUIMARÃES, 2011, p. 85-86)

Percebe-se, em várias marcações da fala de Cirino acima transcrita, o fio 
que conduz a narrativa e envolve os ouvintes. Luis da Camara Cascudo (1978, 
p. 27) observa que a literatura oral reúne manifestações populares “mantidas 
pela tradição”. Do latim, traditio, entregar, passar adiante, comprova que Cirino 
mantinha viva uma lenda de ossos que dançam e que ele sempre ouvira em sua 
região. Ainda citando Cascudo, o historiador lembra que as lendas, viajando 
no tempo, explicam um hábito e ressuscitam o passado (CASCUDO, 1978, p. 
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51). Por serem histórias longas, que envolvem a imaginação das pessoas, e 
permeadas por detalhes de uma região, não podem ser contadas de forma 
apressada. As lendas requerem envolvimento. Cirino envolve seus ouvintes, 
exceto a personagem principal, que possui uma postura deliberadamente 
cética em relação à história dos ossos que dançam. 

Muito embora o Romantismo buscasse a valorização dos elementos 
locais e patrióticos, as elites mantinham distanciamento do povo. De fato, a elite 
urbana brasileira com frequência enxergava o campo como uma área de riquezas 
potenciais, porém atrasada intelectualmente, devido à presença de culturas 
inferiores e à mentalidade conservadora da elite rural (NEEDELL, 1993, p. 23). 

O narrador de “A dança dos ossos” mantém distanciamento da história 
contada em riquezas de detalhes, muito embora não deixe de dar ouvidos e 
atenção a Cirino, tanto que, após ouvir como o esqueleto dançava às sextas-
feiras, ele narra:

O velho barqueiro contava esta tremenda história de 
modo mais tosco, porém muito mais vivo do que eu 
acabo de escrevê-lo, e acompanhava a narração de uma 
gesticulação selvática e expressiva e de sons imitativos 
que não podem ser representados por sinais escritos. 
A hora avançada, o silêncio e a solidão daqueles sítios, 
teatro desses assombrosos acontecimentos, contribuíram 
também grandemente para torná-los quase visíveis e 
palpáveis. Os caboclos, de boca aberta, o escutavam com 
olhos e ouvidos transidos de pavor, e de vez em quando, 
estremecendo, olhavam em volta pela mata, como que 
receando ver surgir o temível esqueleto a empolgar e 
levar pelos ares alguns deles. (GUIMARÃES, 2011, p. 89)

A partir daí percebe-se um belo embate entre o narrador, que tenta dar 
explicações racionais às possíveis manifestações dos ossos dançantes, e Cirino, 
que intervém com suas verdades e convicções: “O velho barqueiro ria com a 
melhor vontade, zombando de minhas explicações.” (GUIMARÃES, 2011, p. 91). 
O narrador opõe-se dizendo inclusive que ele tivera uma visão, há algum tempo, 
de dois negros carregando um defunto dentro de uma rede branca. Ao olhar 
com mais cuidado, ele percebeu que se tratava de uma vaca malhada, com a 
cabeça e traseiro negros e corpo branco, fazendo-o ter uma ilusão de ótica. Neste 
momento Cirino vacila entre continuar ou não contando a história, ao passo que 
o narrador mostra-se curioso, mudando sua postura de cético para interessado.
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Cirino, então, prossegue explicando o motivo de os ossos saírem da cova. 
Joaquim Paulista enamorara-se por uma moça que era comprometida com 
um rapaz de nome Timóteo. Fingindo desinteresse e de forma a não suscitar 
desconfiança, Timóteo aguarda alguns meses até que coloque seu plano em 
ação. Ele contrata um homem que era uma espécie de encantador de cobras 
e que é descrito de forma satânica: “Dizem que ele tinha parte com o diabo, 
e todo mundo tinha medo dele como o próprio capeta.” (GUIMARÃES, 2011, 
p. 96). Os dois convidam Joaquim Paulista para pescaria. Longe do povoado, 
Timóteo e o ajudante amarram Joaquim em uma árvore e fazem com que as 
cobras o piquem, com requintes de crueldade, revelando um dos traços de 
morbidez presentes no conto:

Aqui o Joaquim põe-se a gritar com quanta força tinha, a 
ver se alguém, acaso, podia ouvi-lo e acudir-lhe. Mas, sem 
perder tempo, o Timóteo pega num lenço e atocha-lhe 
na boca; mais que depressa o outro atira-lhe por cima os 
dois bichos, que no mesmo instante o picaram por todo 
o corpo. Imediatamente mataram as duas cobras, antes 
que fugissem. Não levou muito tempo, o pobre rapaz 
estrebuchava, dando gemidos de cortar o coração, e 
deitava sangue pelo nariz, pelos ouvidos e por todo corpo. 
(GUIMARÃES, 2011, p. 97)

Um morador da mata e benzedeiro acha Joaquim e salva-lhe a vida. 
Alguns dias após, ainda fraco e cambaleante, tentando descobrir o caminho 
para casa, Joaquim Paulista é encontrado por Timóteo e seu ajudante, que 
sacam uma faca, matam Joaquim e enterram o corpo na mata. Animais mexem 
na cova e vários pedaços do corpo são espalhados pelo caminho: “Vieram 
depois os porcos, os tatus, e outros bichos, cavoucaram a cova, espatifaram o 
cadáver, e andaram espalhando os ossos do defunto aí por toda essa mata. Só 
a cabeça é que ficou na sepultura.” (GUIMARÃES, 2011, p. 100). E a história dos 
ossos que dançam, contada por Cirino, termina da seguinte forma:

Diz o povo que enquanto não se ajuntar na sepultura até 
o último ossinho do corpo de Joaquim Paulista, essa cova 
não se fecha. Se é assim, já se sabe que tem de ficar aberta 
para sempre. Quem é que há de achar esses ossos que, 
levados pelas enxurradas, já lá foram talvez rodando por 
esse Parnaíba abaixo?
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Outros dizem que, enquanto os matadores de Joaquim 
Paulista estivessem vivos neste mundo, a sua sepultura 
havia de andar sempre aberta, nunca os seus ossos teriam 
sossego, e haviam de andar sempre assombrando os 
viventes cá neste mundo. (GUIMARÃES, 2011, p. 100)

Antonio Candido, em Formação da Literatura Brasileira (2009), 
ironicamente compara a poesia de Bernardo Guimarães a uma fruta saborosa 
que envolve uma semente amarga. O azedume, para o crítico, seria o viés 
satânico e perverso presente em algumas obras, “[...] mostrando a marca do 
meio paulistano, onde firmou a vocação e foi um dos mais desordenados e 
pitorescos boêmios da tradição acadêmica.” (CANDIDO, 2009, p. 484).

Segundo Candido, esse lado satânico acaba por colocá-lo em um patamar 
de autor sem requinte (2009, p. 484). Porém, se lançarmos um olhar com mais 
acuidade, veremos que para além de um autor “sem requinte”, Guimarães 
inova ao criar personagens aborígenes e com tendências sanguinolentas, 
que fugiam do estereótipo do nativo heroico e “bom selvagem”, em voga nos 
primeiros acordes do Romantismo no Brasil. 

A marca do meio paulistano a qual Candido se refere, dá-se devido ao 
fato de que o meio intelectual carioca migra para São Paulo, tendo como base a 
Faculdade de Direito. Autores brasileiros da época, inspirados pelo byronismo, 
trazem uma escrita na qual figuram com bastante desenvoltura temas como 
necrofilia, melancolia, vícios e excessos, orgias, tédio em relação à vida, morte, 
“[...] numa franca oposição aos preceitos sociais e morais da burguesia. O ceticismo 
vinha substituir a religiosidade da geração anterior.” (VOLOBUEF, 1999, p. 163).

Aqui podemos assinalar a genialidade da escrita de Guimarães, que 
preza pelo desejo de nação, bem ao gosto dos românticos da primeira fase, 
porém trazendo personagens cunhadas da realidade brasileira e algumas 
desenhadas com tintas sanguinolentas, tendo em vista a influência exercida 
pelos autores paulistanos que viviam no Brasil, o famoso “Mal do Século”. 

A necrofilia, um dos temas presentes na poesia ultrarromântica do 
“Mal do Século”, aparece no conto de Guimarães através da cena dos animais 
que reviram a cova de Joaquim Paulista à procura de carnes e restos. Erich 
Fromm conceitua a necrofilia tanto pelo viés sexual, ou seja, o desejo de 
manter relações sexuais com um cadáver, quanto pelo viés não sexual: “[...] o 
desejo de manipular, de se aproximar e de examinar pela visão dos cadáveres 
e, particularmente, o desejo de desmembrá-los.” (FROMM, 1987, p. 435). 

Se durante o ultrarromantismo a necrofilia era retratada de forma 
idealizada ou sugestiva, em ambiente de penumbra que em muito metaforizava 
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um amor sexual inatingível e inalcançável, no sertão ela é colocada de forma 
rude, cruel, revelando o lado azedo da fruta apetitosa, conforme metaforiza 
Candido sobre o lado satânico de Bernardo Guimarães. 

Muito embora em “A dança dos ossos” o ato de desmembrar tenha sido 
cometido por animais, ou seja, instintivo, o ato em si nos remete ao escabroso – 
um retrato real daquele sertão brasileiro, composto por pessoas massacradas, 
marginalizadas e à mercê dos movimentos econômicos e políticos das cidades 
que colocavam a grande massa de trabalhadores do campo e do sertão em 
condições de vida subumanas. Não à toa que alguns críticos empregam termos 
como “realismo” ou “realista” ao romance romântico brasileiro. Candido, 
inclusive, aponta pontos de convergência entre o romantismo, realismo e 
naturalismo:

O eixo do romance oitocentista é pois o respeito 
inicial pela realidade, manifesto principalmente na 
verossimilhança que procura imprimir à narrativa. Há 
nele uma espécie de proporção áurea, um “número 
de ouro” obtido pelo ajustamento ideal entre a forma 
literária e o problema humano que ela exprime. No 
Romantismo, o afastamento dessa posição ideal 
se faz na direção e em favor da poesia; mais tarde, 
no Naturalismo, far-se-á na direção da ciência e 
do jornalismo. Tanto num quanto noutro porém, 
permanece o esteio da verossimilhança e, mais fundo, 
a disposição comum de sugerir certo determinismo nos 
atos e pensamentos do personagem. A insistência dos 
naturalistas no determinismo inspirado pelas ciências 
naturais não nos deve fazer esquecer o dos românticos, 
de inspiração histórica. Com matizes mais ou menos 
acentuados de fatalismo, uns e outros se aplicavam 
em mostrar os diferentes modos por que a ação e o 
sentimento dos homens eram causados pelo meio, 
pelos antecedentes, a paixão ou o organismo. Daí um 
realismo dos românticos, que apenas seria desnorteante 
se não lhe correspondesse um patente romantismo dos 
naturalistas, para fazer da ficção literária no século XIX, 
e da brasileira em particular, um conjunto mais coeso do 
que se poderia supor à primeira vista. (CANDIDO, 1981, 
p. 111, grifos do autor)



320<sumário

Por fim o narrador acredita em Cirino, fechando o conto seguindo os 
preceitos do Romantismo, ou seja, apresentando o Brasil aos brasileiros: 

À vista de tão valentes provas, dei pleno crédito a tudo 
quanto o barqueiro me contou, e espero que a meus 
leitores acreditarão comigo, piamente, que o velho 
barqueiro do Paranaíba, uma bela noite, andou pelos ares 
montado em um burro, com um esqueleto na garupa. 
(GUIMARÃES, 2011, p. 102)

A título de considerações finais, podemos considerar que o conto 
ressalta a fase romântica nacionalista, porém apresentando o sertão tal qual 
ele era à época. Também não se pode deixar de mencionar que o traço mórbido 
está presente em toda teia que conduz a narrativa de Cirino – narrativa esta 
que compõe o conto de Bernardo Guimarães: a metalinguagem nos aponta 
para aquilo que nós, moradores das cidades e metrópoles, não conseguimos 
acreditar: por trás dos ossos que dançam, da caveira que procura o esqueleto 
ou dos bichos que comem carne humana, há um Brasil escondido que tem 
muito a nos dizer.
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o maravilhoso cristão e a comicidade na obra teatral  
de ariano suassuna

Fábio Dobashi Furuzato¹

Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.

Ele é o humano que é natural,

Ele é o divino que sorri e que brinca.

E por isso é que eu sei com toda a certeza

Que ele é o Menino Jesus verdadeiro.

(PESSOA, 1986, p. 144)

Introdução
O maravilhoso é o gênero literário que, segundo Todorov (2003), admite 

o sobrenatural como parte integrante da realidade. É o que ocorre, por exemplo, 
nas peças cômicas de Ariano Suassuna, em que a presença das divindades 
cristãs jamais é questionada. Mas, se levarmos em conta o compromisso do 
autor com o sentido religioso de sua obra, não deixa de ser curioso o fato de 
esse maravilhoso cristão vir combinado com o riso.

Dito de outro modo, esta é a questão que deu início à presente pesquisa: 
como Ariano Suassuna consegue fazer rir, sem que a religiosidade de suas 
peças deixe de ser levada a sério?

De acordo com as convenções clássicas, como sabemos, os personagens 
da tragédia estão acima da média das pessoas comuns, sendo geralmente 
deuses, semideuses, heróis, nobres. E, dada a concepção mimética da 
literatura clássica, o autor da tragédia deve reproduzir, segundo Aristóteles, 
a realidade de forma melhorada: “Visto ser a tragédia representação de seres 
melhores do que nós, devemos imitar os bons retratistas; estes reproduzem 
uma forma particular assemelhada com o original, mas pintam-na mais bela” 
(ARISTÓTELES, 1995, p. 35).

Os personagens da comédia, por sua vez, estando abaixo da média, 
apresentam um defeito a ser corrigido através de uma punição, decorrente 
do próprio enredo da peça. Esse defeito, invisível ao próprio personagem, é 
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evidente aos olhos de todos os demais, mas não tão grande que desperte o 
terror ou a compaixão:

A comédia, como dissemos, é a imitação de pessoas 
inferiores; não, porém, com relação a todo vício, mas sim 
por ser o cômico uma espécie do feio. A comicidade, com 
efeito, é um defeito e uma feiura sem dor nem destruição; 
um exemplo óbvio é a máscara cômica, feia e contorcida, 
mas sem expressão de dor. (ARISTÓTELES, 1995, p. 23-24)

Ora, mas, se a comédia é a “imitação de pessoas inferiores”, chama-
nos a atenção que Ariano Suassuna apresente, como personagens de sua 
mais famosa peça, o Auto da compadecida, as figuras de Jesus e Maria, sem, 
contudo, rebaixá-las.

Voltando à tradição clássica, encontramos a “representação de seres 
melhores do que nós” já nas comédias de Aristófanes, como ocorre, por 
exemplo, com Sócrates. Essa representação, porém, dá-se através de um 
rebaixamento: “O grande filósofo do diálogo, um antissofista por excelência, 
é para Aristófanes o venal, o sofista que ensinou em As nuvens que o justo e o 
injusto têm o mesmo peso e medida” (BRANDÃO, 1988, p. 77).

 Em As rãs, é a vez de Eurípedes, autor da Medeia, ser retratado por 
Aristófanes (2008) como um charlatão, “alguém que espelhava a corrupção 
religiosa e a decadência literária” (BRANDÃO, 1988, p. 81).

Ainda em As rãs, o próprio deus do teatro é ridicularizado pelo 
comediógrafo:

De coturnos, calçado privativo da tragédia; uma clava nas 
mãos, uma pele de leão sobre os ombros, adornos usados 
por Héracles, com um longo vestido amarelo, cor privativa 
das prostitutas atenienses, em adiantado estado de 
gravidez, a figura de Baco é de um ridículo incrível. Em se 
tratando de um deus, fica patente o desrespeito com que 
Aristófanes trata as divindades, o que é uma contradição 
com as críticas ferinas que o poeta faz ao “ateísmo” de 
Eurípedes. Aliás, na peça inteira, Baco, além de poltrão, 
covarde, lascivo e mentecapto, é o retrato mordaz que o 
poeta faz do público ateniense. (BRANDÃO, 1988, p. 83)

Mais adiante no percurso da tradição clássica, a obra de Plauto (1952) 
também apresenta um rebaixamento das divindades. E isso se dá de tal forma 
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que nem Júpiter escapa do comediógrafo latino: o deus dos deuses é, em 
Anfitrião, um autêntico trapaceiro. Mas sua presença, juntamente com a de 
Mercúrio, de reis e de um escravo, é um dos motivos que leva o autor a anunciar, 
através da fala do próprio mensageiro dos deuses, que a peça pertence a um 
gênero misto, a tragicomédia.

Assim, o que nos chama atenção nas peças de Suassuna não é a simples 
presença do maravilhoso cristão, mas a sua presença com a preservação do 
sentido religioso e, ao mesmo tempo, a manutenção da comicidade. Isso 
porque, apesar das observações da Poética, mencionadas acima, os deuses 
podem ser personagens de comédia, desde Aristófanes. Mas, para que isso 
ocorra, geralmente se dá um rebaixamento das figuras divinas. E não é difícil 
compreender o motivo: afinal, para transformar “seres melhores do que nós” 
em personagens cômicos, basta rebaixá-los, tornando-os “pessoas inferiores”. 
É assim com Sócrates, Eurípedes e Baco, nas peças de Aristófanes; e também 
com Júpiter e Mercúrio, na de Plauto (1952).

Esse procedimento, aliás, de se rebaixar a imagem de uma autoridade, 
é apontado como uma produtiva fonte de humor, no célebre estudo de Freud, 
Os chistes e sua relação com o inconsciente:

O Chiste assim representa uma rebelião contra tal 
autoridade, uma liberação de sua pressão. O fascínio 
das caricaturas baseia-se no mesmo fator: rimos 
delas, mesmo se malsucedidas, simplesmente porque 
consideramos um mérito a rebelião contra tal autoridade. 
(FREUD, 1977, p. 125)

Não é esse o caso, porém, de Jesus ou de Maria, no Auto da compadecida. 
Nomeado como Manuel ou Emanuel, na peça de Suassuna, Cristo aparece 
como “um preto retinto, com uma bondade simples e digna nos gestos e nos 
modos”, para ensinar aos demais personagens a não terem preconceitos raciais 
(SUASSUNA, 2002, p. 146).

A compadecida, por sua vez, é a advogada dos homens. Por sua 
intervenção, na hora do juízo final, todos podem ser absolvidos de seus 
pecados. João Grilo apela a Nossa Senhora, por considerá-la mais próxima 
de nós do que o próprio Cristo, cuja natureza meio divina e meio humana 
confunde o sertanejo, conforme ele mesmo explica a Manuel: “O senhor quer 
saber de uma coisa? Eu vou lhe ser franco: o senhor é gente, mas não é muito 
não. É gente e ao mesmo tempo é Deus, é uma misturada muito grande. Meu 
negócio é com outro” (SUASSUNA, 2002, p. 165).
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Assim, embora não se dê o rebaixamento das divindades cristãs, isso 
não significa que a comicidade se anule. Tanto é que o próprio Manuel faz 
as suas piadas, como ocorre quando compara o sacristão pedante com o 
Encourado (demônio-promotor):

JOÃO GRILO

O senhor me desculpe, mas a língua fica balançando na 
boca que chega a me dar uma agonia. Eu posso ouvir um 
safado desses dizendo que prestava e ficar calado?

MANUEL

Deixe a acusação para o colega dele.

SACRISTÃO

Colega?

MANUEL

É brincadeira minha, mas, depois que João chamou minha 
atenção, notei que o diabo tem mesmo um jeito assim de 
sacristão.

ENCOURADO

Protesto contra essas brincadeiras. Isso aqui é um lugar 
sério.

MANUEL

Calma, rapaz, você não está no inferno. Lá, sim, é um lugar 
sério. Aqui pode-se brincar. Faça a acusação do sacristão. 

(SUASSUNA, 2002, p. 155)

Outra mistura curiosa de humor e religiosidade, na obra teatral de 
Suassuna, é a que ocorre em O santo e a porca, cuja trama gira em torno de 
Euricão, um velho avarento, dividido entre uma porca de madeira, que lhe 
serve de cofre para as economias da vida inteira, e as orações a Santo Antônio, 
voltadas, em sua maioria, para garantir a proteção da porca.

Ao redor do velho avarento temos os demais personagens, cada qual 
com seus interesses particulares: Eudoro, o velho apaixonado por Margarida, 
filha de Euricão; Margarida, apaixonada por Dodó, filho de Eudoro; Dona 
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Benona, irmã solteirona de Euricão e ex-noiva de Eudoro, a quem ainda se 
sente ligada; e o casal de empregados espertos, formado por Caroba e Pinhão.

Depois de uma série de quiprocós, resultantes das armações de Caroba, cuja 
finalidade era a de unir os casais certos – Eudoro com Benona, Margarida com Dodó e 
a própria Caroba com Pinhão –, Euricão acaba descobrindo que o dinheiro guardado 
na porca já não valia nada, pois era “dinheiro recolhido”. Assim, o protagonista acaba 
completamente só, além de se ver obrigado a esquecer a porca.

O que chama atenção, porém, não é esse desfecho tipicamente cômico, 
que serve de correção ao protagonista. A sua fala, sim, é que parece mais digna 
de nota:

Mas agora sei novamente que posso morrer, estou 
novamente colocado diante da morte e de todos os 
absurdos, nesta terra a que cheguei como estrangeiro e 
como estrangeiro vou deixar. Mas minha condição não é 
pior nem melhor que a de vocês. Se isso aconteceu comigo, 
pode acontecer com todos, e se aconteceu uma vez, pode 
acontecer a qualquer instante. Um golpe do acaso abriu 
meus olhos, vocês continuam cegos! Agora vão, quero ficar 
só! (SUASSUNA, 1989, p. 83-84)

Como vemos, mais uma vez a peça de Suassuna apresenta, em meio 
ao riso, um forte sentido religioso: o despertar de um homem para o caráter 
provisório da vida e de tudo aquilo a que nos apegamos durante nossa 
passagem como “estrangeiros” nesta terra.

É claro que a mistura entre comicidade e sentido religioso não é algo 
exclusivo da obra de Suassuna. De Gil Vicente (2006), por exemplo, poderíamos citar 
o Auto da barca do inferno, como uma peça, ao mesmo tempo, cômica e religiosa.

Mas o caso é que, na peça de Gil Vicente (2006), os personagens 
cômicos são, de algum modo, “pessoas inferiores”, pois a maioria é condenável 
moralmente. O parvo, por sua vez, embora se salve no sentido moral, 
intelectualmente está abaixo da média. Quanto ao anjo e aos soldados das 
cruzadas, não se pode dizer que sejam cômicos, mas justamente por isso seu 
papel é mais reduzido. Pensando ainda em Gil Vicente, podemos ver que, 
quando se trata de transmitir, por afirmação, os fundamentos da doutrina 
católica, o autor opta por um tom mais sério, como no Auto da alma.

Já em Ariano Suassuna, a religiosidade e o humor se misturam de modo 
mais variado, o que provoca às vezes um efeito de surpresa, como o que ocorre 
no desfecho de O santo e a porca, citado acima, em que o protagonista se 
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transforma subitamente, despertando para a espiritualidade.
Um efeito de surpresa semelhante é o que se dá no Auto da compadecida, 

com as seguintes palavras de Chicó:

Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal 
irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho 
destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que 
iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, 
porque tudo o que é vivo morre. (SUASSUNA, 2002, p. 56)

Ditas por ocasião da morte do cachorro da mulher do padeiro, o sentido 
dessas palavras talvez pareça meramente cômico, mas não deixa de chamar 
a atenção que essas mesmas palavras sejam repetidas por Chicó, ao ver João 
Grilo morto, o que pode nos levar a outras interpretações, uma vez que se 
trata de um momento dramático da trama – a partir do qual a peça caminha 
para o julgamento, trecho em que se compreende melhor a religiosidade desse 
trabalho de Suassuna.

A comicidade voltada contra os membros corruptos da Igreja também 
é forte no Auto da compadecida, mas isso já aparece em Gil Vicente e também 
em Martins Pena, para citarmos apenas dois dos grandes nomes da tradição 
teatral em Língua Portuguesa. Sendo assim, não é esse o tipo de comicidade 
que estamos destacando aqui.

Para mostrar como a mistura entre humor e religião na obra dramática 
de Suassuna é mais variada, cabe mencionar também o caso de Frei Roque, de 
O casamento suspeitoso. Embora, do ponto de vista moral, ele não apresente 
nada de condenável, Frei Roque é um personagem cômico, por se tornar vítima 
das tramoias de Cancão e também por sua estranha devoção a São Francisco:

FREI ROQUESão Francisco foi o santo mais valente da Igreja 
Católica.

CANCÃOMas era homem pra quebrar a cara dum?

FREI ROQUE

Cancão, São Francisco era homem para o que desse e 
viesse!

CANCÃOComo é que o senhor sabe?

FREI ROQUEE como é que você não sabe?

CANCÃO
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Eu não acredito nessas coragens escondidas não, sabe, 
Frei Roque? Se ele tivesse sido macho mesmo, a gente 
terminava sabendo. Pelo menos uma cara ele teria 
quebrado.

FREI ROQUEÓ Cancão, sabe do que mais? É capaz dele ter 
quebrado.

CANCÃOFrei Roque!

FREI ROQUE

Eu não tenho certeza não, mas antes de ser santo é capaz 
dele ter quebrado aí a cara de algum safado.

CANCÃOAí e ele não foi logo santo não?

FREI ROQUE

São Francisco? São Francisco foi o maior desordeiro da 
Europa. E é bem possível que nesse meio algum desordeiro 
tenha se metido a besta para São Francisco e São Francisco 
pegava o cabra assim pela gola e dizia: “Desordeiro, você 
agora vai ver quem é São Francisco!” (Agarra Gaspar e vai 
demonstrando com ele.) E metia-lhe a tapa na cara! Abria a 
mão assim e lapo! (SUASSUNA, 1989, p. 114-115)

Desse modo, Frei Roque se afasta tanto do estereótipo do sacerdote 
corrupto, quanto do seu oposto, o homem religioso, puro e inocente, mas 
completamente insípido. E o mesmo se pode dizer, de modo mais amplo, do 
sentido religioso das peças cômicas de Suassuna que, ao invés de simplesmente 
reproduzir lugares-comuns a respeito da doutrina católica, apresentam 
respostas originais resultantes de um questionamento.

É o que ocorre, por exemplo, em A pena e a lei, a belíssima peça 
metalinguística, criada a partir de textos anteriores do próprio Suassuna, 
alguns dos quais ele havia escrito para o teatro de mamulengos.

Esse processo de criação acaba se refletindo na estrutura da peça, dividida 
em três atos, sendo que, no primeiro, os atores fingem ser mamulengos; no 
segundo, atuam como seres intermediários entre boneco e gente; e, somente no 
terceiro, “aparecem com rostos e gestos teatralmente normais – isto é, normais 
dentro do poético teatral – para indicar que só então, com a morte, é que ‘nos 
transformamos em nós mesmos’” (SUASSUNA, 1994, p. 29).
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Os dois primeiros atos – “A inconveniência de ter coragem” e “O caso 
do novilho furtado” –, extremamente divertidos, estão recheados de trapaças 
no estilo das de João Grilo, no Auto da compadecida. O primeiro ato, aliás, 
serve de base para o episódio amoroso do filme de Guel Arraes, entre Chicó e 
Rosinha, inexistente na peça homônima de Suassuna.

O terceiro ato, “Auto da Virtude da Esperança”, de modo semelhante ao 
que ocorre no fim do Auto da compadecida também consiste num julgamento 
pós-morte. Mas a novidade, agora, é que o réu passa a ser o próprio dono do 
mamulengo, representando a dualidade Deus-Cristo. E o que faz com que Deus 
seja julgado é o seguinte argumento de Benedito:

Então, Vossa Excelência vai me desculpar, mas, antes disso, 
quem deve ser julgado é Vossa Excelência, Vossa Eminência, 
Vossa Mamulenguência! Antes de nós fazermos qualquer 
coisa, o senhor criou a gente e inventou o mundo! Foi o 
senhor quem inventou a confusão toda, de modo que deve 
ser julgado primeiro. (SUASSUNA, 1994, p. 196)

O Criador, então, concorda com o personagem, estabelecendo seu 
próprio julgamento, nos seguintes termos: “Serei então julgado por vocês, que 
farão um inventário de seus infortúnios e dirão se valeu a pena ter vivido ou 
não. Será assim julgado o ato que Deus praticou, criando o mundo” (SUASSUNA, 
1994, p. 196).

Uma vez que todos os personagens, por mais que tenham sofrido, 
estimam a própria vida, Deus acaba absolvido e, em seguida, absolve os 
demais, pois acreditar no valor da vida acaba representando uma afirmação 
da fé e da esperança.

Assim, a peça de Suassuna transmite sua mensagem religiosa, por vias 
nada convencionais, como observa Sábato Magaldi:

E no talento para unir a mais tradicional história de burlas 
a um signo teológico exigente se percebe a força do grande 
ficcionista Ariano Suassuna. O espectador que desejar 
a diversão desabrida da farsa encontrará na peça um 
motivo inesgotável de comicidade. Cada diálogo encerra 
uma sugestão para o riso, as histórias narradas contêm 
uma graça espontânea e explosiva. Subjacente a esse 
encadeamento natural de vidas simples e primárias ganha 
vigor, no terceiro ato, a indagação ontológica, uma das 
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mais profundas já realizadas pela dramaturgia brasileira. 
(MAGALDI, 1994, p. 12)

A tradição medieval
Ao avançarmos em nossa pesquisa, ficou cada vez mais claro que a 

combinação entre o sentido religioso e o riso, na dramaturgia de Suassuna, 
deve-se muito mais à influência da tradição medieval, que o escritor paraibano 
incorpora através da cultura popular sertaneja, do que à tradição clássica.

A História mundial do teatro, de Margot Berthold (2011), por exemplo, 
revela-nos que o teatro medieval foi se desenvolvendo gradativamente, a partir 
das celebrações cênicas que ocorriam no altar das igrejas, durante as missas.

Do ponto de vista espacial, na medida em que as pequenas cenas vão 
se tornando mais elaboradas, as representações descem do altar e passam a 
ocupar locais mais amplos, primeiramente no interior da própria Igreja, para 
depois ganharem o adro, a praça, as ruas da cidade. Ao mesmo tempo, do 
ponto de vista temático, as encenações vão recebendo influência da cultura 
popular e incorporando elementos variados, cujo conteúdo dialoga com o 
sentido cristão de diferentes modos.

Os exemplos são inúmeros e nos ajudam a perceber que “o teatro da 
Idade Média é tão colorido, variado e cheio de vida e contrastes quanto os 
séculos que acompanha” (BERTHOLD, 2011, p. 185).

Apenas para ilustrar como a comicidade invade as encenações religiosas, 
vamos nos deter aqui no episódio da Visitatio Sepulchri, ou seja, da Visita ao 
Sepulcro feita pelas três Marias (Madalena, Salomé e Cleofas), na manhã de Páscoa.

Essa visita faz com que as mulheres sejam as primeiras testemunhas da 
Ressurreição, pois um anjo que se encontra sentado sobre o sarcófago vazio 
lhes explica o ocorrido, conferindo-lhes a missão de anunciar a boa-nova.

O anúncio dado primeiramente a Pedro e João, conforme está escrito nos 
Evangelhos, leva os apóstolos a correrem em direção ao túmulo, o que preconiza 
“os primeiros elementos grotescos do espetáculo teatral”: “Pedro, o mais velho 
dos dois discípulos, manca e ofega atrás de João. Mas João, logicamente, o 
deixa entrar primeiro no sepulcro. Gestos amplos e compreensíveis para todos, 
interpretam o texto solenemente cantado.” (BERTHOLD, 2011, p. 191).

Com o passar do tempo, a mesma cena dá margem a uma “paródia 
carinhosa dos anciãos”, em que Pedro “é dado à garrafa e se fortifica com um bom 
gole antes de vir a perceber o milagre da Ressurreição.” (BERTHOLD, 2011, p. 200).

E o tema da corrida ao sepulcro difunde-se amplamente, por várias 
localidades da Europa medieval, como em monastérios da Suíça, Áustria e 
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Alemanha. Em Dublin, foram encontradas descrições de como a cena devia ser 
representada, com detalhes relacionados às roupas e indumentárias a serem 
usadas por cada apóstolo, sendo que as descrições correspondem exatamente 
às orientações fornecidas por manuais destinados a pintores de ícones das 
igrejas bizantinas.

Voltando um pouco no episódio da visita ao sepulcro, o Evangelho de São 
Marcos relata que, a caminho do túmulo, as três Marias compraram fragrâncias 
para ungir as feridas de Cristo. E essa foi a brecha para a incorporação, na cena 
sacra, de um personagem tradicional do teatro popular:

O Mercator – boticário, curandeiro, medicastro e piluleiro 
do burlesco e do mimo. Não foi preciso inventá-lo, mas 
simplesmente introduzi-lo na peça. Ele aborda as mulheres 
a caminho do sepulcro e lhes oferece seus produtos com 
muita gesticulação. Uma mesa com uma balança, caixas de 
perfumes e potes de unguentos marcam o cenário desse 
primeiro interlúdio ‘mundano’. (BERTHOLD, 2011, p. 191)

 E a incorporação dessa figura na representação atravessou os séculos 
e as fronteiras entre os países, dando margem a diferentes interpretações. 
No Santo Sepulcro da Capela de São Maurício, na Catedral de Constância, o 
personagem é retratado como um erudito:

Portando sua lente de aumento, mantém os olhos baixos e 
silenciosamente tritura os ingredientes de seus unguentos 
em seu almofariz de boticário. Se esse honrado Hipócrates 
tivesse alguma fala, esta só poderia ser em solene e 
pausado latim. (BERTHOLD, 2011, p. 191)

O longo caminho percorrido pelo mercador levou também a alguns 
casos em que a cena se transforma em “pilhéria deslavada”. Em Erlau, no 
século XV, por exemplo, acompanhado de sua esposa Medica e apoiado por 
seus assistentes, Rubin e Pusterbalk, o Mercator solta “uma enxurrada de 
invectivas, que deixam as três Marias atônitas”:

Nada poderia ser mais sincero do que sua ameaça de que 
deviam parar de chorar e se recompor, senão “vou lhes 
dar uma no nariz”. No final, o próprio Medicus começa 
a questionar se ele e seus companheiros não teriam ido 
longe demais, e volta-se, apologético para o público. 
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“Talvez os tenhamos aborrecido com nossa gritaria”, ele 
sugere, e anuncia que vai retirar-se e deixar que as Marias 
sigam seu caminho. (BERTHOLD, 2011, p. 191)

É claro que, nesse caso, o sentido já se aproxima da blasfêmia, tanto é 
que “o vendedor de unguentos e sua parentela palradora e abusada” chegam a 
ser condenados por parte da Igreja. O mais importante aqui, porém, é mostrar 
que a comicidade vai gradativamente ganhando espaço nas encenações 
religiosas, através desse cruzamento entre os episódios bíblicos e os elementos 
da cultura popular. E também é interessante observar que essa mistura permite 
uma variedade muito grande de tons, podendo ir da comicidade ingênua até a 
profanação mais direta.

Em outras palavras, o amplo estudo de Berthold confirma, assim como 
os célebres trabalhos de Mikhail Bakthin e Carlo Ginzburg, que a Idade Média 
foi um período culturalmente muito mais rico do que muitas vezes costumamos 
considerar, sendo o diálogo entre o erudito e o popular fundamental para isso.

A tradição popular nordestina
O tema desta pesquisa também exige que se destaque a íntima relação 

da obra de Suassuna com a cultura popular nordestina. Incluída em uma 
recente edição de Uma mulher vestida de sol, primeira peça teatral do escritor 
paraibano, a breve “Nota biobibliográfica”, de José Laurenio de Melo, revela-
nos o seguinte:

A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor 
e dramaturgo com os temas e as formas de expressão 
artística que viriam mais tarde constituir seu universo 
ficcional ou como ele próprio o denomina, seu “mundo 
mítico”. Não só as histórias e casos narrados e cantados 
em prosa e verso foram aproveitados como suporte na 
plasmação de suas peças, poemas e romances. Também 
as próprias formas da narrativa oral e da poesia sertaneja 
foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. (MELO, 
2005, p. 07-08)

Ainda segundo Melo (2005), o futuro dramaturgo já demonstrava pleno 
domínio dos “ritmos e metros cristalizados na poética popular nordestina”, 
chegando a publicar alguns versos em suplementos literários de jornais do 
Recife, quando ainda era estudante no Colégio Osvaldo Cruz e no Ginásio 
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Pernambucano.  Ao ingressar na Faculdade de Direito do Recife, em 1956, 
o escritor assume a valorização da cultura popular como compromisso 
programático, quando participa da fundação do Teatro do Estudante de 
Pernambuco (TEP), cujos principais objetivos eram:

Levar o teatro ao povo, representando em praças públicas, 
teatros suburbanos, centros operários, pátios de igrejas 
etc.; instaurar entre os componentes do conjunto uma 
consciência da problemática teatral, através não só 
do estudo das obras capitais da dramaturgia universal 
mas também da observação e pesquisa dos elementos 
constitutivos das várias modalidades de espetáculos 
populares da região; e finalmente estimular a criação de 
uma literatura dramática de raízes fincadas na realidade 
brasileira, particularmente nordestina. (MELO, 2005, p. 
07-08)

Durante os seus seis anos de existência, o TEP levou a público, lado a 
lado com autores brasileiros, clássicos da dramaturgia universal, tais como 
Sófocles, Shakespeare, Ibsen, Tchekhov e Garcia Lorca. Também nesse período, 
Suassuna escreveu suas primeiras peças teatrais – Uma mulher vestida de sol 
(1947), Cantam as harpas de Sião (1948), Os homens de barro (1949), Auto de 
João da Cruz (1950) e O arco desolado (1954) –, nas quais busca conciliar o 
romanceiro popular nordestino com a dramaturgia ibérica, sob a influência de 
escritores como Lope de Vega, Calderón de la Barca e Gil Vicente.

As peças iniciais de Suassuna rendem-lhe alguns prêmios e menções 
honrosas, mas a grande guinada em sua trajetória ocorre quando escreve a 
primeira peça cômica, Auto da Compadecida (1956), verdadeiro sucesso de 
público e crítica, inclusive no âmbito internacional. A partir daí, sua dramaturgia 
se volta para a comicidade, com O casamento suspeitoso (1957), O santo e a 
porca (1957), A pena e a lei (1959) e a Farsa da boa preguiça (1960).

Anos mais tarde, em 1970, o escritor participa da fundação do 
Movimento Armorial, que basicamente amplia os mesmos objetivos do TEP, 
englobando as mais diversas formas de expressão artística da cultura popular 
nordestina, como ele próprio explica:

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço 
comum principal a ligação com o espírito mágico dos 
“folhetos” do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura 
de Cordel), com a música de viola, rabeca ou pífano que 
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acompanha seus “cantadores”, e com a Xilogravura que 
ilustra suas capas assim como com o espírito e a forma 
das Artes e espetáculos populares com esse mesmo 
Romanceiro relacionados. (SUASSUNA  Apud SANTOS, 
2009, p. 13)

De lá para cá, tendo se dedicado a outros gêneros literários, tais como 
o romance em prosa e a poesia, Suassuna mantém-se fiel ao compromisso de 
reelaborar o material de origem popular, com o “refinamento dos meios de 
que dispõe um escritor culto, no pleno domínio dos recursos de seu ofício” 
(MELO, 2005, p. 13).

Assim, a relação direta que o escritor paraibano tem com a cultura 
popular nordestina, herdeira da tradição medieval, ajuda-nos a compreender 
a curiosa combinação entre o riso e a religiosidade que chamou nossa atenção 
nesta pesquisa. Nesse sentido, um estudo bastante esclarecedor é O sertão 
medieval: origens europeias do teatro de Ariano Suassuna, de Lígia Vassallo:

De acordo com historiadores e sociólogos como Fernando 
Uricochea e Raymundo Faoro, entre outros, a configuração 
social do Nordeste brasileiro, de modo geral até o início 
da era Vargas, se identificaria com a situação medieval 
portuguesa e mesmo europeia. Isto explicaria não só a 
permanência de uma literatura com temas e técnicas 
arcaizantes como o aproveitamento que dessa realidade 
fazem escritores como José Lins do Rego e Ariano Suassuna, 
por exemplo. (VASSALLO, 1993, p. 15)

Dentre os vários fatores que contribuíram para a manutenção desse 
“sertão medieval”, podemos mencionar o latifúndio (com seu relativo 
isolamento e autonomia), a monocultura, a escravidão, a dependência cultural 
e econômica da colônia em relação à metrópole, o patriarcalismo, enfim, 
aspectos que tornaram o complexo sociocultural nordestino semelhante ao de 
um “feudalismo atípico”.

Quanto à permanência da literatura medieval nessa sociedade, o próprio 
Suassuna confirma, em entrevista, seu contato com o romanceiro ibérico, a 
partir de cantigas populares do sertão: “quando menino, cantei alguns desses 
romances. Eu não sabia que eram romances ibéricos, sobreviventes na cultura 
brasileira. Nós os chamávamos no sertão de cantigas velhas” (SUASSUNA Apud 
DIDIER, 1999, p. 272).
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Vimos, no estudo de Berthold (2011), que o teatro medieval oferece 
exemplos de combinação bastante variada entre o riso e a religiosidade. Pois 
Vassallo também observa, com base em Bakhtin (1993), que a tradição popular 
do riso “que reduplica o lado sério da vida” permanece viva durante toda a 
Idade Média, convivendo com a cultura dominante da Igreja:

Assim, o clero admite a festa dos loucos e a do burro, 
celebradas dentro do templo, bem como o riso pascoal 
e o natalino. Nas escolas monásticas, parodiavam-se as 
obras piedosas estudadas ao longo do ano, bem como 
as gramáticas e os textos litúrgicos. [...] A dramaturgia 
medieval é perpassada pelo carnaval e pela paródia, 
porque duplica o ofício da missa que lhe deu origem. Isso 
mostra que nada fica imune à soberania da paródia e do 
carnaval. Restrito aos momentos permitidos, o teatro 
litúrgico medieval se apresenta nos períodos das grandes 
festas cristãs, a Páscoa e o Natal. (VASSALLO, 1993, p. 15)

Para saber como essa carnavalização também ocorre na obra de 
Suassuna, basta seguir o mapeamento detalhado de Vassallo, que descreve o 
rico diálogo estabelecido entre o dramaturgo e suas matrizes textuais, modelos 
formais e fontes temáticas.

As matrizes formais seriam textos específicos com os quais as peças 
de Suassuna dialogam mais diretamente. E, dentre elas, podemos identificar, 
desde a Bíblia e as orações cristãs, até poemas de Camões e trechos de Hamlet; 
passando pela Comédia Nova, de Menandro; pela Aulularia, de Plauto; e O 
avarento, de Molière; sem falar de contos populares, notícias de jornal e peças 
de marionetes; mas com destaque, acima de tudo, para a literatura de cordel, 
que oferece ao escritor diversos episódios de burla, a serem vividos por seus 
tipos cômicos, ou de sentido religioso, como nos frequentes casos de desfecho 
com Juízo Final.

E o diálogo com essas fontes se estabelece através de diferentes 
operações textuais (como a paródia, o desdobramento ou a condensação 
de episódios ou personagens, a transformação da linguagem, a adaptação 
da estrutura narrativa da matriz textual para a estrutura dramática, dentre 
outras), que tornam o todo coerente e original.

Quanto aos modelos formais, ou seja, os “gêneros literários” com os 
quais as peças de Suassuna estabelecem uma relação de proximidade, Vassallo 
aponta a Comédia Nova da Antiguidade Clássica (Menandro, Plauto), o Teatro 
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Religioso Medieval (mistérios, milagres, moralidades, auto sacramental), 
a Comédia Clássica Italiana e Francesa, o Teatro Popular (farsas, comedia 
dell’arte), os Folguedos nordestinos (bumba-meu-boi, mamulengo), cabendo 
acrescentar aqui a seguinte observação da pesquisadora:

É claro que não há gêneros puros, mas a nível teórico 
cabe definir cada um deles, para se verificar como atuam 
na prática. A questão se reforça em Ariano Suassuna por 
causa do hibridismo do seu teatro, fenômeno devido a 
três causas: a medievalidade, o projeto estético armorial, o 
saber teórico do autor. (VASSALLO, 1993, p. 104)

Por fim, são incontáveis as fontes temáticas do teatro de Suassuna, 
sendo que Vassallo busca identificar algumas, organizando-as em três grupos, 
quanto à tradição: culta (o velho avarento de O santo e a porca, inspirado em 
Plauto e Molière, por exemplo), religiosa (dentre muitos outros, a interseção 
da Virgem Maria, tema dos milagres, que se desenvolvem a partir do séc. XI, 
na Europa) ou popular (A história do cavalo que defecava dinheiro, folheto de 
Leandro Gomes de Barros, que serve de inspiração para um episódio do Auto 
da Compadecida, por exemplo, teria mais de cem versões semelhantes na 
Europa, no Oriente e na África).

Considerações finais
Nossa pesquisa partiu de uma questão que agora nos parece simplista: 

o não enquadramento das principais peças teatrais de Ariano Suassuna no 
conceito da comédia clássica e a estranheza de que a comicidade pudesse 
conviver harmoniosamente com o sentido religioso dessas peças.

Com as leituras que fizemos, a questão parece mais do que 
suficientemente esclarecida. A obra de Suassuna não se enquadra facilmente 
em qualquer classificação, uma vez que possui, dentre suas principais 
características, o hibridismo, como observa Vassallo:

As estruturas formais de gênero literário empregadas 
por Suassuna são híbridas e decorrem, de um lado, da 
própria adaptação do modelo – fenômeno explicado em 
parte pela carnavalização atuante no Novo Mundo – e, 
de outro, da própria definição medieval de gênero, que 
não corresponde à tríade canônica épico-lírico-dramático, 
difundida com a estética classicizante do Renascimento. O 
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hibridismo formal resulta, ainda, de certo modo, da fusão 
de tema sério e tratamento jocoso, mistura característica 
da ótica anterior ao Renascimento e presente em toda a 
obra do artista paraibano. (VASSALLO, 1993, p, 164)

Esse mesmo hibridismo leva, portanto, à carnavalização, o que explica 
o convívio entre a comicidade e o sentido religioso. É o que se pode notar 
pela configuração do personagem na dramaturgia de nosso autor, que ora se 
apresenta como burlesco, ora como alegórico:

O primeiro caso se deve às peças em que predomina 
o aspecto cômico, ao qual se prende o protótipo do 
tipo regional, o quengo ardiloso; o segundo, que pode 
comparecer às mesmas peças, advém da religiosidade 
medieval e regional, que configura uma visão de mundo 
binária, expressa mediante seres sagrados benfazejos ou 
maléficos, representantes de concepções congeladas. 
Elas, no entanto, fazem parte do imaginário sertanejo e, 
como tal, é pertinente que figurem na obra de Suassuna, 
reforçando a tensão entre a alta e a baixa cultura. 
(VASSALLO, 1993, p. 164)

Ainda segundo Vassallo, do ponto de vista político, a obra de Suassuna 
é conservadora, pois, diante da organização social fortemente hierarquizada 
e opressora representada em suas peças, a saída encontrada pelo sertanejo 
é meramente individual, através das burlas, que lhe permitem sobreviver. A 
única resposta mais ampla se dá pelo moralismo religioso.

De qualquer modo, estudar a obra de Suassuna nos ajuda a compreender 
melhor a literatura brasileira e uma parcela significativa da realidade de nosso 
país. E, sendo “medievalizante”, essa obra dificilmente seria, ao mesmo tempo, 
progressista. Mas, com certeza, ela constitui uma voz diferenciada diante da 
globalização, o que representa uma forma de resistência:

Eu não sou político. Eu considero inclusive que a minha 
atuação como escritor tem um fundamento político. 
Agora, eu também não sou sociólogo. Não sei se vamos ter 
condição de resistir não. Eu posso lhe dizer que, de minha 
parte, eu faço o que posso. E não estou sozinho. Muitos 
artistas populares e também eruditos que se baseiam 
no popular, como eu, estão resistindo e eu acho que é o 
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caminho que temos para indicar uma saída política para o 
Brasil. (SUASSUNA Apud DIDIER, 1999, p. 284)

Para além dessas possibilidades, o ideal, para o escritor, seria a 
“fraternidade universal”, que envolveria também “o grande concerto da cultura 
universal”, em que cada país contribuiria “com a sua nota peculiar, diferente, 
singular, que expresse o seu povo” (SUASSUNA Apud DIDIER, 1999, p. 279).

Essa espécie de ideal utópico parece guardar semelhanças com o 
cristianismo do autor, questão que, no entanto, já nos conduziria a outra pesquisa.
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o sobrenatural entre o texto e a imagem: as ilustrações  
de Poty lazzarotto para Assombrações do Recife Velho,  
de Gilberto Freyre

Fabricio Vaz Nunes1 

Assombrações do Recife Velho, obra de Gilberto Freyre cuja primeira 
edição data de 1951, consiste em uma reunião de casos de assombrações 
ou aparições sobrenaturais na cidade do Recife, contados pelo autor a 
partir de relatos dos seus habitantes. Trata-se, a rigor, de uma obra não 
ficcional, construída a partir de uma visão sociológica ou histórica. No 
entanto, as ilustrações de Poty Lazzarotto, incluídas na segunda edição do 
volume publicada pela Livraria Editora José Olympio em 1970, trazem à vista 
dimensões fantásticas e grotescas relativamente pouco trabalhadas no texto, 
proporcionando assim uma interpretação realizada em outro meio artístico, 
o visual, em que o próprio estatuto factual ou científico da obra de Freyre é 
colocado em tensionamento com o ficcional. O tema deste artigo são estas 
relações e tensionamentos criados entre o texto de Assombrações do Recife 
velho e as imagens criadas por Poty, relações intermidiáticas que proporcionam 
um ponto de vista e uma interpretação bastante específica do texto de Freyre.

O estatuto ficcional não é tematizado pelo autor, que já no prefácio 
busca explicar que as assombrações são um assunto que pode interessar, 
também, ao sociólogo – ainda que Freyre considere a si mesmo mais como 
um escritor, o que aponta, desde já, para uma certa ambiguidade na forma 
como ele enquadra o seu texto em relação ao discurso sociológico mais estrito, 
aproximando-se assim da História:

Quem se surpreender com um livro sôbre assombrações, 
de um escritor que tem na Sociologia (como outros na 
Medicina ou na Engenharia) seu mais constante ponto 
de apoio – embora seja principalmente escritor e não 
sociólogo – que contenha sua surprêsa ou modere seu 
espanto. Pois não há contradição radical entre Sociologia 

1 Professor da Universidade Estadual do Paraná, Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná – UNESPAR/EMBAP. Mestre em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Doutorando em Estudos 
Literários pela Universidade Federal do Paraná − UFPR, sob orientação da Prof ª. Dr ª. Patrícia da 
Silva Cardoso.



341<sumário

e História, mesmo quando a História deixa de ser de 
revoluções para tornar-se de assombrações. (FREYRE, 
1970, p. 18).

Segundo o autor, portanto, não se trata de fazer Sociologia, mas dar 
“uma contribuição senão muito modesta para o estudo de um aspecto meio 
esquecido do passado recifense: aquele em que esse passado se apresenta 
tocado pelo sobrenatural.” (FREYRE, 1970, p. xxiv). As histórias foram criadas 
a partir de relatos, em sua maior parte orais, coletados desde 1929, quando o 
autor, então diretor do jornal recifense A Província, passa a publicar uma série 
de artigos a respeito de casas assombradas na cidade. Neste sentido, encontra 
precedentes nas ghost stories inglesas, existentes desde o século XIX, como The 
night side of nature, de Catherine Crowe (1848) ou a mais recente compilação 
de histórias de assombração Lord Halifax´s Ghost Book (1930), citada como 
referência pelo próprio Freyre. 

Na coleção de casos apresentados no volume, Freyre faz questão de 
apresentar o narrador ou os narradores originais que teriam presenciado 
os fatos extraordinários, bizarros e assustadores da cidade do Recife. Estas 
apresentações sempre os situam dentro de um determinado contexto 
histórico, social ou econômico, o que reforça a ancoragem factual dos relatos. 
Assim, as narrativas coligidas e apresentadas por Freyre sempre têm como 
fundo a história real do Recife e, em especial as “relações sociais” que ali se 
manifestam: a convivência entre os vivos e os habitantes do outro mundo, 
sejam eles os mortos, anjos, demônios ou outras aparições, é também uma 
convivência social e pode, portanto, ser objeto de estudo sociológico. As 
Assombrações do Recife velho não são apresentadas como histórias fantásticas 
ou de horror – o que exigiria um tratamento narrativo específico, que pertence 
à dimensão do ficcional – mas como expressões da história da cidade e das 
relações sociais que ali se estabeleceram, em que se incluem as relações com 
as almas do outro mundo e as manifestações sobrenaturais:

Êste o Recife que, pelos seus mistérios, existe, subsiste, 
persiste desde velhos dias como cidade com alguma coisa 
de cidade onde o mundo não é só dos homens. Suas 
assombrações vêm sendo, mais que suas revoluções, 
modo de ser da cidade: de ser a Metrópole do Nordeste 
canavieiro. (FREYRE, 1970, p. 29).

A pretensão do autor é de ordem documental, já que as narrativas 
contém uma ligação determinada com a realidade empírica, provindo de relatos 
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genuínos (cf. FOLEY in HOFFMANN, 2005, p. 240). O sobrenatural de Freyre 
está enraizado no passado histórico recifense, manifestação das vicissitudes da 
cidade através do tempo, e ainda que o autor não pretenda fazer Sociologia, o 
sobrenatural é aqui considerado como matéria sociológica, traço presente nas 
várias culturas humanas:

Não é descabido, nem em Sociologia nem em Psicologia 
Social, considerar-se o fato de que não há sociedade 
ou cultura humana da qual esteja ausente alguma 
preocupação dos vivos com os mortos. E essa preocupação, 
quase sempre, sob alguma forma de participação dos 
mortos nas atividades dos vivos. (FREYRE, 1970, p. 27).

Compreendido como manifestação sociológica e histórica, o sobrenatural é 
“sobretudo uma perseguição do presente pelo passado” (FREYRE, 1970, p. 29), e, 
portanto, participa das divisões hierárquicas e econômicas da sociedade. A história 
do Recife, diz o autor, não pode ser reduzida a história natural, pois “pobre da 
cidade ou do homem cuja história seja só história natural.” (FREYRE, 1970, p. 5).

Na extensa introdução ao volume, Freyre apresenta várias histórias de 
assombração, das quais algumas serão detalhadas no decorrer do texto; quase 
todas ligadas a fatos históricos, como a ocupação holandesa, a presença de 
judeus de fortuna ou agitações sociais de consequências sangrentas. Nomes de 
ruas, rios e localidades devem sua origem à existência de aparições, atestando 
o seu enraizamento no imaginário popular: o “Rio dos Monstros”, o “Rio da 
Prata”, a “Rua do Encantamento”, a localidade do “Encanta-môça”, nomes 
muitas vezes substituídos pelos “burgueses progressistas”: o sobrenatural faz 
parte da história arcaica e profunda da cidade, que tende a desaparecer com o 
progresso tecnológico e material. A introdução dá o tom aos demais casos de 
assombração incluídos no volume, em que praticamente não há personagens 
no sentido lato da palavra, e cuja narração consiste de descrições das aparições, 
repletas de reflexões pessoais do autor, considerações de ordem histórica e 
comentários de teor sociológico.

No texto de Gilberto Freyre inexistem elementos criados para engajar o 
leitor e fazer dele presa das sensações de terror ou de surpresa: no máximo, há 
elementos da ordem do estranho e do insólito, mas que são apresentados de 
forma factual e direta. A “hesitação” entre o real e o irreal, com que Todorov 
(2008) definiu, em seu célebre estudo, o gênero fantástico, não se aplica aqui; 
tampouco a definição de fantástico de Caillois, citada por Ceserani:
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O fantástico manifesta um escândalo, uma laceração, 
uma irrupção insólita, quase insuportável, no mundo da 
realidade [...] O fantástico é, assim, ruptura da ordem 
reconhecida, irrupção do inadmissível dentro da inalterável 
legalidade cotidiana, e não substituição total de um 
universo real por um exclusivamente fantasioso. (CAILLOIS 
Apud CESARANI, 2006).

No texto de Freyre, ao contrário, as assombrações são parte integrante 
da realidade e do patrimônio cultural do Recife; são decorrências diretas 
da sua história e das relações sociais que lá se criaram. Apesar da temática 
ligada ao sobrenatural, quase não são empregadas as estratégias retóricas que 
poderiam conduzir o leitor a determinadas reações emocionais, a não ser uma 
certa curiosidade diante dos fatos insólitos apresentados dentro de uma prosa 
neutra, descritiva, que mitiga a sua dimensão grotesca ou fantástica. Trata-se de 
vários acontecimentos insólitos, apresentados, porém, de forma não insólita; 
isso ocorre, em primeiro lugar, porque as narrativas não são apresentadas em 
modo ficcional, que segundo Todorov é a pré-condição do fantástico: “[...] o 
fantástico implica ficção.” (TODOROV, 2008, p. 68).

Em outro ponto de vista sobre o gênero, Remo Ceserani, em sua 
pesquisa sobre o gênero do fantástico na literatura – para ele, originado na 
literatura gótica dos séculos XVIII e XIX −, afirma que um dos procedimentos 
narrativos e retóricos próprios ao gênero é a figuratividade: 

“(...) são sublinhados não tanto os elementos temáticos 
ou semânticos relativos ao ver, aos olhos, aos espelhos, 
aos instrumentos óticos etc. tão difundidos nos textos 
fantásticos, mas sim há o recurso a procedimentos que 
sublinham elementos gestuais e visivos, de aparição e 
colocação em cena.” (CESERANI, 2006, p. 76). 

Ceserani faz referência, ainda, a uma distinção feita por Ítalo Calvino em 
sua introdução à antologia Contos fantásticos do século XIX entre um fantástico 
“figurativo” e um fantástico “mental”, no qual o sobrenatural faz parte de uma 
dimensão interior e invisível. Esta inclusão de categorias ligadas à visão e à 
figuração nas definições do fantástico é bastante oportuna para a abordagem 
das ilustrações de Poty para Assombrações do Recife velho. Se o texto “fala” – 
e, através da via verbal, trabalha no sentido de suscitar elementos figurativos 
e visuais, ou então criar dimensões mentais, invisíveis – a ilustração opera no 
sentido do “mostrar”: ela coloca em cena, torna fisicamente visível ou, por 



344<sumário

outro lado, omite, elimina, esconde, estabelecendo uma dinâmica entre o 
explícito e o oculto que faz parte da própria poética do fantástico. Assim, as 
ilustrações de Poty incluídas em Assombrações do Recife Velho podem ser 
consideradas como uma interpretação do texto de Gilberto Freyre em uma 
chave figurativa – cabe ressaltar, literalmente figurativa – que abre espaço, 
dentro do texto de caráter marcadamente sociológico, originado de narrativas 
orais e factuais, para a irrupção do fantástico: na imagem gráfica, aspectos 
ligados ao fantástico, ao grotesco e ao horror tornam-se objeto de uma série 
de representações não-factuais, pois nascidas da atividade imaginativa do 
ilustrador, em que a dimensão ficcional torna-se possível – mesmo que sejam 
nascidas de um texto originalmente não ficcional.

Fig. 1 -Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 28.

Da introdução de Gilberto Freyre ao livro, Poty extrai algumas imagens 
significativas, por vezes sugeridas por elementos isolados no texto, que não se 
repetem em outros lugares:
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Nos mares do Nordeste do Brasil quase inteiro, e não apenas 
nas águas do Recife, é tradição aparecerem “trouxas de 
roupa”, “procissões de afogados na noite de Sexta-Feira da 
Paixão”, “navios iluminados” que desaparecem de repente, 
jangadas que também se somem por encanto, o “cação 
espelho”, o “pintadinho”, os “polvos gigantes”. Também 
sereias se juntam à maconha – sempre o sobrenatural e o 
natural a se misturarem – para botar a perder jangadeiros, 
barcaceiros, pescadores, fazendo-os deixar casa, família, 
filhos, pelo mar (...). (FREYRE, 1970, p. 16).

Fig. 2 - Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970 p. 9.
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A partir de elementos presentes neste pequeno trecho, Poty realiza 
duas ilustrações; em uma delas, a sereia é tematizada como sereia-polvo, 
como que sentada sobre uma concha (Fig. 1); em outra, vê-se um polvo e 
figuras de cabeça para baixo, provável referência aos afogados (Fig. 2): desde 
as cerâmicas gregas, as figuras de cabeça para baixo em meio aquático são 
representações de afogamentos. O que nos chama a atenção, em termos das 
relações entre texto e a imagem, é o fato de que nenhum destes elementos 
tem qualquer outra aparição no texto: o ilustrador faz desdobrar este pequeno 
trecho em diferentes imagens. A transformação da sereia em um ser híbrido 
humano-polvo, com a presença da concha, é interpretação livre do ilustrador, 
que investe no estranhamento causado por uma figura que foge à figuração 
tradicional da sereia, geralmente metade mulher e metade peixe. A sereia-
polvo acentua o aspecto surpreendente e perturbador da aparição, em que 
o monstruoso se faz através da fusão entre dois seres distintos – para Noël 
Carrol, uma das categorias principais do monstruoso:

Uma das estruturas da composição de seres horrendos é a 
fusão. No nível físico mais simples, isso muitas vezes suscita 
a construção de criaturas que transgridem distinções 
categóricas como dentro/fora, vivo/morto, inseto/
humano, corpo/máquina, e assim por diante. (CARROLL, 
1999, p. 64).

A presença do elemento aquático, definindo uma região oposta à 
superfície, de que o sobrenatural irrompe – região habitada pelos espíritos dos 
mortos e pelas criaturas misteriosas das profundezas − se repete em outras 
imagens do conjunto de ilustrações. Poty faz destacar, portanto, não apenas 
os elementos das assombrações em si (sereias, polvos gigantes, aparições de 
afogados), mas também a preeminência da água para o caráter sobrenatural 
da cidade, que Freyre assim destaca: 

Cidade talássica – escancarada ao mar – e, ao mesmo 
tempo, cortada por dois rios e manchada de água por 
várias camboas, riachos, canais – “Veneza americana 
boiando sôbre as águas” – é natural que no Recife o 
sobrenatural esteja, como em nenhuma cidade grande 
do Brasil, ligado à água. À água do mar e às águas dos 
rios. (FREYRE, 1970, p. 14).
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É nas águas do Rio da Prata que teria desaparecido a prata da judia 
Branca Dias, nos tempos da Inquisição, episódio narrado no capítulo “No riacho 
da prata”. Nestas águas, o passado distante reencontra o passado recente, 
quando uma moça que desejava casar se debruça, na noite de São João, sobre 
o Rio da Prata, para “tirar a sorte”, esperando ver a imagem do futuro marido. 
A fiel mucama, ao ver a patroa debruçar-se sobre as águas, fica inquieta:

E ia a mucama gritar “Iaiá, não se debruce mais!” quando 
primeiro que ela gritou a môça: “Me acuda, Luzia! Me 
acuda que ela quer me levar!” “Ela” era com certeza a 
judia rica.

Correu a mucama mas a sinházinha tinha desaparecido 
nas águas do riacho da Prata. E para a mucama não havia 
dúvida: o fantasma de Branca Dias levara a outra branca 
para o fundo das águas. Para o meio das pratas finas 
sepultadas no fundo do riacho. Ainda hoje há quem às 
vêzes veja, noite de lua, duas môças nuas no meio das 
águas da Prata. Dizem que uma é Branca Dias e, a outra, a 
sinházinha que se sumiu no riacho [na] noite de São João. 
(FREYRE, 1970, p. 48).
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Fig. 3 - Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 47.

Na ilustração do episódio (Fig. 3), observamos a linha da água bastante 
elevada, deixando à vista apenas parte do conjunto de casas altas e estreitas, 
que estabelecem uma espécie de marcação geográfica que caracteriza a cidade 
nas imagens de Poty. O elemento aquático, em si, é uma massa escura que 
domina a composição, sobre a qual se destacam os vultos estilizados das duas 
mulheres brancas. As figuras em queda livre são reminiscentes dos esquemas 
barrocos de composição, em que figuras míticas como anjos e outras aparições 
eram representados de forma invertida, como se caíssem do céu; na ilustração 
de Poty, no entanto, os seus corpos são estilizados, desconstruídos. A queda se 
dá no sentido da escuridão do rio, que na narrativa equivale ao além: a imagem 
enfatiza a passagem do mundo dos vivos (a cidade) para mundo dos mortos, 
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que aqui se confunde com o elemento aquático.
Assim, nas ilustrações, é colocada em destaque a presença do mar – o 

profundo, escuro e misterioso mar – como um dos lugares de onde provêm 
as aparições sobrenaturais, caracterizado assim como um mundo inferior, 
subterrâneo, perigosamente primitivo. O tema do submundo é frequente no 
fantástico, como observa Lucio Lugnani, citado por Ceserani:

Seja como for que se imagine o mundo, o homem habita 
somente a sua superfície, que é por isso considerada o 
lugar natural por excelência. O sobrenatural se estende 
infinitamente sobre e sob esta superfície, acima e abaixo, 
como um abismo vertiginosamente profundo. Mas o 
sobrenatural evocado ou narrado pelo fantástico é de 
fato exclusivamente uma metade do mundo, a metade de 
baixo, a metade aprisionada, profunda, íntima, oprimida, 
subterrânea, noturna; o reino dos mortos e enterrados, dos 
sonhos e dos pesadelos, dos demônios; o lugar das verdades 
indizíveis, dos encantos obscuros, dos pavores irresistíveis, 
das tentações inconfessáveis. (LUGNANI Apud CESERANI, 
2006, p. 79).

Por outro lado, a representação da cidade, presente no fundo de várias 
ilustrações, vem ao encontro da necessidade de identificar o local dos fatos narrados. 
Neste sentido, os edifícios altos e estreitos presentes em várias das ilustrações são 
uma marcação geográfica do local em que as histórias acontecem; por outro lado, 
no entanto, a representação da arquitetura local dialoga com a própria estrutura 
do livro, que se divide em “alguns casos” e “algumas casas”. O sobrenatural se faz 
presente na arquitetura: nas habitações, nas famosas casas assombradas, cenários 
de aparições, de fatos estranhos e assustadores. Um destes casos, relatado por 
Pereira da Costa, ocorre na rua antigamente chamada “do Encantamento”:

É história em que entra frade e aparece casa mal-
assombrada. Um frade que costumava deixar à noite, 
disfarçado, o convento, para dar o seu passeio, ver as 
môças, talvez as mulatas, matar a fome de mulher. Uma 
noite, encontrou uma mulher que lhe pareceu de “uma 
beleza encantadora”. Seguiu-a e depois de algumas voltas 
subiu as escadas de um sobrado que ficava na tal rua. A 
sala estava às escuras. Sentaram-se, a mulher e o frade 
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libertino, êste procurando descobrir quem era mulher tão 
bela. De repente, conta o cronista [Pereira da Costa] que 
a sala ficou iluminada. Apareceu no centro um esquife 
contendo um corpo humano. E a mulher bonita, esta 
desaparecera.” (FREYRE, 1970, p. 12).

 

   
 Fig. 4 - Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 15.     
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Fig. 5 -  Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 137.   

Nas duas ilustrações de Poty para o episódio (Fig. 4, Fig. 5), são 
representados o frade e a mulher da história. Na primeira delas (Fig. 4), as 
casas aparecem ao lado do esquife, representadas de um ponto de vista 
intencionalmente descontínuo em relação à cena principal, na vertical. Na 
segunda ilustração, a casa serve de cenário para duas cenas: uma que se 
desenrola na rua e outra que acontece no interior do sobrado, em que a parede 
lateral deste serve, na verdade, como fundo da cena – que corresponde, no 
texto, ao quarto escuro. Nas duas ilustrações, merece relevo o fato de que a 
imagem é construída através de um procedimento de montagem que, pelo 
caráter descontínuo e fragmentado, busca ressaltar os aspectos insólitos 
e misteriosos do episódio. Afinal, os acontecimentos narrados no volume 
desafiam a lógica “normal” dos fatos (e daí o seu apelo sobrenatural); assim, 
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na sua representação visual, os elementos “normais” tendem também a 
ser relativizados, distorcidos ou deformados. Os elementos “normais”, aqui, 
seriam a perspectiva e a unidade construtiva da imagem, que Poty desconstrói 
ou relativiza: para ilustrar as assombrações, o artista emprega um tom 
expressionista, carregado de massas escuras e contrastes gritantes que são 
articuladas em composições instáveis, dinâmicas e desequilibradas, em que o 
espaço “normal” da perspectiva dá lugar ao insólito.

A segunda ilustração para o episódio do frade libertino (Fig. 5) também 
traz à tona uma questão recorrente nos estudos das relações entre texto e 
imagem: a problemática relativa ao potencial narrativo e cronológico da 
imagem. Para Wendy Steiner, que em seu Pictures of Romance analisa o 
problema pela via da narratologia, a temporalidade é o elemento fundamental 
de qualquer narrativa: “The insistence on temporality is part of every definition 
of narrativity, regardless of its philosophical orientation.” (STEINER, 1988, 
p. 13).2 Para a autora, a criação, no Renascimento, de um tipo de imagem 
concentrada no “momento único”, diminuiu radicalmente a “narratividade” 
das artes visuais. Embora a argumentação da autora seja passível de discussão, 
neste caso a repetição do personagem (procedimento comum nas figurações 
medievais) é efetivamente empregada para instituir uma situação narrativa: 
o frade aparece no exterior da casa e reaparece no interior, assustado diante 
do esquife da mulher. Observe-se que, no texto, o frade está disfarçado; na 
imagem, o frade é caracterizado com o hábito tradicional, possibilitando a 
identificação do personagem.

Outra imagem que emprega o princípio da repetição e da simultaneidade 
é a ilustração para um episódio sobre lobisomens (Fig. 6), assim narrado por 
Gilberto Freyre, que escutou a história de uma negra chamada Josefina Minha-
Fé, que, nas palavras do autor, “[...] conheci negra velha mas ainda bonita”:

Seguia assim Josefina para a venda, quase sem mêdo 
de lobisomem nem de fantasma, quando, no meio do 
caminho, sentiu de repente que junto dela parava um 
não-sei-que alvacento ou amarelo, levantando areia e 
espadanando a terra; um não-sei-que horrível; alguma 
coisa de que não pode ver a forma; nem se tinha olhos de 
gente ou de bicho. Só viu que era uma mancha amarelenta; 
que fedia; que começava a se agarrar como um grude 
nojento ao seu corpo. Mas um grude com dentes duros e 

2  “A insistência na temporalidade é parte de toda definição de narratividade, qualquer 
que seja a sua orientação filosófica”. (Tradução livre do autor).
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pontudos de lôbo. Um lôbo com a gula de comer viva e 
nua a meninota inteira depois de estraçalhar-lhe o vestido. 
(Freyre, 1970, p. 33-34).

Fig. 6 - Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 49.

A narrativa de Gilberto Freyre busca evocar esta aparição dúbia, 
indefinida (e por isso mesmo perturbadora) através do discurso entrecortado 
pelo ponto-e-vírgula, em que os elementos visuais se misturam a elementos 
sensoriais (o cheiro, o tato), que dramatizam o episódio. Notável é a ligação do 
lobisomem com a imundície, que possibilita a salvação de Josefina: “Foi o que 
salvou Josefina: foi ter gritado pela Senhora da Saúde, da qual o lobisomem, 
amarelo de tôdas as doenças e podre de todas as mazelas, tinha mais mêdo do 
que do próprio Nosso Senhor.” (FREYRE, 1970, p. 34).
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A indefinição da criatura, que contribui para o seu aspecto terrível 
e asqueroso, aparece na introdução, que Poty recupera para a composição 
da imagem:

Do lobisomem se diz que tem aparecido em Recife em 
figuras fantásticas, um tanto de homens um tanto de lôbos, 
de cães danados, de bodes infernais, de gatos com olhos 
fogo, de porcos doidos por lama e imundície: monstros que 
a bala comum não mata mas só a de prata que tiver levado 
um banho de água benta. (FREYRE, 1970, p. 19).

Na ilustração de Poty, são sintetizados estes momentos distintos do 
texto: o lobisomem como animal indefinido, incompreensível; a sua associação 
com a imundície e a doença, simbolizados pelo porco, e a negra Josefina em 
fuga. A imagem apresenta um animal com corpo de porco e cabeça de cão, de 
cuja boca escorre baba (referência à hidrofobia, doença dos cães); logo abaixo, 
outro animal com corpo de cão e cabeça de porco; na porção inferior, a figura 
da negra que corre apavorada, revelando o corpo sob o vestido e apontando 
para a ameaça sexual sugerida na narrativa. Ao fundo, as casas e o reflexo 
das palmeiras sobre a água, indicando, novamente, a presença do elemento 
aquático. A repetição da figura dos animais, semelhantes em termos de 
desenho e composição, mas diferentes quanto às partes de que são compostos, 
busca articular, na simultaneidade da imagem, a sucessão descritiva do texto, 
marcado pela imprecisão. O cenário da ilustração, como um todo, é também 
impreciso: não há sinal de perspectiva, apenas sobreposição de elementos; 
a imagem é plana como uma imagem medieval, em que os elementos são 
distribuídos sobre o fundo em sucessão vertical.

Observe-se que a repetição visual, neste caso, não é indicativa de uma 
progressão temporal propriamente dita, mas de uma situação temporalmente 
comprimida: a hesitação de Josefina ao definir qual é o tipo de criatura que a 
persegue. Assim, o jogo entre o visto e o não visto aparece na imagem como 
repetição de elementos semelhantes, porém diferentes. À desarticulação 
do espaço perspéctico associa-se a sua desarticulação temporal: trata-se de 
um momento único que é visto como que duplicado num mesmo espaço. 
Além disso, a ilustração ressalta o aspecto incompreensível e repugnante do 
monstro, elementos associados na construção do horror: para Noël Carroll, os 
monstros são caracterizados, precisamente, pela impureza e pela dificuldade 
de categorização, que despertam o asco das vítimas – e do leitor (CARROLL, 
1999). A hesitação com que Todorov define o fantástico em seu célebre estudo 
sobre o tema (TODOROV, 2008) é assim destacada na ilustração de Poty, 
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colocando em relevo um dos trechos em que mais se revela o tensionamento 
entre o ficcional e o factual sugerido no texto de Freyre, que é amplificado na 
transposição para a imagem gráfica. 

O ilustrador se permite, inclusive, criar desenhos que não encontram 
– pelo menos não de maneira explícita – correspondência precisa no texto, 
assombrações apenas visuais. É o caso da criatura híbrida entre peixe e 
enforcado que devora a cabeça de um homem, sintetizando as histórias de 
suicidas, monstros marinhos e devoradores de partes humanas (Fig. 7). Poty 
cria, a partir dos elementos do texto, um monstro repugnante e que não se 
enquadra em nenhuma categoria conhecida, nem mesmo nas categorias 
monstruosas fornecidas pela narrativa textual: pura ficção visual, nascida das 
sugestões ligadas ao estranho e ao sobrenatural de que Freyre dá numerosos 
exemplos ao longo do livro. O ilustrador assume, assim, o papel de segundo 
narrador ao lado do autor literário, colocando em destaque os aspectos 
propriamente fantásticos e amplificando as potencialidades ficcionais do texto 
que, enquanto texto, não se enquadra na categoria de texto ficcional – mas 
que, por outro lado, permite esta interpretação e releitura em que o factual é 
colocado em uma situação de tensionamento com o ficcional.
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Fig. 7 -  Poty Lazzarotto. Ilustração para Assombrações do Recife Velho, 1970, p. 62.

Nascida do texto de Freyre, a narrativa visual de Poty seleciona e 
reconstrói os relatos atentando sempre para os seus aspectos insólitos e 
grotescos, configurados através da desarticulação espacial presente em muitas 
das imagens, da rotação das figuras em vários ângulos, da ambiguidade das 
representações, da repetição variável de figuras e temas, assim como através 
dos elementos gráficos, como os contrastes gritantes do preto e branco e a 
energia das hachuras. Assim, na obra de Freyre – graficamente refigurada 
através das ilustrações de Poty − as assombrações perdem algo do seu caráter 
documental, e tendem assim para o imaginário – e, em última análise, ao ficcional. 
O que as ilustrações “fazem com o texto” é distanciá-lo do factual e do verossímil, 
tornando possível a sua leitura como narrativas ficcionais, imaginárias.

No vasto campo das relações entre as artes visuais e o texto literário, 
a ilustração revela assim estas diferentes formas de leitura do texto.  
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As Assombrações do Recife velho são atualizadas no registro visual de forma a 
destacar a sua potencial ficcionalidade, escapando da pretensão documental 
postulada pelo escritor – operação que é reversível, já que o leitor contrapõe, 
ao longo da leitura, as imagens ao texto, realizando um movimento contínuo 
de reavaliação e de contraposição da sua própria leitura com as interpretações 
do ilustrador. Desta forma, a narrativa é enriquecida com este outro sentido 
de leitura sugerido pelas ilustrações, em que as histórias supostamente reais 
e tradicionais do povo recifense são visualmente apresentadas como contos, 
como estórias de assombração, não tão distantes de outras narrativas ligadas 
ao sobrenatural e ao insólito − demonstrando, por outro lado, que entre o 
factual e o ficcional há também contaminações, tensões e regiões indefinidas.
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além da História: a literatura como redescoberta  
do sincrônico

Fabrizio Rusconi1

Na Divina Comédia, Dante coloca personagens que historicamente 
existiram ao lado dos grandes heróis da literatura, da mitologia, e do fantástico. 
Numa enciclopédia ilimitada e magnífica do seu tempo, encontramos 
acomodados em uma sincronicidade violenta e total: conhecidos, amigos, 
parentes, mas também papas, generais, santos, imperadores, Muhammad 
ao lado de Fra Dolcino, Capaneus e Farinata degli Uberti, etc. Sem esquecer  
que o nosso homem viator medieval é acompanhado, em sua ascensão, por 
Virgílio, o poeta da era augustea; e são quase 1300 anos entre descendente e 
este ilustre antepassado. Basicamente, é como se um europeu de hoje falasse 
com um Charles Martel (689-741) revivido. Eu duvido que os dois possam 
chegar a uma compreensão mínima. No entanto, Dante fala a língua de Virgílio 
porque ambos vivem na literatura. Hoje poderíamos chamá-los cidadãos deste 
continente único e atemporal, talvez utópico, que é chamado de República 
das Letras. Claro, Dante está olhando para as coisas sub specie aeternitatis, do 
mundo da vida após a morte, mas não é isso mesmo o dom último e definitivo 
da literatura tout court, a provação mais difícil e assustadora: olhar para as 
coisas de uma perspectiva fora da história e que pertença neste sentido apenas 
à ordem do texto, à língua autônoma e as suas visões e com isso manter aberta 
a possibilidade de uma compreensão, de um diálogo entre homens?

Borges, que talvez possa ser considerado como o Homero da nossa 
idade (cego ele o era), diz que a literatura nasce grande. Fantástica e rica na 
sua imaginação, inspirada e ambiciosa, grandiosa em carregar sobre as suas 
costas um discurso universal, em que homens e deuses convivem. O fantástico 
neste sentido tem sido desde o início o lugar do sagrado, sua incubadora. Para 
saber como o Universo nasceu, lemos Hesíodo. Para aprender como vivem os 
heróis, lemos Homero. Para Borges, que tinha esses pais literários e confessa 
de não amar o romance, o realismo é apenas um pequeno parêntese, mesmo 
irrelevante se olharmos a partir da perspectiva de milhares de anos, uma 
literatura que é verdadeiramente grande somente enquanto sonha.

Onde são, onde encontramos hoje, os autores que sonham, aqueles que 
não se dão ao luxo de espelhar o real como se nada existisse além deste, da 
1  Dotourando pela UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas. 
Orientador: Prof. Dr. Andrea Giuseppe Lombardi.



359<sumário

sua existência e da sua possibilidade mimética? Autores capazes de subverter 
o mero conceito de realismo.

Como o já mencionado Borges, mas também como Kafka, Calvino e 
Manganelli, veremos como a plena explicação textual das possibilidades do 
sincrônico, imaginada pelos autores não-realistas, significa a superação da 
concepção linear da história, e com isso, uma ordem de sentido, de padrões de 
pensamento, em suma visões do mundo que podem e devem ser repensadas.

Para Dante, homem por excelência medieval, mas também o primeiro 
dos modernos, a vida após a morte é um cosmo geométrico e cristalino em 
que tudo é planejado, definitito ab aeternitate. A história era história sagrada 
e concebida teleologicamente, isto é, a partir da criação até ao Juízo Final: o 
movimento da história deixava de ser cíclico para se tornar linear, passando do 
Gênesis ao Juízo Final de acordo com o intento de Deus. O livre arbítrio pode 
ser exercido dentro desses limites temporais e divinos, mas sem mudar de um 
milímetro o imutável arcabouço de tudo, ou seja, o caráter tripartite em três 
grandes momentos arquetípicos: pecado, redenção, salvação.

Aliás, também pode-se argumentar, seguindo Agostinho na sua fala, que 
a Deus pertence a eternidade (entidade eterna e não criada), como ao homem 
pertence o tempo; mas que o tempo é apenas uma condição temporária e 
imperfeita que visa a imortalidade em Deus: “quem crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá (João 11: 25)”, como sabe qualquer fiel. O dionisíaco Nietzsche, 
não surpreendentemente, considerou a promessa da eternidade o grande 
golpe de gênio do cristianismo. No entanto, a contemporaneidade, digerido o 
martelo de Nietzsche, se depara com os destroços que permanecem no chão, 
aquém de uma impossível transcendência (é o discurso da impossibilidade 
de metanarrativas avançado por Lyotard), produzidas pelo esmagamento do 
conceito linear, teleológico, hegeliano de história. Nosso problema, se assim 
posso dizer, é que destruída a história não nos sobra nenhuma eternidade, mas 
um espaço sem forma, promíscuo e ridículo (mesmo porque a comparação 
com que nos prometeu a teleologia da eternidade parece esmagadora). Não 
temos mais nenhuma alternativa para o mito religioso; o científico, em vez 
de garantir a nossa salvação, ameaça a nossa destruição. O fim da história, 
o fim de uma vida após a morte feita à nossa própria imagem e semelhança, 
também afeta a nossa morte como também a maneira de sermos lembrados. 
Nossa literatura renunciou tanto à tragédia sublime do Inferno, quanto à abstrata 
pureza dos Céus. Proliferam, no entanto, as zonas purgatórias. Novos purgatórios 
terrestres; novos purgatórios linguísticos. Vamos ver alguns e vamos tentar 
analisar os elementos recorrentes, à luz do tema da investigação escolhido.
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Dialogar com os mortos: o dom da palavra

Eu gosto de usar, onde eu puder, o exemplo do grande pai das letras 
que foi Dante. Vimos como o seu universo geométrico, atemporal, cristalino 
desmorona com as grandes revoluções científicas e cognitivas da modernidade. 
As descobertas de Copérnico, Galileu e Kepler nos mostram a insustentabilidade 
teórica do sistema aristotélico-ptolomaico, organizado em perfeita geometria 
de círculos concêntricos que tinha para o centro exato a Terra (concepção 
geocêntrica) e, do mesmo jeito, desmorona o arcabouço sobre o qual Dante 
tinha construído o mundo além da vida. Mas a inexatidão teórica não diminui 
a grandeza literária deste trabalho que, basicamente, nos diz sobre o homem, 
as paixões eternas que o animam, a bestialidade que pode alcançar por ódio, 
a vingança, a ganância. Mas o ponto a que me interessa chegar é este: Dante 
conversa com os mais diferentes personagens, os compreendendo na medida 
em que eles têm alguma humanidade. A linguagem de Dante é uma língua 
quase universal: a do ser humano e seus sentimentos. Digo quase porque 
o último círculo do inferno é povoado por figuras que, juntamente com a 
própria humanidade, perderam a possibilidade de uma linguagem que seja 
compreensível e agora expressam-se com palavras desconexas e bestiais. Em 
suma, entre Dante e esses antepassados começa um diálogo impossível, entre 
um autor vivo contemporâneo a sua obra e personagens mortos, alguns até 
mesmo há séculos. No que diz respeito a esta ideia inspiradora, que veremos 
muito literária para escolhas e possibilidades, de um diálogo entre um vivo e 
personagens que pertencem à história na medida em que não pertencem mais 
à vida, foram-se confrontando ao longo do tempo muitos autores diferentes. 
Não podemos deixar de lembrar que, mesmo Maquiavel, paradigma de 
homem prático, dedicado à realidade concreta (“la realtà effettuale”), ele 
gostava de declarar, numa hipérbole de sabor fantástico, que depois de uma 
rápida mudança de roupas, rápida mas não menos solene, ao envergar “i panni 
reali e curiali”, muito mais de acordo com o sublime passatempo “entro nelle 
corti degli antichi uomini” e imediatamente acrescentava, citando Dante, que 
“não há ciência sem lembrar o que foi compreendido” (MACHIAVELLI, 1963, 
p. 211). Desde o Diálogo dos Mortos (século II d.C.) por Luciano de Samósata 
até Ficino (1592-1593) por Torquato Tasso, desde as múmias de Ruysch de 
Leopardi (ne Le Operette Morali) até Procès-verbaux des séances des tables 
parlantes à Jersey (1853) de Victor Hugo, e ainda, a partir da Conversazione di 
Luciano, Erasmo e Rabelais (1765) por Voltaire até a entrevista imaginária de 
Orwell com Jonathan Swift, desde uma bem conhecida Spoon River Anthology 
chegando as nossas Interviste Impossibili (Entrevistas impossíveis) (AA.VV., 
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2006), as quais serão especificamente o objeto de nossa pesquisa, é como se a 
literatura sempre teve, ao longo dos séculos, este desejo de uma paternidade 
ideal e atemporal. Em suma, esta transmissão ou fluxo ao vivo de palavras 
e pensamentos, esta comparação com os pais e ancestrais, que podem ser, 
dependendo do caso, aceitos, rejeitados, se tornados objeto de apologia ou 
paródia, bem, esta possibilidade hermenêutica e dialógica entre os mundos, 
culturas e identidades separadas do derradeiro silêncio da morte, a literatura 
sempre a permitiu. Conversar com os próprios pais falecidos significa entender, 
no presente, a nossa condição, a nossa identidade.

Daí a violenta ruptura sincrônica que faz implodir a história e por um 
esforço de imaginação nos permite falar com os nossos pais ideais, com os 
mestres da humanidade, mesmo o mais distante de nós: os habitantes de vida 
após a morte. Isso é possível porque, lembrando o ditado latino, “verba volant, 
scripta manent”, a literatura recria, através de palavras (scripta) consignadas 
ao tempo, uma sensação de intimidade que não é encontrada na frieza dos 
dados científicos ou de documento arqueológico; ambos já parecem maçantes, 
inertes e só o especialista pode extrair deles algumas vidas.

Não é assim para o texto literário, a palavra em prosa ou poesia. Ela 
expressa a essência do ser humano, o que caracteriza cada civilização, em todas 
as épocas: a palavra. Homo loquens. Não há uma característica mais essencial 
do que a palavra para o homem. Mas qual palavra, a escrita ou a falada, vez 
que entre as duas possibilidades há uma grande diferença. Essa máquina 
poderosa de ficção e imaginação, recreação e reinvenção que é propriamente 
o texto literário, é usada para representar a língua viva, na sua execução, na sua 
concretude retórica pragmática, em suma no seu surpreendente idioleto: como 
falam Marco Polo e D’ Annunzio, o que pode ser dito hoje por Tutankhamun ou 
pelo califa de Bagdá? A língua falada é necessariamente presencial. A máquina 
textual por meio desta entrevista, através da entrevista, recria uma alucinação 
da presença e da abolição imediata do tempo histórico que, por sua natureza, 
é silencioso e inerte.

Entrevistas impossíveis

Em seu belo livro, Discorsi dell’altro mondo (BONI, 2009), a comparatista 
Donatella Boni escolhe como campo de estudo um gênero específico, talvez 
identificado tendo em vista a sua relevância e a duração na história da 
literatura de todos os tempos e civilizações, que ela descreveu como “colóquio 
fantástico póstumo” e cuja definição pode se encaixar perfeitamente no 
primeiro conjunto de textos escolhidos para apoiar a nossa tese de uma 
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literatura que, por razões epocais, se volta para frequentar a sincronia, ou 
preferindo, o fim da história. Eis como a estudiosa descreve esse gênero e 
seus fatores constitutivos: “Diálogos em prosa com pretensão lúdico-mimética 
(mas justamente de caráter fantástico), nos quais se estabelece uma troca de 
palavras com célebres personagens não mais em vida no momento da escrita” 
(BONI, 2009, p. 107).

Em 1973, a RAI criou um programa de rádio intitulado “Entrevistas 
Impossíveis” (Le interviste impossibili). Nele, algumas importantes figuras 
culturais, escritores, diretores, poetas, se dedicaram na escrita de diálogos 
irreais (ou, por razões históricas, impossíveis), que passariam então a ser 
gravados e lidos por atores famosos e depois transmitidos no homônimo 
programa da rádio. É interessante notar que das 82 entrevistas realizadas, 
Valentino Bombiani, em 1975, publicou uma seleção em dois volumes - 
nascidos como divertissments para recitação, eles retornavam assim na sua 
própria casa, a literatura do autor. Entre as mais divertidas e mais agudas 
são as de Arbasino com Nero e com Gabriele d’ Annunzio; de Italo Calvino 
com Montezuma; de Guido Ceronetti com Jack o Estripador; de Umberto Eco 
com Beatrice; e todas aquelas imaginadas pela caneta acrobática de Giorgio 
Manganelli, que juntadas a outros inéditos irão se tornar um livro: A e B, o 
grande sucesso daqueles anos, republicado em 1997 pela editora Adelphi 
com o título menos críptico de Entrevistas Impossíveis. Uma olhada para os 
anos nos diz que estamos em uma temperie experimentalista. Nesta altura 
(em meados dos anos setenta) a pars destruens neo-vanguardista iniciada 
pelo Grupo 63, depois de confirmar as teorias em voga sobre a ilegibilidade, 
já desembarcaram nas margens menos intransitáveis, optando por um tipo 
diferente de experimentação. Não mais a violentamente linguística, entretanto 
a uma deformação do conteúdo de verdade própria da tradição literária recente. 
A ilegibilidade tornou-se impossibilidade. O plano formal é aparentemente 
firme, mas o trauma é interno, localizado sob a superfície. E assim chegamos às 
nossas Entrevistas: textos bem acabados, em que se confirma, mais uma vez, 
a clareza da redação, a clareza do conteúdo, mas com uma aporia radical: suas 
origens fantásticas. Nós ultrapassamos o realismo que as novas vanguardas, 
apesar de tudo, tinham confirmado, ao deformar o conteúdo pelo idioma e 
pela expressão, para voltarmos ao grande modelo do fantástico.

Parece-me possível e de fato útil delimitar uma área de outra forma 
muito ampla e genérica: entramos agora em uma subcategoria, a da ucronia 
(do grego no-tempo). Incontáveis as repercussões sobre o nosso tema: ucronia 
hoje significa ativar as qualidades de texto narrativo que negam a história 
como uma dimensão imbuída de teleologia, de consequencialidade, de uma 
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causalidade rigorosa, para acentuar a especificidade (ou pelo menos uma das 
especificidades) do texto literário, isto é, sua capacidade de habitar todos os 
tempos e nenhum. Ucronia como ubiquidade do texto narrativo que se liberta 
das leis da gravidade e veleja em um não-tempo pelo que nós, habitantes 
do tempo, podemos obter importantes ensinamentos. Quais? O valor do 
pensamento crítico em relação ao discurso de autoridade e seus ícones até 
ontem intangíveis e indiscutíveis, porém, sempre imaginando, construindo 
um espaço de diálogo, discussão, até mesmo de irrisão contanto que seja 
inteligente e sincero.

O protagonista aqui é a dúvida, como bem destaca Boni ao declarar: 
“Os colóquios fantásticos se colocam no grande espaço da dúvida” (BONI, 
2009, p. 110), da corrosão de qualquer certeza, inclusive as da história que 
pelos nossos pais eram as mais sólidas. Porque na verdade nós temos que dar 
espaço para a virtude da palavra duvidadora, questionadora (eles são de facto 
entrevistas), bem como para o autônomo exercício da crítica. Parece-me que 
a literatura questionadora reaja à fartura desses anos de slogans políticos e 
coletivos quanto à pobreza de pensamento que boia sobre as águas rasas de 
um discurso gritado (estes são os anos difíceis do protesto juvenil). Ele reage 
em duas maneiras. Em primeiro lugar, o tom retumbante da linguagem pouco 
propenso à escuta e à autocrítica, que se despedaça, para contraste, em uma 
palavra cheia de humor e sarcasmo mordaz, perfeitamente adequada para 
dar substância ao teor lúdico-mimético que a pesquisadora reconhece como 
característica do gênero.

Veremos como alguns dos diálogos são totalmente compenetrados 
por um registro cômico-satírico cheio de mal-entendidos, lapsos engraçados, 
refutações e confissões paradoxais ou inconcebíveis. Em segundo lugar, a 
própria possibilidade de diálogo pacífico em pé de igualdade, é garantida pela 
dimensão dialógica pertencente ao gênero da entrevista. E se a incompreensão, 
o mal-entendido muitas vezes é protagonista da cena, no entanto, não há abuso 
de poder, prevaricação autoritária: entrevistador e entrevistado pertencem ao 
mesmo plano, à mesma intemporalidade que porém se parece, vagamente, com 
um quarto fechado, com um ambiente inadequado para um claustrofóbico.

Outra questão que não pode ser ignorada e que foi mencionada a 
respeito da dimensão sincrônica e da superação da história linear, está ligada 
à peculiar concepção de tempo que resulta das entrevistas impossíveis. 
Não mais um tempo progressivo, linear, teleológico, do qual se pode fazer 
experiência, em termo lógico–pragmático, como rebeldia, voltado para o 
novo, para a destruição de toda e qualquer autoridade, mas um tempo 
esmiuçado, achatado em um eterno aqui-e-agora, no qual, veremos, tudo 
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pode voltar eterna e promiscuamente: o tempo do pós-modernismo, em que 
as metanarrações (histórias coletivas) tornaram-se impossíveis porque foram 
ultrapassadas (e ultrajadas) pela história, são substituídas por um tipo de conto 
influenciado pelo sujeito empírico que o encenou em uma dimensão autoral e 
portanto livre e original.

E na medida em que o contexto histórico e cultural nos orientou na 
compreensão do registro cômico-satírico escolhido, contrapasso estilístico à 
força imperativa e gritada do slogan, assim essa concepção peculiar da história 
deve ser lida como uma reação às propostas para uma narração em que o futuro 
teria que acabar com toda a autoridade, todos os tabus, todos os poderes. 
Confrontado com o cenário sombrio de um futuro reconstruído a partir de 
zero, sem pais ou mestres, talvez a literatura deu aos escritores a oportunidade 
de imaginar um último inspirado diálogo mesmo com aqueles mestres, com 
aquelas figuras, autorevolíssimas, que a história do sol do futuro, de bom grado 
excluiria porque pertencentes ao passado mais poeirento, encarnações dos 
poderes constituídos e da presença repressiva e inibidora deles.

A ação corrosiva, irreverente e desmistificadora do ‘68 político que 
seguiu a do ‘63 literário, no entanto, não passou em vão. As grandes figuras do 
passado, até as mais sagradas, agora podem ser abordadas sem temor, sem 
servilismo, sem hipocrisia. Além disso, pode-se dizer que, se o 68 aniquila figuras 
de autoridade e entre eles a mais importante de todas, a mais decisiva, a mais 
problemática, isto é, a paterna/biológica - a partir da qual Freud nos conta provir 
um emaranhado de complexos, repressão, culpa, rivalidade, frustração - talvez 
esta libertação biológica decida o brotar de uma paternidade ideal, criativa, 
simbólica (e sabemos que a arte é sempre capaz de grande sublimação).

Podemos escolher livremente um pai e desmistificar-lhe a autoridade, 
embora possamos apreciá-lo e honrá-lo na medida em que nós o escolhemos 
como figura da nossa comparação, e porque no fundo nós sabemos que nossas 
palavras não existiriam sem as suas. Outra importante contribuição teórica, 
embora nem sempre transparente e declarada, me parece ser contida em 
algumas reflexões sobre a história, parte do rico pensamento do filósofo e 
tradutor alemão, de ascendência judaica, Walter Benjamin. Muito significativa 
para nossa discussão é a sua concepção messiânica, embora permeada por uma 
ideologia histórico-materialista, segundo a qual não devemos esperar por um 
messias, pois nós somos os esperados. Mas esperados por quem? E a resposta 
é surpreendente: Esperados pelos mortos, pelos submersos, pelos falecidos. 
Veremos como poucos acontecimentos parecem tão frutíferos e necessários 
como este encontro e confronto com os mortos, aparentemente impossível, mas 
que a literatura, com suas inclinações psíquicas e mediânicas pode propiciar.
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Umberto Eco entrevista Beatrice

Na entrevista de Eco à mais famosa mulher angelical de todos os 
tempos, a Beatriz do excelso poeta Dante Alighieri, encontramos no seu pleno 
esplendor algumas dessas características já destacadas e sobre a qual vale a 
pena definir o nosso discurso. Primeiro de tudo, o tom lúdico-mimético que se 
mostra imediatamente na escolha da voz recitante, que além de possuir uma 
vitalidade vernácula toscana – p.e.: escolhas lexicais regionais, reconhecíveis 
em lemas como “grullo”, bem como a exibição de fenômenos fonéticos 
justamente toscanos como a gorgia, p.e.: “quest’omini” - caracteriza-se desde 
o início por sua atitude marcada por outras qualidades e inclinações bem 
diversas daquelas elogiadas pelo poeta. Beatrice, a portatriz da paz, como 
quer o seu nome, aparece em Dante símbolo de mulher gentil (raiz do latim 
gens – o seja nobre), honesta, tímida, humilde, discreta, características que 
hoje leríamos como implicando uma submissão tímida ao universo masculino, 
embora na digna idealização conferida à poesia Stilnovistista.

O contraste com a Beatrice da entrevista não poderia ser mais gritante. 
Beatrice é uma espécie de feminista ante litteram, convencida de seu papel 
em nada gregário ou passivo, em vez insolente, prosaica, prática e um pouco 
vulgar sobre os assuntos que se referem ao amor e ao sexo. A pedido do 
entrevistador, que aproxima-se timidamente com estas palavras: “Eu estava 
fazendo uma pesquisa sobre as mulheres dos poetas”, Beatrice responde: 
“Que bela ideia! E que diz a respeito de uma investigação sobre os poetas das 
mulheres?”. Compreensão imediata do registro deformador, farsesco que irá 
moldar o diálogo inteiro. Encena-se uma reversão, uma nova caracterização, 
que respondem a uma crítica satírica dos costumes presentes, em particular, 
de uma certa postura pertencente ao feminismo da época (lembre-se que as 
Entrevistas Impossíveis foram compostas no início dos anos 70).

Outrossim, é normal que seja assim: a literatura deve participar de 
seu tempo, talvez iluminar alguns aspectos ocultos por trás do conformismo 
mais cinza, revelando para contraste a palavra banalizada pelo senso comum, 
usando a inteligência da razão que, muitas vezes, como nos ensinaram 
os grandes escritores do passado (Shakespeare, Cervantes, Voltaire, etc) 
deve ser conjugada no próprio matiz irônico, chegando, quando necessário, 
aos extremos da sátira, da comédia, do grotesco. Encontramos, em todas 
as entrevistas, o mecanismo pós-moderno das interpretações. Mas deve-
se entrar imediatamente no jogo: ficção sim, mas acompanhada por uma 
sólida erudição. Os dados biográficos, os eventos que marcaram a vida dos 
celebres entrevistados, o contexto, as amizades, as citações de livros, algumas 
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peculiaridades linguísticas ou de índole, todo esse material é exatamente 
reproduzido. Parece-me que esteja aqui, neste aspecto, a maior contribuição 
para a definição manganelliana de literatura como mentira. Não se mente 
construindo castelos no ar, a mentira sempre se refere a um contexto plausível 
em que a verdade não é totalmente negada, mas reproduzida em uma versão, 
por assim dizer, alterada. A impossibilidade das entrevistas, a própria natureza 
fantástica, não pode nem quer se livrar da verdade biográfica, embora esta, 
para tornar o jogo mais atraente, tenha que ser ultrapassada pela interpretação 
do autor (ou, eventualmente, a partir das interpretações dos leitores).  
A habilidade do autor está justamente em manter juntos estes dois aspectos.

Giorgio Manganelli encontra De Amicis

“Senhor, deixe-me falar com Vossa Mercê. Eu ficaria muito feliz se 
você me conceder uma breve entrevista”. Com estas palavras graciosamente 
obsequiosas começa a entrevista, de fato, o colóquio, que deverá ser breve, 
por respeito ao nome e fama do entrevistado, entre um anônimo entrevistador 
(que é, naturalmente, um sósia do autor ao qual a autoria da obra deve ser 
atribuída) e o escritor talvez mais lido, talvez mais nazionalpopolare que a 
Itália já conheceu: Edmondo De Amicis. A entrevista começa bem sob o signo 
do desejo paternalista do escritor falecido para provar a sua benevolência 
para com os pobres, no sentido de “uma classe social humilde, de mal-
servidos, de miseráveis”. Em suma, a entrevista se constitui sob o sinal dos 
mal-entendidos da equivocação.

De Amicis raciocina como poderia pensar um homem de outras crenças 
e costumes, um homem que anseia por tempos passados, quando “as ordens 
sociais eram facilmente reconhecíveis pelas roupas.” Em suma, ele vem sendo 
indisposto pelo aspecto plebeu (“percebo que você não tem nem luvas, 
nem bastão com castão de prata”) e até mesmo pelo sermo humilis de seu 
interlocutor. É claro que os mal-entendidos que surgem do artifício da entrevista 
fantástica com um morto, tornam a entrevista perversamente engraçada e às 
vezes constrangedora, como quando De Amicis admite que é bastante claro 
que ele, o interlocutor, não tem aspecto de senador do Reino. Pois é, confirma 
o outro, e além disso acrescenta que o Reino desapareceu, causando a ira do 
falecido que exclama com raiva: estas são coisas que não se dizem!

A diferença histórica não é muita entre a Itália republicana, em cujo 
tempo o entrevistador fala, e a Itália umbertina da qual De Amicis foi um 
súdito, apesar de honorário; mas, obviamente, é suficiente para a caneta de 
Manganelli criar esse ligeiro atrito que pode levar a faíscas. Não se esqueça 
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que a poética manganelliana, expressa em seu livro de ensaios intitulado 
La letteratura come menzogna (MANGANELLI, 2004), refere-se à literatura 
como uma mentira, visando à realização de uma ambiguidade irredutível, e 
afirma que “o destino do escritor é trabalhar com uma consciência crescente 
sobre um texto cada vez mais estranho ao sentido” (MANGANELLI, 2004, P. 
18). O jogo de projeções e máscaras que permite uma comparação direta 
com um homem do passado, que é, aliás, um pai literário (autoritário, mas 
não estimado), especificamente procura criar ambiguidade ou equívoco, isto 
é, aquele sutil mas inevitável misunderstanding, o escândalo inesgotável que 
deve caracterizar a obra literária que é principalmente artifício.

Em suma, a história com seu diferencial ôntico é substituída pela paródia 
que vive na simultaneidade, no sincrônico, isto é, na contemporaneidade absoluta 
de gestos e palavras, enquanto que uma paródia que fosse fielmente filológica não 
faria rir ninguém; paródia cujo significado específico é, no caso, a falsificação de 
identidade com suas manhas, seus tiques hipotéticos, suas vaidades, que são ainda 
mais cômicas tanto quanto fora de contexto, ou simplesmente recontextualizadas.

Mas agora vamos nos perguntar: o que é a localização, o espaço físico 
ou metafísico em que esse contato é dado e este colóquio pode começar? Os 
indícios a respeito são escassos, mencionados somente por um dêitico “aqui”, 
tal como estabelecido por De Amicis: “Mas o fato é que há muitos anos aqui, 
de colóquios se fazem muito poucos. Eu perdi o hábito as belas frequentações 
mundanas que eram uns dos meus francos prazeres”.

Evidentemente De Amicis fala do além, mas é um além-mundo 
indeterminado, desolado, esquecido; muito longe das arquiteturas ínferas 
ou paradisíacas minuciosamente descritas por Dante. Um além-mundo que 
se parece muito com um não-lugar, com um não-tempo e do qual podemos 
somente dizer o que não é, mas sem ser capaz de adicionar atributos positivos: 
deste lugar, De Amicis é o habitante perfeito.

O pedagogo burguês, o ideólogo da casa e da família, caráter sem 
infâmia e sem louvor, pode habitar o espaço cinza e silencioso de um além-
mundo sem sangue e sem paixão, sem crime e sem castigo, em que até mesmo 
a justiça de Deus está ausente, totalmente esquecida. E se algo faltar neste 
não-lugar, tão longe de tudo, não é o sublime e imensurável amor dei, mas o 
prazer limitado de uma frequentação mundana.

Uma questão prospectiva

Entende-se que qualquer texto narrativo que se estende em linha 
temporal ou para frente (ficção científica, distopia) ou para trás (romance 
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histórico, ucronia), em geral, se ele é um bom produto, problematizará 
precisamente o momento em que a obra foi concebida e produzida. É, 
certamente, banalizar uma questão complexa, alegarmos que um texto de 
ficção científica nos mostra um futuro possível: mais do que isso, a obra de 
ficção captura a presença germinal de algumas tendências ou perigos que estão 
na essência da nossa civilização e dos quais não temos conhecimento ou que 
não conseguimos enxergar porque somos abraçados pelo mesmo horizonte.

É possível alcançar uma maior clareza ao tentar cancelar a pressão da 
história, ou nos posicionar num lugar mais elevado do que as ruínas da grande 
Roma (solução gibboniana e Iluminista), ou simplesmente cancelar toda e qualquer 
distância entre passado e presente, reconhecendo a simultaneidade dos tempos, 
mesmo sem entrar no complexo mundo da física quântica, da reversibilidade do 
espaço-tempo, ou da biologia molecular que desde J. Monod em diante foi cada 
vez mais se fixando em convicções casuais em relação às estruturas orgânicas da 
vida. Talvez haja alguma utilidade para o nosso estudo, seguir brevemente nas 
suas consequências o princípio da incerteza de Heisenberg.

Embora seja verdade que a presença do observador modifica a 
observação, ao distorcer os resultados, é também verdade que a narrativa 
pode alcançar a partir desta conclusão sua própria volúpia experimental. 
A entrevista impossível é terreno fértil porque o entrevistador deforma à 
vontade o “experimento”: palavras, gestos, loucuras, incoerências, neuroses 
e, especialmente, as confissões mais indizíveis são expressas, por exemplo 
quando o estimado de Amicis em um ráptus de autoacusação se culpa de 
ser um escritor mínimo, desonesto, covarde - uma pequena vingança sobre 
a história, como no nosso caso, se a paternidade literária é inconveniente 
em termos de relacionamento, inversamente proporcional entre qualidade 
literária e difusão: por um lado, de Amicis, do alto das vendas e das inúmeras 
reedições de seu romance Cuore, que se tornou o mais lido e célebre romance 
italiano; do outro Manganelli, um escritor de nicho, da escrita refinadíssima 
mas resistente - porém paródia, contrafação que pode ir para as conclusões 
mais absurdas, porque em uma dimensão externa ao tempo, os mecanismos de 
defesa do ego estão ausentes, ou enfraquecidos como no sonho. O resultado é 
uma espécie de autoanálise crítico-literária em que o entrevistado confessa os 
seus desejos mais indizíveis: matar a sua criatura mais famosa e inconsistente, 
o moleque Franti, matá-lo, que em termos freudianos significa tomar o seu 
lugar, metabolizá-la .
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carnavais venezianos: Álvaro do carvalhal e  
adolfo Bioy casares

Fernando Vidal Variani1

Seria possível fazer uma série de objeções a uma abordagem que se 
propõe refletir em conjunto acerca de dois contos como os selecionados para 
esta comunicação: “O Punhal de Rosaura”, publicado em 1866 pelo português 
Álvaro do Carvalhal (1844-1868) e “Máscaras Venezianas”, de 1986, do 
argentino Adolfo Bioy Casares (1914-1999). Poder-se-ia falar da deficiência de 
tratar de duas obras literárias sem que se leve em conta sua inserção num 
panorama histórico, social e geográfico específico ou mesmo numa tradição 
literária, pensada linearmente, como às vezes pode parecer indispensável. 
Acreditamos, contudo, que sob a identificação de um elemento comum, formal 
ou temático, uma análise de textos produzidos em contextos geográficos, 
históricos ou sociais diferentes pode mostrar-se frutífera. Citaremos a imagem 
evocada por Gilles Deleuze na introdução de seu livro Crítica e Clínica (1993). 
Após apresentar rapidamente os problemas que nortearão reflexões sobre 
diversas obras dos mais variados autores, o autor encerra o texto introdutório 
da seguinte forma:

Esses problemas traçam um conjunto de caminhos. Os 
textos aqui apresentados, e os autores considerados, são 
tais caminhos. Uns são curtos, outros mais longos, mas 
eles se cruzam, tornam a passar pelos mesmos lugares, 
aproximam-se ou se separam, cada qual oferece uma vista 
sobre os outros. Alguns são impasses fechados pela doença. 
Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre 
tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e 
trajetórias interiores que a compõem, que constituem sua 
paisagem ou seu concerto. (DELEUZE, 2011, p. 10)

Ao pensarmos na tradição das obras literárias que transitam em torno 
das sempre evanescentes tentativas de definição do gênero, modo, discurso 
ou o que quer que se diga delinear a geografia labiríntica do fantástico, um 
monumento temático que parece recorrentemente visitado é o das festas. 
Sejam festas religiosas, procissões, bailes de máscaras, missas negras, ritos 
sacrificiais, festas permeadas pelo exotismo de povos distantes ou primitivos, 
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esses eventos associados ao êxtase ou à permissividade temporários são 
frequentemente abordados por autores ligados ao universo do fantástico. 
Considerando-se o contexto cultural do século XIX e o mistério, o exotismo, 
e a sensualidade com que figuravam regiões da Itália no imaginário de alguns 
autores do século XIX, o baile de máscaras nos moldes do carnaval veneziano 
assumiu em muitas obras um papel central. Autores como Todorov, Remo 
Ceserani e David Roas citam, por motivos diferentes, “A Máscara da Morte 
Rubra” (1842), de E. A. Poe. No conto, diante da devastação da população por 
parte de uma peste chamada de “Morte Rubra”, um príncipe evoca uma grande 
quantidade de cortesãos para um castelo distante, luxuosamente decorado. 
Providencia suprimentos, uma série infindável de diversões e entretenimentos 
e tranca todas as portas, impedindo a entrada ou a saída de qualquer um. O 
momento efetivamente narrado na obra é quando, após cinco ou seis meses 
de confinamento, o príncipe resolve dar um baile de máscaras, trecho sobre o 
qual Roas chama a atenção para a convivência do luxo, da prodigalidade e da 
beleza sublime com o cômico, o grotesco e mesmo o horrendo num período 
onde a licenciosidade impera.

Para Georges Bataille (2013) e as interessantes considerações propostas 
em O Erotismo (1957), a festa é a ocasião por excelência da “transgressão” 
dos interditos, temporariamente suspensos. Sendo os interditos em relação ao 
sexo, à violência e à morte estabelecidos especialmente em função do princípio 
da autoconservação do mundo do trabalho, ou seja, da negação do prazer 
imediato pelo planejamento de um bem maior no futuro, a festa também se 
caracteriza pelo luxo, pelo gasto dispendioso do que em geral intencionamos 
conservar. Assim, a prodigalidade em relação à comida, à dança, à bebida e às 
relações sexuais, muitas vezes incluindo todos esses itens simultaneamente, 
ou seja, a suspensão temporária dos interditos, não poucas vezes leva também 
à violência e ao assassinato. Segundo Everardo, protagonista do conto de 
Álvaro do Carvalhal, o carnaval de Veneza é onde “ainda o mistério revoluteia 
nas gôndolas”, “ainda a intriga regurgita nos salões” e, principalmente “ainda o 
punhal se esconde no veludo” (CARVALHAL, 2004, p. 198).

Essa união de exuberância e violência, condensada nas ocasiões 
festivas, representa, em alguma medida, dois polos dentre os quais oscila 
grande parte da produção mais associada ao que chamamos de Romantismo 
ou, em Portugal, Ultra rromantismo, “período” no qual Álvaro do Carvalhal 
provavelmente estaria inserido numa perspectiva histórico-literária mais 
panorâmica. Poderíamos evocar o texto seminal de Victor Hugo acerca do 
grotesco e do sublime, talvez com a ressalva de que para o romântico francês 
o grotesco exercia a função de acentuar o sublime, ao passo que nos contos 
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de Carvalhal parece predominar acima de tudo o grotesco, simultaneamente 
horrendo e cômico. Quanto ao caráter grotesco de contos como os de 
Carvalhal, entre outros, no século XIX, poderia-se aplicar a seguinte reflexão 
de Roas sobre Baudelaire:

Podemos interpretar, pues, que el mundo creado por lo 
grotesco no es una imitación literal del mundo cotidiano, 
sino que es outro, pero eso no significa que no exista una 
relación entre ambos: lo que parece decir Baudelaire es 
que bajo la diformación grotesca, lo que aflora es nuestra 
verdadera naturaleza, ridícula y terrible a la vez. (ROAS, 
2009, p. 18)

Para as reflexões propostas neste artigo, partiremos principalmente das 
considerações apresentadas até aqui. A festa, neste caso especificamente o 
carnaval veneziano, visitado por dois autores de períodos e países distintos 
que se inclinaram para o evanescente universo do insólito e do fantástico em 
parte considerável de suas obras. Gostaríamos ainda de ter em mente esse 
Romantismo dual, do sublime e do grotesco, e muitas vezes de sua convivência, 
para além do modo mais banal de pensar o Romantismo. Ceserani (2006) 
aponta o “amor romântico e sua falência” como um dos temas basilares do 
fantástico, e o expõe como um “projeto de fusão total” de dois seres distintos. 
A esse projeto Bataille (2013) denomina o “erotismo dos corações”.

Mas o projeto de fusão total de dois seres, em última instância sempre 
condenado ao fracasso é, segundo Bataille (2013), também um projeto de 
violência, na medida em que visa a dissolução de dois seres finitos num único 
movimento infinito, o amor, ou a morte. A negação dessa possibilidade, pelo 
acaso das vontades, ou pelas contingências histórico-sociais, acaba muitas 
vezes – e a literatura romântica como um todo o demonstra – levando ao desejo 
de aniquilação completa de si ou do outro amado, seja pela revolta diante da 
impossibilidade, seja pela crença na morte como única possibilidade de união.

Acreditamos, portanto, que os dois autores, como autores que 
percorreram os caminhos do fantástico, dialogam, em maior ou menor 
medida, com esse Romantismo, e acreditamos que o fazem simultaneamente 
apropriando-se de alguns de seus temas e muitas vezes os parodiando. 
Carvalhal, em cuja obra Maria Leonor Machado de Sousa (1979) aponta 
veementemente a enorme influência dos melodramas altamente populares da 
primeira metade do século XIX em Portugal, é sempre excessivo, com discursos 
artificialmente eloquentes e gestos carregados, motivo que levou seus contos 
muitas vezes a serem classificados como grotescos ou “frenéticos”. Adolfo Bioy 
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Casares, por sua vez, embora frequentemente trate de temas violentos, como 
o amor e o assassinato, o faz sempre através de certa sutileza, certa contenção 
calculada que faz de seus contos um verdadeiro labirinto de detalhes para o 
leitor atento. Acreditamos, contudo, que mesmo em seus mais frios e eruditos 
narradores de contos fantásticos, restam, como herança e paródia, vários 
elementos ligados a certo Romantismo oitocentista, período onde surgiram 
alguns dos mais emblemáticos contos do que hoje pensamos como fantástico.

No conto de Álvaro do Carvalhal, temos como narrador Everardo, que 
conta a história trágica de Rosaura, sua maltratada esposa, “arrancada” do 
seio da família no Brasil pelo hedonista e cínico protagonista da narrativa, que 
desde o início destila o tom sarcástico do tipo decadentista da segunda metade 
do século XIX. Embora a descreva com uma beleza sensual e exótica, Everardo 
conta como a fazia vítima constante de seu escárnio, até o momento em que, 
numa discussão em que o protagonista zomba da mulher dizendo que para 
ser Medeia só lhe faltava o punhal, Rosaura exclama: “Um punhal! Tu queres 
um punhal, Everardo?” (CARVALHAL, 2004, p. 194) e, num arroubo, suicida-se 
diante dele. A essa cena segue-se um momento de típico horror gótico, quando 
Everardo enterra o corpo da mulher nos subterrâneos da casa. Depois disso, 
entrega-se a um período de grandes bebedeiras e orgias, segundo o narrador, 
com o intuito de diluir-se no martírio dos prazeres na ânsia de diluir sua culpa, 
mas, pelo contrário, sentindo-se cada vez mais angustiado. Nesse movimento 
resolve ir a Veneza, onde nos salões festivos pretende dissipar o seu passado, 
mas acaba encontrando-se justamente com ele. Um “dominó escarlata” emana 
um mistério sedutor e, embora o tempo todo o protagonista ressalte sua 
dúvida quanto ao sexo (homem ou mulher) e a idade (velhice ou mocidade) 
do fantasiado, apaixona-se cada vez mais por ele, acabando por declarar-se de 
joelhos numa gôndola à noite. O dominó o conduz a uma casa em ruínas onde 
temos explicitamente instaurada uma atmosfera de horror. Citaremos dois 
trechos de descrições de ambientes, um ligado ao luxo das festas venezianas e 
outro à casa em ruínas pra onde Everardo é conduzido pelo dominó:

Os salões, os salões! Eram o meu proscénio. Meus passos 
ecoavam com ufania nos marmóreos vestíbulos dos 
palácios. Abriam-se-me as portas com franqueza. Escutai: 
soam onze horas. A esta mesma hora aparecia eu no 
baile do conde Sebastiano Falieri. Ferviam-me no cérebro 
poderosos vinhos de Espanha; mas nem tanto, que me 
fizessem cambalear. Entranhei-me no ruidoso centro da 
festa. Perdi-me no brilhante torvelinho das máscaras. Por 
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toda a parte seda coberta de luminosos recamos, veludos 
refulgindo em lumes diamantinos, damasco abrasado em 
carbúnculos. (…) Eu deixei-me vagamundear no meio do 
burburinho elegante das intrigas, de amores e de ciúmes. 
(CARVALHAL, 2004, p. 199)

Escancarou-se com estrondo a porta. Uma luz azulada 
apareceu, mortuária, no alto da escada. Conduzia-a 
um anão negro e disforme, que, depois de me fitar com 
ferocidade selvagem, partiu trôpego em lorpas cabriolas, 
adiante de nós. (…) A escada era uma ruína, dum a outro 
extremo salpicada de lama. Das fendas escuras e de entre 
as pedras deslocadas brotavam algumas ervas pálidas, 
ou transparecia, a meio, a escama de algum imundo 
réptil. (…) Todavia, no tecto, abatido e roto ainda uma 
análise entendida descobriria essa magia de colorido, essa 
potência ornamental, que denuncia o pincel veneziano, 
a brilhante escola que Paulo Veroneso personifica. (…) 
Para contraste e extravagância ardiam a um lado, num 
pequeno fogão portátil, alguns resinosos troncos, que 
derramavam no aposento confortativo calor. E junto dele, 
elegantemente postas numa mesa, estavam iguarias de 
aspecto e odor não menos esquisitos, que apetitosos. 
O cristal de Boémia casava-se às mil maravilhas com a 
porcelana de Sèvres. E os tríplices reflexos das velas cor-
de-rosa, que ardiam no meio, cintilavam em púrpura, em 
oiro, em corais e rubins nos vasos perfumados de málafa, 
de malvasia, de porto, de vários preciosos vinhos. Sobre a 
mesa havia duas cobertas. A minha misteriosa indigitou-
me o lugar de honra. (CARVALHAL, 2004, p. 205)

No segundo trecho, a descrição horripilante da casa em ruínas e a 
prodigalidade de uma apetitosa ceia aparecem em contraste no mesmo 
ambiente. Após desfrutar da ceia, Everardo adianta-se para o dominó rogando 
para que retire a máscara e, ao retirá-la, é o rosto de Rosaura que está por 
baixo. O passado criminoso de que Everardo pretendia fugir seduziu-o em 
meio ao baile, e agora se materializava a sua frente. Neste momento ocorre a 
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típica elipse frequentemente mencionada por teóricos do fantástico e Everardo 
acorda no cemitério, sobre o túmulo de Rosaura. Toda essa narrativa é fornecida 
pelo narrador Everardo numa taberna de Córdoba exatamente um ano após 
o ocorrido. E justo no momento em que Everardo termina sua narração, 
repentinamente surge o dominó escarlata na mesma taberna, na última noite do 
carnaval, e revela finalmente tratar-se do irmão de Rosaura, jovem cujas formas 
delicadas tornavam incrivelmente – e o exagero do literalmente “incrível” é uma 
característica de Carvalhal – similar à irmã. Everardo é rapidamente desafiado 
para um duelo, as luzes se apagam, ouvimos os ruídos e gemidos de corpos que 
se chocam e por fim sabemos que apenas o irmão de Rosaura sai com vida, 
restando Everardo “de bruços sobre a mesa da taberna com o punhal de Rosaura 
atravessado na garganta” (CARVALHAL, 2004, p. 214).

Muito mais poderia ser dito sobre o conto e as relações que pretendemos 
estabelecer, mas como mais importante gostaríamos de salientar outra vez 
a união da imagem de prodigalidade e luxo das festas funcionando também 
como cenário para o horror, a vingança e a morte. Nesse sentido consideramos 
ainda significativo o fato de Lorenzo, irmão de Rosaura, não apenas assassinar 
Everardo, mas antes disso tê-lo seduzido, tê-lo feito ajoelhar-se diante de si e 
proclamar o seu amor, mesmo sem conhecer-lhe o rosto, sem saber tratar-se 
de homem ou mulher, velho ou jovem e de tê-lo também incluído numa cena 
horripilante e luxuosa de ceia e ânsia por libertinagem, até finalmente revelar 
sua verdadeira identidade, como o punhal de Rosaura, que emerge do veludo 
para efetuar sua vingança.

Para tratarmos do conto de Bioy Casares, lembremos primeiro que 
estamos tratando de um conto já da segunda metade do século XX (1986), 
publicado por um autor que pode-se dizer com segurança estar consciente 
de sua inserção numa tradição literária do conto fantástico. Logo, temos mais 
de 100 anos de distância em relação ao conto de Álvaro do Carvalhal e uma 
longa produção literária e crítica em torno da literatura oitocentista. Talvez 
justamente em decorrência disso, uma série de temas parece se repetir, de 
maneira distorcida, reformulada ou amenizada (de modo a tornar-se quase 
imperceptível), no conto de Bioy Casares. Acreditamos que essas considerações 
possam, em certa medida, ampliar-se para parte considerável de sua obra, 
mas nos limitaremos a tratar do conto “Máscaras Venezianas” em relação à 
narrativa já analisada de Álvaro do Carvalhal.

O movimento essencial do enredo é muito parecido, embora mais 
trágico em Carvalhal. Ao invés da esposa suicida de Everardo, em “Máscaras 
Venezianas” temos um simples rompimento entre o protagonista – de quem 
não sabemos o nome – e Daniela, sua ex-mulher. Logo no início da narrativa, a 
partir da relação entre os dois, uma série de considerações pode ser suscitada. 
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Em primeiro lugar, a “doença” do narrador-protagonista da história, que começa 
em uma visita ao médico, cujo diagnóstico é deixado em suspense misterioso. 
A partir de então, esse suspense percorrerá toda a narrativa, com idas e 
vindas dessa doença misteriosa que parece de alguma forma corresponder a 
alguns impulsos do doente, figura que esconde certa tendência romântica ao 
sofrimento, ao amor impossível, a caminhar pela cidade pensando na amada 
em vez de efetivamente realizar um movimento em direção a ela.

Desde o princípio, Daniela (e o fato de ela possuir um nome, ainda 
que um nome simples, cotidiano, em oposição aos exageradamente teatrais 
Everardo e Rosaura, parece significativo) é claramente mais ativa do que 
seu marido. Somos informados de sua bem sucedida vida acadêmica como 
assistente pesquisadora de um médico estrangeiro. Seu projeto de pesquisa 
é desenvolver um método que permita aos seres humanos se desenvolverem 
mais rápido, de modo que possam atingir a vida adulta mais depressa. 
Mencionado vagamente, esse projeto será importante para o desfecho da 
narrativa. Convidada a um encontro acadêmico em Montevidéu, Daniela 
só aceita o convite quando seu marido se dispõe a viajar com ela. No dia 
da viagem, contudo, o protagonista amanhece doente e encoraja Daniela a 
ir sozinha. Após o retorno, a doença não passa e o protagonista finalmente 
propõe à esposa, estando doente, que seria impossível ser um bom marido 
e que seria mais justo que Daniela se separasse dele para que tivesse uma 
vida mais feliz. Daniela surpreendentemente aceita de pronto e parte, apesar 
das grandes demonstrações de afeto anteriores, demonstrando grande 
objetividade ao tratar dos relacionamentos. O protagonista busca conselhos 
com Massey, amigo descrito com ares bastante paternais, que depois acaba 
por desposar Daniela, atitude que não soa ofensiva para o narrador, sempre 
defendendo o nobre caráter do amigo.

Esse triângulo inicial encontra paralelo em uma série de outras 
narrativas fantásticas. A mulher como figura mais racional e objetiva do que 
um protagonista “doente” de ares românticos, que encontra amparo num 
amigo paternal é a estrutura básica do emblemático “Homem de Areia” (1815) 
de E.T.A. Hoffmann. Também no conto “A Febre do Jogo” (1866), de Álvaro 
do Carvalhal, o protagonista febril terá esse tipo de amigo, denominado Lúcio 
(Clara, Lúcio, nomes ligados à “luz”, símbolo do “esclarecimento”), muitas vezes 
confundido com a figura do próprio pai. No romance O Sonho dos Heróis (1954), 
de Adolfo Bioy Casares, relação parecida é estabelecida entre o protagonista 
Emilio Gauna, a namorada Clara (repetição do nome usado por Hoffmann), e o 
amigo Larsen. A lista poderia prosseguir, por ora achamos interessante apontar 
a recorrência desse tipo de estrutura na tradição dos contos fantásticos.
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Outro movimento recorrente nessa tradição é o deslocamento 
geográfico dos protagonistas. No caso dos dois contos de que tratamos, a 
viagem se dá por motivos parecidos e em direção ao mesmo lugar, Veneza. Em 
“O Punhal de Rosaura”, exageradamente dramático, a intenção do protagonista 
é supostamente esquecer o suicídio da amante e sua parcela de culpa em sua 
morte. Em “Máscaras Venezianas”, é supostamente esquecer a ex-amante, 
agora casada com o melhor amigo. Dizemos “supostamente” nos dois casos, 
pois no conto de Carvalhal o protagonista Everardo pode na realidade estar 
utilizando-se de uma “desculpa” para prosseguir na vida de orgias e bebedeiras 
em que viveu enquanto casado. No conto de Casares somos informados de 
que o protagonista sabia que Daniela vivia na Europa, e resolve ir justamente 
ao velho continente na tentativa de esquecer a ex-esposa. A escolha imediata 
por demorar-se em Veneza quando passa por lá pode levar-nos a supor que 
sabia perfeitamente do paradeiro de Daniela, e o recurso de “esconder” ou dar 
informações mais vagas do que somos levados a crer que as possui é bastante 
recorrente nos narradores de Bioy Casares.

De todo modo, o “resultado” desse movimento de fuga, ou tentativa 
de amenizar a relação com o passado, em ambas as narrativas leva justamente 
ao encontro com esse passado, representado nos dois casos pelo que 
chamaremos de “figuras” da mulher amada. É preciso esclarecer como surgem 
essas duas “figuras”. Evitamos o termo “duplo”, pois sua utilização, embora 
talvez justificável simbolicamente, demandaria uma pesquisa e elucubração 
teórica específicas devido à longa tradição do termo na literatura. Em ambos 
os contos, porém, os protagonistas encontram personagens que acreditam por 
algum tempo tratarem-se da mulher que buscavam esquecer. Em Carvalhal, o 
irmão idêntico de Rosaura, em Casares, a esposa do amigo Massey. Vejamos os 
resultados desse encontro no conto de Casares.

Após chegar em Veneza, o protagonista de “Máscaras Venezianas” se 
hospeda num hotel, dorme bem, mas tem febre ao ver o dia nascendo e retorna 
à cama. Quando acorda novamente, sai às ruas e surpreende-se com pessoas 
fantasiadas. Depois, conclui tratar-se do carnaval veneziano, ouve explicações 
sobre as máscaras com um gondoleiro, vai ao centro e acompanha a festa, 
até encontrar acidentalmente Massey e ser convidado à ópera. Chegando ao 
teatro, o protagonista vê a esposa do amigo, que julga ser Daniela, e a pedido 
dela sai para comprar chocolates. Surpreende-se no bar ao deparar-se com 
uma mulher idêntica a Daniela, que o chama por um apelido íntimo. Atordoado, 
volta ao teatro e pede que a esposa do amigo tire a máscara, concluindo que 
ela é mesmo Daniela. Em meio à confusão, há várias alusões à ideia de que o 
frio torna a febre mais forte, e o protagonista acaba por ir atrás da “Daniela 
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do bar” em meio à multidão e ao frio que faz nas ruas. Nesse ponto temos 
uma elipse típica dos contos fantásticos, semelhante à de Everardo na casa do 
dominó:

No quería llamar la atención ni apoyarme en el brazo de 
nadie, por temor de tropezar con algún comedido que 
me demorara. Cuando pude retomé el camino. Procuraba 
adelantarme a la interminable corriente de los que iban en 
igual rumbo y de esquivar a los que venían em el sentido 
contrario. Me afanaba por buscar la mirada y observar las 
facciones visibles de toda mujer disfrazada de dominó. 
Aunque me desvivía, eran tantas que más de una se me 
habrá pasado por alto. La impossibilidad de mirarlas a 
todas significaba un riesgo al que no me resignava. Me abrí 
paso entre la gente. Un arlequín hizo a un lado, se echó a 
reír y me gritó algo, parodiando tal vez a los gondoleros. 
La verdad es que yo me veía a mí mismo como un barco 
que se abría camino con la proa. En essa imagen de sueño 
mi cabeza y la proa se confundían. Llevé una mano a la 
frente: quemaba. Empecé a explicarme que por extraño 
que pareciera los golpes de las olas originabam el calor y 
perdí el conocimiento. (CASARES, 2005, p. 34)

A seguir, o narrador descreve-se numa cama, tratado por uma 
enfermeira, com várias alucinações que envolvem um médico que lembra, 
segundo o próprio narrador, um personagem de sonho ou médico de família 
de outras épocas. Ao fim, Massey surge e conta a verdade. Daniela, cansada 
da vida com Massey, concordara em criar um “clone” de si mesma. Após o 
nascimento da criança, empregara o método desenvolvido em sua pesquisa 
para apressar o desenvolvimento de seu clone até que alcançasse a idade 
desejada pelo amigo. Massey, tão objetivo quanto Daniela, acredita que 
sua mulher programada, clone da antiga mulher amada e portanto idêntica 
a ela fisicamente, era ainda melhor, pois estava mais a seu gosto quanto ao 
comportamento. Tudo isso é dito ao protagonista na cama, onde sofre de 
febre e alucinações pela doença. Após proferir uma afirmação digna de herói 
romântico, a narrativa termina com a informação final de Massey, de que a 
mulher na confeitaria era a verdadeira Daniela, que a essa altura já deixara a 
cidade para “evitar uma discussão inútil”:
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— No me interesa una mujer idéntica. La quiero a ella.

Me replicó tristemente pero con firmeza:

— Entonces no conseguirás nada. Daniela me dijo que al 
ver tu cara en el bar comprendió que seguías queriéndola. 
Piensa que reanudar un viejo amor no tiene sentido. Para 
evitar una discusión inútil, cuando le dijeron que no corrías 
peligro, se fue en el primer avión. (CASARES, 2005, p. 38)

A narrativa termina, assim, com uma explicação que se aproxima muito 
do que costumamos conceber como ficção-científica. Sem entrar no âmbito da 
discussão em torno da possibilidade de a sci-fi configurar um gênero literário, 
provavelmente tão intrincada quanto a discussão teórica do fantástico, pensemos 
rapidamente em como considerar as explicações finais das duas narrativas de 
que tratamos. Partamos da divisão clássica de Todorov (2010), em que o estranho 
configuraria uma narrativa de final explicado racionalmente a partir das leis 
que atribuímos à realidade, o maravilhoso, aquela em que uma dessas leis é 
efetivamente ultrapassada e temos sem dúvidas um acontecimento “sobrenatural”, 
e o fantástico justamente quando não se pode decidir entre uma e outra.

Nesse ponto, o conto de Álvaro do Carvalhal tem uma explicação 
final (o irmão idêntico a Rosaura) que pode acontecer de acordo com as leis 
com que encaramos a realidade. No entanto, soa extremamente “forçado”, 
exageradamente dramático, que o irmão brasileiro de Rosaura fosse levado por 
um tio até a Itália e, além disso, vindo a saber do assassinato da irmã, e que tudo 
isso coincidisse com a viagem de Everardo a Veneza, de modo que toda a cena 
trágica pudesse ocorrer justamente durante o carnaval veneziano. É possível, 
mas muito longe de ser provável. Carvalhal parece utilizar-se justamente dessa 
exacerbação do melodrama trágico, recorrente em outras narrativas do autor.

O conto de Adolfo Bioy Casares, embora comece como um curioso relato 
de amor e desenvolva-se numa atmosfera explícita de conto fantástico (a febre 
com possíveis alucinações, a viagem, as máscaras, o “duplo” misterioso, a elipse 
em meio à multidão festiva), termina com uma explicação que soa racional, mas 
nos leva a aproximá-la da ficção científica, pela exacerbação de uma técnica que ao 
fim do século XX pode ser encarada como possível, mas indiscutivelmente distante 
da experiência humana (o clone e o “aceleramento” do desenvolvimento).

Contudo, a narrativa de Bioy Casares torna as coisas ainda mais 
complicadas. O recurso à elipse no trecho mencionado pode levar-nos a supor 
que a explicação de Massey, no leito onde convalesce o protagonista, seja fruto 
de uma alucinação, e que o fato de a narrativa terminar nesse ponto é o que 
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realmente nos inclina a compreendê-la como uma explicação final. Uma leitura 
mais atenta do conto pode revelar um detalhe ainda mais interessante. No 
trecho em que o protagonista chega a Veneza, somos informados de passagem 
que era “fins de dezembro”, que sabidamente não é o período onde ocorre o 
carnaval de Veneza:

Seguí en mi absurdo apuro hasta una tarde de fines de 
diciembre, en que por un canal, en una góndola (ahora 
me pregunto si no fue en una lancha cargada de turistas 
y equipaje, que importa!), entré en Venecia y me encontré 
en un estado de ánimo en que se combinabam, en perfecta 
armonía, la exaltación y la paz. (CASARES, 2005, p. 26)

Essa rápida referência temporal pode passar facilmente despercebida. 
Porém, somada a um “frio úmido” vivido pelo protagonista e à sua posterior 
surpresa diante das máscaras explicadas pelo evento do carnaval, podem sugerir 
que todo o restante da narrativa configura uma grande alucinação sofrida pelo 
protagonista. Casares cria, assim, uma elipse típica de conto fantástico, no 
momento em que o narrador vai atrás de Daniela nas ruas, e uma possível 
segunda, mais sugerida do que efetivamente “realizada” narrativamente, cuja 
única pista é a incoerência de uma breve referência como “fins de dezembro” 
e a manhã seguinte como dia de carnaval. Quanto à sua comprovação, torna 
ainda mais difícil pela primeira noite no hotel descrita como “bem dormida”, e 
pela descrição do narrador como “frio úmido” durante a manhã, que podemos 
entender como febre, mas a própria palavra referente à doença é evitada. 
Assim, Casares cria um labiríntico jogo de pistas mais ou menos falsas onde 
nada pode ser realmente afirmado, aproximando sua narrativa do “fantástico 
como hesitação”, classicamente proposto por Todorov (2010).

Por fim, gostaríamos de apontar que embora produzidas por autores 
de países, idiomas e contextos histórico-sociais bastante diferentes, ambas 
as narrativas parecem gravitar em torno do universo do fantástico. Além 
disso, lidam com uma série de elementos que podem ser encarados como 
comuns entre elas e a literatura fantástica de um modo geral. Como principal 
similaridade, destacamos o deslocamento de um protagonista que busca 
esquecer-se de seu passado amoroso; a própria natureza diletante desses 
protagonistas que aparentemente não veem problemas em dispensar tempo 
e dinheiro numa demorada viagem pela Europa na busca pela superação do 
amor malfadado (em que ambos parecem dialogar um pouco sarcasticamente 
com um clichê romântico); por fim, o carnaval de Veneza como destino final 
dessa busca, onde os dois protagonistas acabam por encontrar “figuras” que 
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em maior ou menor medida funcionam como representações justamente da 
mulher que supostamente desejavam esquecer.

Embora o estilo de Casares seja aparentemente mais “sóbrio” e 
a narrativa como um todo seja mais sutil, talvez a maior diferença seja em 
relação ao estilo exagerado, retórico e dramático de Carvalhal, ambos os 
autores parecem lidar com uma tradição geralmente associada ao romantismo 
e, mais especificamente, ao conto fantástico. O próprio narrador de Casares 
é instável, nos levando constantemente a reconsiderar a verossimilhança do 
que está contando. A doença que abre o conto já propõe esse jogo, a descrição 
da gôndola (ou do barco lotado de turistas?) no último trecho que citamos 
o explicita. O vai-e-vem da doença que o impede de ir atrás de Daniela dá 
a impressão de que o protagonista realmente se inclina ao papel de herói 
romântico disfarçado, cujas últimas palavras (no conto) demonstrariam um 
anseio amoroso pela “verdadeira Daniela”. A ausência de um grande conflito 
(mesmo entre amigos que desposam a mesma mulher) e a “explicação final” 
(que ao menos em um plano interpretativo funciona como tal) brutalmente 
sóbria de Daniela partindo para evitar uma discussão inútil, contudo, dão um 
tom consideravelmente “século XX” à utilização feita por Casares de temas e 
recursos geralmente relacionados ao romantismo e ao fantástico oitocentistas, 
como vemos em Álvaro do Carvalhal.
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os sertões de Tutaméia: espaços e percursos do humano  
reinventado

Flávia Aninger de Barros Rocha1

Bárbara Maria Nunes Pereira2

“A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a 
esperança mesmo do meio do fel do desespero. 

Ao que, este mundo é muito misturado...” 

João Guimarães Rosa

A literatura  brasileira de vertente regionalista / sertanista 
tradicionalmente representa o Sertão – espaço ficcional – como lugar histórico 
eminentemente carente. Palco de ausências, o sertão é adotado como cenário 
de périplos (mal) ditos, cujo herói – o homem sertanejo – é um ser marcado pela 
inexorabilidade do destino “malfadado”, devido às diferenças e aos confrontos 
sociais que se avultam em violência e infertilidade extremas, produtos das 
carências às quais estão sujeitos os habitantes do “inóspito” Sertão.

O sertão celebrado [tradicionalmente] pela literatura [e 
pela crítica literária] toma como ponto de partida os dados 
objetivos da região mediterrânica pastoril onde a criação 
de gado estabilizou as populações adaptadas ao meio. [...] 
uma região do interior, de criação de gado, desértica, mais 
ou menos estacionada num passado que se recorda como 
santuário ou reserva das tradições ancestrais, repositório 
venerado da linguagem e costumes antigos. (CRISTÓVÃO, 
1994, p. 45)

Observa-se que a literatura regionalista/sertanista, em geral, elege o sertão 
e o sertanejo como temas, o que justifica a preferência pela descrição verossímil 
das paisagens e a crônica de dados culturais peculiares da região entendida como 
sertão. Nas palavras de Lúcia Miguel-Pereira (1973, p. 175), havia na literatura 

1 Doutora em Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura pela UFBA, Professora 
Assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana.
2 Graduanda em Letras Vernáculas da UEFS, bolsista PEVIC, ligada ao Projeto de 
Pesquisa “Janela de Tomar: matrizes culturais em narrativas brasileiras e portuguesas”. 
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regionalista/sertanista predecessora a João Guimarães Rosa “a predominância da 
observação sobre a invenção.” O Sertão (re)inventado por Guimarães Rosa destoa 
da ideia geral, sai da posição de tema – ocupada agora pela questão do “homem 
humano” (ROSA, 2001, p. 624) – e de sua travessia existencial. 

Rosa dilata a imagem literária do sertão conformada pela tradição que 
o precede e sugere, em seu fazer literário, um Sertão síntese entre o real e o 
fantástico, um Sertão que extrapola os limites físicos do referente geográfico. 
Um Sertão que se configura como “cenário e metáfora para as possibilidades 
insólitas do ser humano”, exposto às mais diversas formas de privação. No 
sertão de Rosa, o homem, embora vulnerável aos perigos da travessia (“viver 
é muito perigoso”), não está preso às condições inóspitas da terra; apesar de 
conviver com elas, encontra alternativas e possibilidades, soluções inesperadas, 
como uma terceira margem que se oferece ao olhar aturdido pela lógica binária 
determinante e excludente.

Para Eduardo Lourenço (2001), o sertão rosiano se configura como 
um terceiro sertão, para isso estabelecendo como primeiro sertão aquele 
inaugurado pela visão de Euclides da Cunha, representando um Brasil em 
sua autenticidade, na solidão do seu interior quase medieval; sertão de sagas 
e não destituído de uma consciência mítica. O segundo sertão seria aquele 
ficcionalizado pela literatura dita regionalista das décadas de 30 e 40, que 
mostra a passagem de uma sociedade paramedieval para um mundo em 
contato com os grandes mercados, mas portadora de uma violência endêmica, 
como um faroeste tropical– neste, alguns autores chegam a mostrar os caboclos 
ou sertanejos como “cavaleiros da esperança” numa guerra social. O terceiro 
sertão, na ficção de Rosa, seria aquele que, longe de anular os dois primeiros, 
revisita-os, transfigura-os, contendo visões históricas e antropológicas às quais 
subjaz uma visão de otimismo transcendente. Ou seja, o terceiro sertão seria 
aquele metafísico ou místico, em que se encontra o combate terrestre e celeste 
cujo centro é o homem. Neste universo, há muitos sertões, iguais e desiguais, 
todos fabricados pela linguagem que inquire, sugere, tenta contar o não-
contável da existência humana. Para Lourenço, Grande sertão: veredas é um 
“extraordinário e voluntário anacronismo” com relação à sua época, situando 
Guimarães Rosa em um patamar diferenciado. 

Assim, entendemos Guimarães Rosa como um autor que, sendo 
moderno, se distancia do solo da modernidade e que, através da escrita voltada 
para o plano metafísico, abre veredas capazes de operar recomeços e retornos, 
de outro modo impossíveis para a concepção histórica pós-moderna. (ROCHA, 
2013, p. 61). Percebemos que o autor mineiro nos sugere um caminho além 
da temporalidade, sugerindo que o homem, mesmo o habitante do cenário 
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agreste e estéril, pode viver experiências que se podem chamar de cósmicas 
ou metafísicas, ou ainda uma tentativa de encontro com o sagrado, como a 
alcançar uma “outra margem”, como mencionado por Kierkegaard, conhecida 
referência rosiana, ao beber da fonte do budismo. Assim, o lugar-sertão rosiano 
é potencialmente insólito, pois 

[...] o mundo de seus contos e romances é o mundo 
idealizado de um ‘fingidor’ que altera e amplia, aprofunda 
e enaltece a ‘realidade’, fazendo ver nos contornos dos 
objetos concretos e reais o horizonte de um além. [...] 
O que conta nessa outra realidade é tão somente a 
aspiração de viver para além daquilo que é conhecido 
e cognoscível, para além da experiência empírica. 
(ROSENFIELD, 2001, p. 88)

Desse modo, o sertão no mundo rosiano foge às categorizações 
estereotipadas, pois se desdobra em diferentes figurações, como o espaço 
agreste, mas verde, do cerrado, os longos chapadões, os caminhos pelas 
veredas dos buritizais onde se encontra, quase escondida, água clara em meio 
à terra seca, as trilhas dos vaqueiros e suas boiadas por caatingas e várzeas, 
a misteriosa Serra, com suas brenhas, matas fechadas e pedregosas e os 
pequenos povoados retirados no ermo. Nesses ambientes, há uma poética 
do espaço, como entendeu Bachelard, o que nos permite afirmar que os 
personagens e lugares criados por Rosa “sugerem vivências, eventos, formas 
de expressão, que, em seu conjunto, dão novo aspecto à representação até 
então conhecida da literatura regionalista brasileira.” (ROCHA, 2013, p. 62)

No conhecido ensaio O Homem dos Avessos, publicado pela primeira 
vez em 1957, logo após a publicação de Grande Sertão: veredas (1956), 
Antônio Cândido analisa a presença física do meio e faz algumas considerações 
que podem ser aplicadas às demais obras rosianas: “O meio físico tem para ele 
[Rosa] uma realidade envolvente e bizarra, servindo de quadro à concepção do 
mundo e de suporte ao universo inventado. Nele, a paisagem, rude e bela, é de 
um encanto extraordinário.” (CÂNDIDO, 1991, p.297). E complementa:

E certos pontos decisivos só parecem existir como 
invenções. Começamos então a sentir que a flora e a 
topografia obedecem frequentemente a necessidades da 
composição; que o deserto é sobretudo projeção da alma, 
e as galas vegetais simbolizam traços afetivos. Aos poucos 
vemos surgir um universo fictício, à medida que a realidade 



385<sumário

geográfica é recoberta pela natureza convencional. 
(CÂNDIDO, 1991, p. 297)

O que o ensaísta argumenta é que, por atender às demandas da 
composição ficcional rosiana, que tem o “homem humano” como eixo central, 
o espaço pictórico ganha contornos incomuns que revelam uma “adesão do 
mundo físico ao estado moral do homem”. Assim, “para o artista, o mundo e o 
homem são abismos de virtualidades” (CÂNDIDO, 1991, p. 295). A exploração 
desses “abismos de virtualidades” ganha contornos acentuados em duas 
narrativas da coletânea de contos Tutaméia: terceiras estórias (1967), último 
livro publicado em vida por João Guimarães Rosa: Droenha e Arroio-das-Antas. 
Ambientadas no Sertão insólito de Rosa, revelam o quão inéditos podem 
ser os caminhos de ida e volta traçados pelo homem enquanto ser vivente. 
Nessas duas narrativas, os cenários, amalgamados às experiências vividas 
pelos personagens, ilustram o caráter atemporal da literatura de Guimarães 
Rosa que parece fecundar, com sua metafísica, o chão ressequido da existência 
humana, imersa na modernidade fragmentadora e dessensibilizante, fazendo 
brotar, no pensamento, a flor insólita do Sertão.

Espaços e possibilidades: Droenha
Em Droenha, Rosa lança-nos na misteriosa Serra, símbolo da mistura entre 

o real e o fantástico, o qual, longe de qualquer conotação fantasiosa, conforme 
Cândido, tem o poder de nos devolver “sempre enriquecidos à realidade do 
quotidiano, onde se tecem os fios da nossa treva e da nossa luz, no destino que 
nos cabe.” (1991, p. 309). Ou seja, a legibilidade do real se dá pela escrita do 
fantástico. É sob uma perspectiva que sonda as vicissitudes do estar no mundo 
que Jenzirico, protagonista da trama, após vivenciar na Serra, no dúbio espaço 
de “pedra” e “brenha”, experiências insólitas, retorna ao seu mundo cotidiano, 
munido de uma nova forma, talvez terceira forma, de olhar o mundo. 

Cabe pois agora, entender quais as razões de Jenzirico ter sido 
conduzido à alta e íngreme Serra, terreno da solidão e do exílio voluntário. 
O narrador rosiano se encarrega de nos contar: Jenzirico, simples sertanejo,  
crendo ter matado um homem em encontro fortuito, – Zevasco, o “tranca-
ruas”, irmão de Tovasco, igualmente valentão – encontra-se obrigado pela 
força das circunstâncias a refugiar-se na Serra que servia de esconderijo para 
“certos fugidos criminosos”, mais por “caso de desforra de parentes” que por 
medo da Justiça. A Serra se situa “nos arrabaldes do mundo” e é composta por 
dois elementos, que no conto se opõem e se complementam: pedra e brenha 
– droenha, título da narrativa. 
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Na Serra, lugar descrito como inóspito e seco, “de dia o calor, na regência 
do sol, as fragas amareladas alumiavam, montanhitância, só em madrugadas 
e tarde se sofria o esfrio e vento” (ROSA, 1979, p. 43), povoado por cobras, 
pela “acauã”, pelo “enorme gavião-roxo”, e pelos esquisitos mocós, animais tão 
assustados quanto Jenzirico. Este, em fuga, em pleno desabrigo no ermo, lida 
com sua culpa e seu medo da morte. Neste momento, seu pedaço de sertão se 
parece ao que diz Riobaldo: “Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde homem 
tem de ter dura nuca e mão quadrada.” (ROSA, 2001, p.126).

Entre o saber racional de sua ação contra Zevasco, concretamente 
defensiva, e a apavorante culpa que torna nebulosos os pensamentos, a situação 
do personagem nos parece encenar o “desabrigo transcendental” vivido pelo 
homem moderno. Este habita um mundo fragmentado e fragmentador, em que 
não há certezas ou convicções e onde prevalece a falta. Que sentidos assumem 
o outro e sua morte diante de um Eu que está em busca de si mesmo? Num 
mundo racionalizante, como entender a irracionalidade da morte do outro? 
Que parte primitiva do ser humanizado é capaz de matar um seu igual? Que 
espécie de racionalidade pode dar conta do mistério da vida e da morte? O 
narrador, em terceira pessoa, registra assim a chegada de Jenzirico à pedregosa 
Serra:

Amanhecendo o sol dava em desverde de rochedos e 
pedregulhos, fazia soledade, de repente, silêncio. Ventava, 
porém. Era ali lugar para pasmos; estava-se também 
perto das nuvens. Ele é que não podia retroceder. Voavam 
gaviões. Jenzirico nunca imaginara ter de matar um 
homem e vir a se escon der na Serra. (ROSA, 1979, p. 41, 
grifos nossos). 

A palavra desverde sugere no trecho acima a ausência do verde como 
representativo de vida no espaço pedregoso. Para florir, algumas árvores 
primeiramente secam, ou desbotam sua cor, movimento natural necessário à 
brotação dos frutos. Ao utilizar a palavra desverde, o narrador dá início a uma 
operação textual de subtração ou negação, para simbolizar tudo que se apaga ou 
se dilui no ambiente da Serra pedregosa, como acontecerá até mesmo às roupas 
e chapéu de Jenzirico que o identificam como pertencente ao mundo civilizado. 

Tentando se situar no local, focando em sua sobrevivência e 
racionalizando o momento de angústia, Jenzirico reflete, tentando permanecer 
lúcido: “Só perigos o esperassem, repelia pensamentos, ninguém está a côbro 
da doidera de si e dos outros”. (ROSA, 1979, p.41). Assim, trata de examinar 
o entorno e decidir seu caminho, dirigindo a fala a si mesmo, alertando a si 
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próprio e, deste modo, lançando um olhar distanciado para seu próprio eu: 

Precisava de conhecer o situado: o chão, em que permeio 
os burgaus rare ava grama, o facheiro, cardos; tufos de 
Barbacena e arnica cerrando o adro pedrento. De lá devia 
um pouco descer. Sobrestado, tardador, quis escolher 
qual rumo, mão em arma. Jenzirico... – ele súbito se 
advertiu, vez primeira atentava em seu nome, vasqueiro, 
demais despropositado. Se benzeu, sacou de ombros, 
tudo sucedia por modo de mentira ( ROSA, 1979, p. 41, 
grifos nossos). 

Nesse ambiente em que se acredita completamente sozinho, Jenzirico 
fala consigo mesmo e ouve com atenção seu próprio nome, como se um outro o 
pronunciasse: percebe seu nome como “vasqueiro”, raro, escasso, semelhante 
ao nome de seus oponentes Ze(vasco) e To(vasco). Estaria a semelhança no 
nome ou no fato de que agora ele também se igualava aos valentões por 
também ter matado? Novamente, Jenzirico se apega à razão que desfaz as 
impressões e ilusões, para não se render ao assombro: “Se benzeu, sacou de 
ombros, tudo sucedia por modos de mentira”. 

No entanto, a própria Serra que o esconde e protege, o conduz às 
brenhas, espaço de medo, de onde poderiam surgir os inimigos: “caçadores 
e seus cachorros frequentavam os campestres das vertentes. Entortado 
espiava. De temer a gente tinha de fazer costume.” (ROSA, 1979, p. 42). Mas 
ao contrário do que esperava nosso protagonista, o espaço se revela mais do 
que a mata assustadora e agreste, mas mostra-se também aprazível (“pássaros 
cantavam feito sabiás”; “altas árvores”; “piava o lindo-azul”), espaço em que se 
torna possível uma integração. Desse modo, ao adentrar as brenhas e começar 
a familiarizar-se, o personagem verifica que está no espaço do extraordinário, 
e modifica seu pensamento: 

Em mente de olhos ele aprendia o caminho, ali era já 
chão mole, catou para pro var mangabas caidiças. Entanto 
estranhava o que avistava – não o feitio dos espaços, mas 
o jeito dele mesmo enxergar − afiado desenrolado. Até 
assim ramas e refolhagem verdeando com luz de astúcias. 
Agora, altas árvores (ROSA, 1979, p. 42, grifos nossos).

Provido desse novo olhar, Jenzirico ousa embrenhar-se um pouco mais 
até dar-se com um “miriqüilho de vala”, onde pode ajoelhar-se e matar a 
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sede. Sem a intenção de ver, percebe: “Mas – no relancear – viu! Desregulado 
enxergara, a sombra, assomo de espectro? Por trás de buranhém e banana-
brava, um homem, nu, em pelo.” (ROSA, 1979, p. 42) Estabelece-se um jogo 
entre a possível manifestação do sobrenatural, negada pela racionalidade, e 
provas de misteriosos novos acontecimentos: “Virava falseio, divago, a visão 
de antes” (ROSA, 1979, p. 42). “Só apalpou a cabeça: o chapéu de toda aba, 
êle perdera” (ROSA, 1979, p. 42); “Trepou em árvore, deixando em baixo 
o paletó; desceu – êle ali não mais estava” (ROSA, 1979, p. 43). Assustado, 
explica o sumiço das roupas: “Houvesse aí reinadios macacos, esses qualquer 
trem surrupiam!” (ROSA, 1979, p. 43). Nas brenhas, na “água-de-grota” (ROSA, 
1979, p. 43), Jenzirico acaba por se encontrar desprovido, como a sombra de 
homem que avistara, não só de suas roupas, mas de todo traço identitário que 
o ligue ao mundo civilizado. 

Ainda movido pela necessidade de se situar no espaço do real explicável, 
busca a segurança da clareira das pedras, pensando ser seguido: “salteado 
avançou derredor os vultos pedrouços, seguia o que não via, por trás de 
qualquer instante, inimigo o observava. O chão nenhuma calcadura marcava, 
aquele nem era chão, pedroenga.”(ROSA, 1979, p. 43). Por isso, “precavia-
se ficando no limpo pedregal” (ROSA, 1979, p.42). Neste espaço, as pedras 
representam a segurança racional, parte inteligível do mundo em suas formas 
conhecidas, defesa contra qualquer outra espécie de realidade: “Jenzirico 
molhado se arrastou, doía de amedrontado, até a suas pedras moradias. Nu 
chorando êle fechava os olhos, com vergonha da solidão. Mêdo. Esperou o 
de vir, pavor, era como os transes. Êle remexia no podre dos pensamentos.” 
(ROSA, 1979, p. 44, grifos nossos). A experiência impactante o faz exteriorizar 
o que o atormenta e grita, supostamente sozinho na noite da serra: matara um 
homem, um semelhante, mas apenas por que não havia outra alternativa que 
não a defesa de sua própria vida. 

Sem que Jenzirico soubesse, ao confessar sua culpa, achava-se frente ao 
Outro, sombra que aparecera nas brenhas, seu duplo. Este se configura como 
o homem desprovido das convenções sociais, contido pelo homem racional 
e socializado. É através dele que a impossível solução vem, pois Zevasco não 
morrera na ocasião, como informam depois os amigos que vêm buscar o ainda 
estupefato Jenzirico. Um estranho homem, vestido com roupas curtas demais 
para ele e grande chapéu de abas, matara Zevasco e depois o irmão, Tovasco, 
eliminando qualquer espécie de perigo para o pacato sertanejo. 

Podemos inferir que as brenhas, espaço do inaudito, apenas refletiram 
a possibilidade do tímido personagem mergulhar em seu próprio potencial 
sombrio e eliminar o mal encarnado, Zevasco, maldoso por si, sem motivo. 
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Jenzirico parece trazer de volta o dilema de Riobaldo, nas veredas-mortas, 
espaço agreste e seco, gritando sozinho na noite, invocando o que-diga para 
vencer sua guerra, considerando a possibilidade de um encontro com o mal 
e seu redemoinho. Podemos afirmar que, inserido no espaço insólito da 
serra, Jenzirico ocupara simultaneamente pedra e brenha, razão e mistério, 
compondo assim, em sua narrativa, insólito caminho de libertação. 

Arroio-das-Antas: o forçoso milagre
 “Aonde - o despovoado, o povoadozinho palustre, em feio o mau sertão 

– onde podia haver assombros?” (ROSA, 1979, p. 17) O narrador do conto 
rosiano Arroio-das-Antas, antes de iniciar a narrativa de fato, lança-nos um 
questionamento, pondo em dúvida a possibilidade de se suceder, num pedaço 
escondido do mau-sertão, quaisquer eventos fora do comum, uma vez que se 
trata de lugar ermo, distante, marcado pela imutabilidade e pela carência de 
novidades: “recanto agarrado e custoso, sem aconteceres” (ROSA, 1979, p. 17). 

Conta-nos o narrador, no entanto, um fato acontecido em tão pacato 
lugar: a chegada de Drizilda, “quase bela” (ROSA, 1979, p. 17), trazida pelas 
forças de circunstâncias trágicas e pelas quais estranhos e parentes culpavam-
na, “consoante o costume” (ROSA, 1979, p. 17). Ela, com seus ainda quinze 
anos, ficara sozinha e viúva, depois que seu irmão, por ciúmes de outra mulher, 
matara-lhe o marido, que a desprezava. Sobre ela recaíam o desdém do marido 
e as consequências do crime do irmão, bem como a maledicência do povo do 
lugar onde vivia, julgando-a detentora de um inevitável destino, “fadada ao mal, 
nefandada” (ROSA, 1979, p. 17). Então, trouxe-se Drizilda, flor que era “só flor”, 
despetalada, para estar em exílio no pequeno despovoado: “trouxe-se lá, para 
no retiramento ficar sempre vivendo, desde desengano” (ROSA, 1979, p. 17). 

Conformada com seu suposto destino, Drizilda “quis, furtadamente, 
para não encarar com ninguém”, vir para Arroio-das-antas, “último lugar do 
mundo, fim de som”, lugar de mau sertão, onde “só restavam velhos” à espera 
da morte, de onde homens e mulheres cedo saíam em busca de horizontes 
mais promissores. Presa por seu sofrimento e sem novas perspectivas ou 
esperanças, Drizilda aceita o que o povoado, parado no fluxo do tempo, pode 
lhe oferecer. Neste lugar de partidas e da pacífica espera pela morte, assombrou 
principalmente às “sobejas secas velhinhas, tristilendas” (ROSA, 1979, p. 17), 
a chegada daquela flor-Drizilda. “Viera-lhes a môça, primor, mais vaga e clara 
que um pensamento” (ROSA, 1979, p. 17). 

A presença da juventude em sofrimento impacta a vida das velhinhas 
do lugar. Mas, como o chão rachado de amarguras poderia fazer luzir flor 
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já ressequida e murcha pelo sol quente-abrasador da vida no mau-sertão? 
Em Arroio-das-Antas, podia ainda haver assombros? Em ação de carinho, 
tramavam as velhinhas um milagre; pediam a Deus um toque de vida, para 
que “neste sertão vingassem ao menos uma vez a graça e o encanto.” (ROSA, 
1979, p. 19): 

Tramavam já com Deus, em bico de silêncio, as quantas 
criaturas comedidas. “De vê-la borralheirar, doíam-se, 
passarinho na muda, flor, que ao fim se fana; nem podendo 
diverti-la, dentro de si, desse desistir. Mas, pretendiam 
mais. Tomavam, todas juntas, a fé de mortificações 
orações, novenas, nominas, setêmplices. – “Deus e 
glória!”– adivinhavam, sérias de amor, se entusiasmavam. 
Elas, para o queimar e ferver de Deus, decerto prestassem 
– feixe de lenhazinha enxuta. Para o forçoso milagre!” 
(ROSA, 1979, p.18)

Acreditavam as velhinhas na existência de uma “ternura perfeita”, 
“um bem querer sem descrença”. Mais próximas da eternidade e, por isso, 
conscientes de que o ciclo da vida necessita da fagulha que a faz prosseguir, 
as velhinhas colocam-se como “feixes de lenhazinha enxuta” para o “queimar 
e ferver” de Deus. Podemos ver aqui a sugestão do sacrifício conforme a 
simbologia judaica, em que a morte de um elemento expiatório é necessária 
para que outros possam viver. 

Conforme Chevalier e Gheerbrant (1999), também na concepção de 
muitas culturas primitivas, a evolução do mundo se dá pela morte transformada 
em vida, em regeneração, assim como biologicamente morre a semente na 
terra, para produzir o novo. Na narrativa, uma das velhinhas do lugar, Vó 
Edmunda, cujo nome significa proteção, primeira que a abençoara na chegada, 
morre repentinamente, para júbilo das anciãs que conspiravam o milagre, 
configurando o ciclo que se completa para trazer nova vida. 

Lembramos que o nome, em Guimarães Rosa, tem acepção semelhante 
à que lhe dava Crátilo no diálogo platônico, como confirmam os estudos 
basilares de Ana Maria Machado (1976). Ou seja, para Rosa, o nome não é 
apenas um mediador entre quem nomeia e a realidade. Ele é revelador da 
natureza mesma da coisa. Assim, o significado de “Drizilda” também indica 
características da personagem: “drys” é palavra grega que significa “árvore”. É 
Drizilda quem traz, mesmo despetalada, a vida para o despovoado. 
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Desse modo, pode-se dizer que o acontecer insólito se dá pela presença 
do sagrado que irrompe no mais prosaico e ermo dos lugares, como flor em 
solo pantanoso, acontecer operado por quem já está destituído da força física 
e de qualquer outro poder ou coragem: “Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele 
faz é na lei do mansinho – assim é o milagre.” (ROSA, 2001, p. 39). 

Na sequência, a morte encontra-se com a vida: ao encontro da comitiva 
fúnebre, cheia de flores, com “engrinaldada” cruz, vem um moço cavaleiro, 
“com olhos de dar, de lado a mão feito a acariciar – sorria, dono.” (ROSA, 1979, 
p. 19), em puro potencial de amor. “Ela percebeu-o puramente; levantou a 
beleza do rosto, reflor.” (ROSA, 1979, p. 19). Antes “despetalada”, “florzinha de 
má sorte”, Drizilda refloresce. Torna-se “reflor”. Ser capaz de ainda encontrar o 
amor, em meio à morte e à violência, este foi o forçoso milagre. O sertão, ainda 
que capaz de provocar o medo ou a dor, é palco de insólitas transformações. 
Conforme Sperber, “o temor é temperado pela esperança, confiança, certeza 
de converter o não em sim: ‘transportar o sim desses horizontes!...” (SPERBER, 
2008, p. 199). O ambiente afeito apenas à morte e à carência torna-se produtivo 
com a presença do amor dos jovens e “assim são lembrados em par os dois – 
entreamor – Drizilda e o Môço, paixão para toda vida. Aqui, na forte Fazenda, 
feliz que se ergueu e inda hoje há, onde o Arroio.” (ROSA, 1979, p. 20).

Podemos afirmar que, voltado para uma leitura metafísica da existência, 
o terreno da escrita de Rosa oferece a seus leitores, talvez por demais 
modernos, o assombro de pensar em uma “tentativa de diálogo com o infinito”. 
O assombro de pensar em sertões que produzem flores, em sertanejos simples, 
porém capazes de filosofia, promovendo em nós, leitores, o forçoso milagre de 
superar nossos próprios limites.
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carlos ríos e sua Fábrica de realidade1

Flávia Walter2

Há tempo estamos percebendo repetições de temas, de estilos literários, 
de gêneros, provenientes de diferentes razões e motivações. Portanto, não há 
mais um “novo” e sim um “de novo”, como há muito já proclamou Antoine 
Compagnon (1999), em Os cinco paradoxos da modernidade, ou seja, um novo 
feito a partir de uma mescla de muitos outros “novos”, claro que novo sempre 
entre muitas aspas. O escritor argentino Carlos Ríos constrói narrativas a partir 
de coisas que vai “catando” do mundo, sem que tenha uma preocupação 
imediata de deixar tudo perfeitamente encaixado, o que o permite trabalhar 
com um mundo de restos. O diferencial de Carlos Ríos é o seu procedimento 
narrativo, ou melhor, como o narrador narra uma história em meio à 
“realidadeficção” (escrito todo junto numa só palavra) e cria uma “fábrica de 
realidade”, que são termos cunhados pela também argentina Josefina Ludmer. 
Para Ludmer, a imaginação pública ou fábrica da realidade é gerada para apagar 
a separação entre o imaginário individual e o social, pois é a realidadeficção 
que fabrica a “realidade”, não diferenciando realidade e ficção. Hoje vou me 
ater na narrativa intitulada Manigua (2009) dando prioridade ao narrador e 
abordando outros aspectos dessa realidadeficção.

Primeiramente, é interessante pensarmos que essa narrativa de Carlos 
Ríos aparece a partir de uma imagem, como ele confessa numa entrevista em 
que diz:

Imagen que tuve la vi en la televisión, en un programa 
de la National. Había un aborigen australiano, tirado en 
el piso, que decía que él era el último de su clan. Me 
impactó muchísimo y quise escribir algo para llegar a ese 
momento, que es el que corona la novela. (RÍOS, 2009b)

A partir da imagem impactante desse aborígene, Ríos decide escrever 
Manigua. Ele explica que a palavra manigua foi tirada de um poema intitulado 
Ignorancia do poeta mexicano, nascido na Espanha, Gerardo Deniz. Por não se 

1  Este texto é parte de algumas reflexões desenvolvidas em minha dissertação de 
Mestrado.
2 Mestranda do curso de Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL).
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tratar de uma palavra usual, Ríos coloca o significado do verbete já na primeira 
página do livro, verbete que foi retirado do dicionário da Real Academia:

Manigua. (Voz taína3).1. f. Abundancia desordenada de 
algo, confusión, cuestión intrincada. 2. f. Ant. Conjunto 
espeso de hierbas y arbustos tropicales. 3. f. Col. Bosque 
tropical pantanoso e impenetrable.4. f. Hond. y Nic. 
Terreno, con frecuencia pantanoso, cubierto de espesa 
maleza tropical. (Diccionario de la RAE, apud RÍOS, 2009a)

Pensando nos significados atribuídos já no início do texto, vejo que os mais 
consideráveis para a leitura desse texto são confusão e abundância desordenada 
de algo, já que a história em si pode ser compreendida como uma mistura de 
personagens reais e ficcionais, mistura de lugares, mistura de tempos verbais e, 
principalmente, mistura de narradores. Esses significados podem ser percebidos 
todo o tempo da narrativa, pois a confusão e a mistura aparecem desde o início 
com o subtítulo que diz se tratar de uma novela swahili, uma língua africana, 
junto com o nome manigua, que é um nome indígena arahuaco (que são povos 
indígenas latino-americanos). Outras misturas vão aparecendo com o decorrer 
da história com o uso de nomes e lugares africanos com o nome de uma cidade 
brasileira, assim como a mistura do arcaico com o contemporâneo.

Durante a narração, devemos lembrar que toda a história parece ser 
contada na África, já que apresenta uma “suposta” localização geográfica 
na descrição da cidade de Apolon. A cidade se situa no entorno de Baringo, 
Bogoria, Nakuru, Elmentaita, Naivasha e Magadi. Estes são lagos da região do 
Quênia. Lago Bogoria é uma solução salina, lago alcalino, situado numa região 
vulcânica na bacia sul do lago Baringo, Quênia, mais ao norte do equador. Já o 
lago Bogoria, assim como o lago Nakuru, lago Elmenteita e lago Magadi ficam 
mais ao sul, no Vale do Rift. No meio da narrativa aparece o nome São José dos 
Ausentes que é uma cidade brasileira do Rio Grande do Sul. Esse procedimento 
é associado a uma fábrica de realidade, ou melhor, a ficção especulativa de 
Josefina Ludmer que “inventa un mundo diferente del conocido: un universo 
sin afueras, real virtual (elemento tecnológico), de imágenes y palabras, 
discursos y narraciones, que fluye en un movimiento perpetuo y efímero” 
(LUDMER, 2010, p. 11).

Na história também há o aparecimento dos grupos étnicos como kikuyu, 
3  taíno, na. (De or. arahuaco).1. adj. Se dice del individuo perteneciente a los pueblos 
amerindios del gran grupo lingüístico arahuaco que estaban establecidos en La Española y 
también en Cuba y Puerto Rico cuando se produjo el descubrimiento de América. U. t. c. s. 2. 
adj. Perteneciente o relativo a los taínos. 3. m. Lengua hablada por los taínos. Real Academia 
Española.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Salinity&usg=ALkJrhi4s-Hm70RTgS3bePTHWEOAArGB7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_lake&usg=ALkJrhhuCL1L9Mdcjger4mDD3Fz2QimdKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Baringo&usg=ALkJrhgWYmGvDkxYFeLROLpb4j2UqilPyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya&usg=ALkJrhjiMB9lpFhZsaVBOYqM2o2EdgHlMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equator&usg=ALkJrhiMOQclUon-uF2eiPgLrRQ38ruBFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Nakuru&usg=ALkJrhisAZF3w0NiJ4wXPKABweg44GlmoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Elmenteita&usg=ALkJrhhaxLGR8oHpJBJaUYW187xbTDpPnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DBogoria%26biw%3D1263%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Magadi&usg=ALkJrhiSrKhbVkCeezCtLrkF5UXzSDtyVw
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que é o grupo mais populoso do Quênia, kamba que é outro grupo étnico, 
assim como luos e kalejins outros grupos étnicos. Tanto na história como na 
vida “real” esses povos aparecem em conflitos políticos e econômicos, como 
noticiados nos jornais mundiais. Durante essa narração, há uma mistura de 
idiomas também. Todo o fragmento 51 é formado por essa mescla de idiomas. 
Neste fragmento, vemos que as palavras são ditas no ouvido do irmão de 
Apolon e descritas entre parênteses em espanhol, como sendo uma tradução 
simultânea para o leitor. O suaíli ou suaíle, também chamado de swahili ou 
kiswahili, é o idioma banto com o número maior de falantes. É uma das línguas 
oficiais do Quênia, da Tanzânia e da Uganda.

Manigua novela swahili é uma narrativa que trata da aventura de 
Apolon, imposta por seu pai, na busca por uma vaca que seria a salvação de 
seu enésimo irmão e de seu povo. É um texto construído com 62 fragmentos 
numerados, sem títulos. O narrador encontra-se ora em 1ª, ora em 3ª pessoa 
sendo escrito, em muitos momentos, no discurso direto livre. Ríos consegue 
fazer uma verdadeira “manigua” de narradores, com vozes que confundem 
nossa leitura. Essa é sua maneira de narrar e armar seu relato de viagem, não 
um relato de viagem tradicional, mas estranho, contemporâneo, insólito.

A história começa com um narrador em terceira pessoa contando algo 
muito semelhante a uma fábula mitológica. No início do texto, parecia que se 
tratava de um narrador em terceira pessoa, ou seja, aquele que narra algo que 
observou, e assim se adequaria ao narrador pós-moderno de Silviano Santiago 
(2002), como o que observa atentamente a situação, jogando o seu olhar 
perante a situação e obtendo a experiência do ver, do observar. Na concepção 
de Santiago (2002) há duas hipóteses para o narrador pós-moderno. A primeira 
é que narra para se informar, algo semelhante a um repórter ou espectador, 
narrando a ação enquanto espetáculo a que assiste. Já o outro é aquele que 
está mergulhado na situação, está transmitindo uma vivência e narra a partir 
das experiências que tem delas, sem estar atuando.

Até o fragmento 20, estava certa da definição do narrador como pós-
moderno. Contudo, na narração do fragmento seguinte, me deparei com a 
seguinte frase: “un abismo de silencio se abrió entre nosotros, dijo Apolon a 
su hermano muchos años después, cuando agonizaba en la sala del hospital, 
los dos hermanos alojados en canastos de mimbre que una enfermera kamba 
mantenía colgados a un metro del piso” (RÍOS, 2009a, p. 25). Neste momento 
da narrativa, percebi que a história estava sendo narrada pelo próprio Apolon 
a seu irmão doente. Consequentemente, repensei a análise e passei a definir 
Apolon como um narrador benjaminiano, já que relata uma experiência com a 
viagem feita em busca da vaca. Este relato foi feito de forma oral enquanto o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tanz%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uganda
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seu irmão moribundo esperava o dia da morte. Assim, havia um retorno desta 
“experiência comunicável” que, como apontada por Benjamin (1987), tinha 
sido perdida naquele momento pós-guerra.

Todo esse relato de experiência realizado por Apolon é feito até o dia da 
morte do irmão. No fragmento 60, o leitor fica sabendo que toda essa história 
tinha sido contada “muitos anos depois” numa instalação organizada por um 
artista e antropólogo inglês, que tratava de encenar o espetáculo da morte. Essa 
instalação feita com mantas, cartolinas pintadas de branco, bolsas de soro e cestas 
de vime penduradas no teto que criavam uma atmosfera hospitalar privada com 
uma ordem de visitas. Isso tudo foi criado diante de uma plateia e durou 25 dias.

É preciso atentar para a maneira como esta narrativa é contada para 
o procedimento narrativo que Carlos Ríos utiliza para fazer esse relato. Uma 
leitura inicial pode até se direcionar para o desenrolar dos acontecimentos, mas 
numa leitura mais calma, mais preocupada em navegar pelo seu rio narrativo, 
é possível observar a construção do seu texto e verificar que há uma confusão, 
uma manigua, até mesmo, de narradores. O que se tem é o entrelaçamento de 
discursos e vozes, uma ordem propositalmente confusa na passagem abrupta 
de um narrador para o outro. E aí as classificações de tipos de narradores não 
mais ajudam a ler essa novelita.

Um dos primeiros momentos dessa confusão de vozes pode ser 
percebido no fragmento 34, no qual Donise Kangoro – que é o homem que 
pode ajudar na busca pela vaca e que também é um personagem real, pois 
é considerado um dos últimos Kikuyus do Kisumu – deu conselhos a Apolon 
para que ele voltasse ao mercado. Na ida de Apolon ao mercado, ele conta 
que passou por São José dos Ausentes. Nesse momento, entra o irmão 
questionando: “¿Por qué no entraste por uno de los puentes? No lo sé, dijo 
Apolon. No lo sé, dije” (RÍOS, 2009a, p. 37). Aqui há uma confusão em relação 
a quem fala, já que se trata de uma passagem abrupta. Quem disse, ou melhor, 
quem repetiu não sei? Parece não ter sido o irmão. Terá sido o Apolon? 
Provavelmente foi o narrador. Mas quem é esse narrador? Ele está ali atuando 
na cena, participando ativamente da história, ou é só um espectador? A frase 
soa como se fosse um ato involuntário, um “não sei” de surpresa, talvez. Um 
“não sei” de dúvida ou ainda indignação, quem sabe.

A narração vai ficando ainda mais misturada na sequência dos 
acontecimentos.
No fragmento 35, não existe mais a mudança de frase, a narração já muda 
dentro do próprio período:
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En la filigrana swahili de São José dos Ausentes, Apolon 
atrapa el hilo de una identidad en riesgo, a punto de ser 
aniquilada. Lo sagrado, la lengua también es parte de este 
mundo. Desde mi cesta de mimbre, dice Apolon, enlisto las 
palabras que decíamos con mi hermano cuando éramos 
niños. Digo, susurro al oído de mi sangre seca. Escucha, 
escucha, digo, aunque nadie pueda oírme ahora. Chai (té). 
Achari (encurtido). Serikali (gobierno). Diwani (canciller). 
Sheha (autoridad). Leso (pañuelo). Meza (mesa). Jela 
(prisión). Pesa (dinero). Kasha (caja). Nvinyo (vino). 
Baiskeli (bicicleta). Basi (autobús). Penseli (lápiz). Mashine 
(máquina). Kompyuta (computadora). Koti (chaqueta). 
Shule (escuela). (RÍOS, 2009a, p. 52)

Apolon volta a narrar a história, pois ele começa narrando em terceira 
pessoa e, imediatamente, volta a narrar em primeira pessoa ao dizer “as 
palavras escapavam de minha boca a meu irmão”. Porém, ao término da 
frase, Apolon volta a tratar o irmão como sendo o irmão do Apolon. Aqui, 
há um narrador que nos faz refletir na questão do sujeito, este em constante 
transformação. As mudanças de narrador marcam um lugar instável e apontam 
para o declínio de uma certa ideia de sujeito centrado, absoluto, o sujeito com 
essência, o sujeito da metafísica. Um deles é o brasileiro Bernardo de Carvalho 
que, em Nove Noites (2002), mostra uma troca de narradores de uma forma 
mais sutil, problematizando a noção de identidade da própria voz narrativa. O 
outro é o mexicano Mario Bellatin, que em Lecciones para una Liebre Muerta 
(2005), mostra uma troca de narradores onde mario bellatin (em minúsculo) 
aparece como personagem e como narrador. Contudo, na escrita de Bellatin 
(2005), diz Florencia Garamuño no curso “Formas do não pertencimento na 
estética contemporânea4”, que isso faria parte do arco narrativo, como se a 
vida do autor fosse colocada e vista de fora, e voltasse a ser mostrada por um 
narrador em terceira pessoa.

Um pouco mais adiante, na leitura do fragmento 38, é possível ver mais 
um momento em que a história deixa uma incógnita. O fragmento começa com 
uma narração em terceira pessoa, contando que o irmão de Apolon abriu um 
olho, dizendo que não estava morto e que escutaria a história da vaca, do dia 
do seu nascimento, para ir em paz. Na sequência, aparece uma fala que não 

4  Curso dado pela professora e pesquisadora Florencia Garramuño na UNISUL 
(Universidade do Sul de Santa Catarina) no período de 07 a 10 de abril de 2014.
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há como definir o personagem. No trecho do livro aparece assim: “Después la 
pelota de goma será tuya. Apolon respondió: ‘Sí, Hermano’. Respondi: ‘Así sea’” 
(RÍOS, 2009a, p. 39).  Quem responde a esse “assim seja” é uma incógnita. Não 
é Apolon, pois o narrador já deixou claro que ele respondeu sim. Será o irmão? 
Será um personagem oculto? A sensação de estar ouvindo uma voz sem rosto é 
imediata. O interessante é que, no meio de todo esse desconforto na narrativa, 
há a sensação de confiança, consolo, conforto ou até mesmo tristeza, já que o 
termo “assim seja” nos remete a pensar na forma mais banal de concluir um 
assunto, uma etapa. No caso, a bola de borracha será dada de acordo com a 
vontade do irmão e para transmitir esta confiança, dar um “certo” conforto, 
um consolo, ou ainda, comparado a um suspiro de tristeza, num tom fúnebre 
de despedida este “assim seja” pode ter sido usado.

Até o final do texto, essa instabilidade narrativa, essa indeterminação de 
narradores é percebida. Com a morte do irmão, o fim da instalação, a prisão 
do antropólogo, há a descrição de um documentário para a NG que mostra o 
depoimento de um velho africano. Este africano é Apolon, pois identifica-se 
como tal: “Soy Apolon, dice. También pueden llamarme Muthahi” (RÍOS, 2009a, 
p. 60). Ao final, é possível notar, mais uma vez, uma abrupta troca de narradores, 
trazendo novamente a indecisão de quem poderia estar narrando esse momento 
da história. A narração causa um novo conflito, pois termina da seguinte forma: 
“Así habló Apolon. Así hablé al hombre que filmaba” (RÍOS, 2009a, p. 61).

O último fragmento, o de número 62, deixa claro que é Apolon que 
narra em primeira pessoa como um narrador espectral: “Ahora camino por el 
desierto. No voy solo. Los hermanos desaparecidos animan mis pasos. Ellos 
caminan por el aire, van animándome, son mis hermanos de aire los que me 
piden continuar” (RÍOS, 2009a, p. 61). Com isso, podemos pensar que Ríos 
conseguiu criar todo um relato de viagem para poder construir uma história 
para aquele último aborígene que o deixou impactado enquanto assistia a um 
programa de TV. Essa imagem impactante, é necessário enfatizarmos, foi uma 
das razões para a construção desta narrativa.

Dessa forma, é interessante pensarmos que o que mais chama a atenção 
nessa novelita é a maneira como esta história é narrada, fazendo com que o 
leitor foque o seu olhar para essa magia do narrar, pois o que é narrado ganha 
destaque pelo modo como é contado, porque os narradores dão potência à 
narrativa, uma vez que quebram o jogo das certezas. Essa quebra das certezas, 
essa mistura de realidade e ficção, essa manigua narrativa criam o universo 
de um relato de viagem contemporâneo, ajudando a construir a imaginação 
pública ou também dita “fábrica de realidade” com a cena vista na TV por 
Carlos Ríos. Esta fábrica se situa dentro do seu mundo, do seu espaço, num 
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tempo zero, num tempo tecnológico no qual não há mais a necessidade de um 
deslocamento, de uma viagem, de um convívio com o outro, de uma integração 
ou de uma vivência. Basta um clique, um olhar, um criar.
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o Fantástico-Maravilhoso no Folheto de cordel “romance  
do Pavão Misterioso”

Francisco Cláudio Alves Marques1

Em um Nordeste ainda fortemente marcado pela ideologia eclesiástica 
e feudal, herdada, sobretudo, dos colonizadores europeus; fustigado pelas 
adversidades climáticas, pela violência e pelo descaso das autoridades 
governamentais, é natural que prospere um tipo de literatura que traduza 
os anseios e as necessidades mais prementes do seu povo. É nesse ambiente 
adverso que nasce a literatura de cordel: satírica, irrequieta, inconformada, 
fantasiosa, fantástica. O desejo de empreender voos mais altos inspirou 
o poeta José Camelo de Melo Rezende a escrever o “Romance do Pavão 
Misterioso”. O poema conta a história de um rapaz que voa da Turquia para a 
Grécia – geografia mítico-fabulosa – a bordo de um “pavão” mecânico, espécie 
de máquina voadora utilizada para raptar sua amada aprisionada pelo pai na 
torre de um sobrado. A aeronave-pavão, inventada por um engenheiro, era 
pequena, feita de alumínio, movida por um motor elétrico e um tanque de 
gasolina. Sem buzina, mas com muitas lâmpadas: 

Tinha cauda como leque
E asas como pavão,
Pescoço, cabeça e bico, 
Lavanca, chave e botão
Voava igualmente ao vento
Para qualquer direção”. 
(REZENDE, 2000, p. 14). 

Salvo engano, Sonia Brayner foi uma das primeiras pessoas a acenar 
para a presença de elementos do fantástico e do maravilhoso na Literatura 
de Cordel. Em seu artigo intitulado “O Fantástico na Literatura de Cordel”, 
publicado no periódico Boletim de Ariel, vol. 1, n. 2, de 1973, Brayner afirma, 
no segundo parágrafo, que “O fantástico apresentado nos cordéis nordestinos 
é uma forma bastante ingênua e simples desta literatura que atingiu alto grau 
artístico em escritores como Poe, Borges, Lovecraft” (BRAYNER, 1973, p. 27, 
Grifos nossos). A colocação da autora está de acordo com o imaginário que 
concebe a cultura popular e suas manifestações como ingênuas e simples, ao 
1  Docente – UNESP/Assis. E-mail: fransclau@gmail.com
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mesmo tempo em que gera um enorme abismo entre o fantástico produzido 
pela literatura popular e aquele cultivado pelos autores eruditos. Ao enfatizar 
que o gênero atingiu alto grau artístico em escritores como Poe, Borges etc., 
o abismo é reforçado se considerarmos que o julgamento é feito baseado em 
paradigmas eruditos não válidos para a compreensão das artes produzidas 
para e pelo povo.  

Enfim, minha proposta não pretende entrar nessa discussão, mas queria 
deixar claro que o qualificativo “ingênuo” para referir-se à literatura popular do 
Nordeste é no mínimo equivocada, por razões que já apresentei no parágrafo 
anterior. Agora, no que se refere à presença de elementos do fantástico e do 
maravilhoso no poema de cordel Romance do Pavão Misterioso, produzido 
na década de 1920 pelo poeta popular José Camelo de Melo Rezende, 
pretendemos recorrer a T. Todorov, Introdução à Literatura Fantástica (2007) 
ou, pelo menos, identificar na narrativa em versos três das modalidades do 
maravilhoso apresentadas por Todorov.

Todorov identifica e distingue pelos menos quatro categorias 
pertencentes ao que ele convencionou chamar “maravilhoso puro”, a saber: 
maravilhoso hiperbólico, maravilhoso exótico, maravilhoso instrumental e, 
por último, maravilhoso científico. Embora o crítico tenha usado trechos 
de obras da chamada literatura clássica e, por assim dizer, canônica, para 
exemplificar essas quatro modalidades, acreditamos que os tipos estudados 
podem ser empregados satisfatoriamente para uma análise do folheto de 
Camelo Rezende, haja vista que os poetas nordestinos muitas vezes retomam 
e reelaboram paradigmas da literatura tradicional e erudita, aclimatando-
os ao gosto popular e à realidade circundante. Vamos, então, às categorias 
apresentadas por Todorov.

Todorov salienta que, para delimitar exatamente o maravilhoso puro, 
faz-se necessário excluir numerosos tipos de narrativas onde os acontecimentos 
sobrenaturais aparecem, mas não provocam nenhuma surpresa, nem nas 
personagens, nem no leitor implícito. Para ilustrar, ele cita os contos de fadas, 
cujos acontecimentos sobrenaturais como o sono de cem anos, o lobo que fala 
e os dons mágicos das fadas não causam surpresa (TODOROV, 2007, p. 60). 
Uma das primeiras modalidades do maravilhoso que podem ser empregadas 
para a análise do poema de Camelo Rezende é a do maravilhoso exótico. Aqui, 
salienta Todorov, narram-se “acontecimentos sobrenaturais sem apresentá-
los como tais; supõe-se que o receptor implícito desses contos não conheça 
as regiões onde se desenrolam os acontecimentos; por conseguinte, não tem 
motivos para colocá-los em dúvida” (TODOROV, 2007, p. 61). No Romance do 
Pavão Misterioso, o poeta situa a história nos países mítico-fabulosos Grécia e 



402<sumário

Turquia, distantes da realidade do leitor nordestino: 

Eu vou contar uma história
De um pavão misterioso
Que levantou vôo na Grécia
Com um rapaz corajoso
Raptando uma condessa
Filha de um conde orgulhoso”. 
(REZENDE, 2000, p. 3)

Instrumentos Mágico-Maravilhosos ou “Gadgets”

Com base na leitura de “As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso”, 
de Vladimir Propp, podemos inferir que uma das características principais do 
conto maravilhoso é a presença do objeto mágico, o que ele convencionou 
chamar “auxiliares mágicos”. Esses instrumentos permitem ao herói realizar 
tarefas difíceis e, às vezes, impossíveis, de modo que o conto atinge o ápice 
quando tais auxiliares – que podem ser animais ou objetos – são colocados à 
disposição do herói.

O “Romance do Pavão Misterioso”, folheto de cordel escrito pelo poeta 
popular José Camelo de Melo Rezende, de meados da década de 1920, narra 
a história da condessa Creuza, segundo o poema “a moça mais bonita” da 
Grécia. A tal donzela vivia, desde criança, enclausurada pelo pai no quarto 
de um sobrado. Fazia uma única aparição por ano para que o povo da cidade 
pudesse contemplá-la no alto da janela. Apesar do difícil acesso à moça, um 
retrato dela chega até a Turquia, onde mora Evangelista, que se apaixona pela 
bela figura da jovem. Dirigindo-se à Grécia, ele encomenda a um engenheiro 
um mecanismo alado – o Pavão Misterioso que dá título ao folheto – a bordo 
do qual consegue entrar no quarto da moça, raptando-a, depois de várias 
dificuldades enfrentadas. 

O “Pavão Misterioso”, objeto criado pelo engenheiro Edmundo 
para resgatar a moça é, na verdade, um pavão mecânico. Aqui entra uma 
segunda categoria do maravilhoso apresentado por Todorov, o chamado 
maravilhoso instrumental. Nessa modalidade aparecem pequenos gadgets – 
artigos engenhosos –, aperfeiçoamentos técnicos irrealizáveis na época, mas 
perfeitamente possíveis. Como exemplo, Todorov cita a “História do Príncipe 
Ahmed”, das Mil e uma noites, onde esses instrumentos maravilhosos são, no 
início: um tapete voador, uma maçã que cura, um “tubo” de longa visão etc 
(TODOROV, 2007, p. 62). Embora já fosse possível para a época a existência de 
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engrenagens semelhantes, o pavão mecânico de Camelo ainda estava muito 
distante da realidade do sertão nordestino: 

O grande artista Edmundo
Desenhou nova invenção
Fazendo um aeroplano
De pequena dimensão
Fabricado de alumínio
Com importante armação.

Movido a motor elétrico
Depósito de gasolina
Com locomoção macia
Que não fazia buzina
A obra mais importante
Que fez em sua oficina.

Tinha cauda como leque
As asas como pavão
Pescoço, cabeça e bico
Lavanca, chave e botão
Voava igualmente ao vento
Para qualquer direção.

– Eu fiz o aeroplano
Da forma de um pavão
Que arma e se desarma
Comprimido em um botão
E carrega doze arroba
Três léguas acima do chão.

Foram experimentar 
Se tinha jeito o pavão
Abriram a lavanca e chave
Encarcaram num botão
O monstro girou suspenso
Maneiro como balão.



404<sumário

O pavão de asas abertas
Partiu com velocidade
Coroando todo o espaço
Muito acima da cidade
Como era meia noite
Voaram mesmo à vontade. 
(REZENDE, 2000, p. 13-14) 

Além do pavão – espécie de aeronave muito semelhante às descrições 
feitas de disco-voadores – outros auxiliares mágicos fazem parte do enredo, 
ajudando o herói no rapto da donzela. Aparecem, de forma secundária: a) uma 
“serra azougada”: 

Edmundo ainda lhe deu
Uma serra azougada
Que serrava caibro e ripa
Sem que fizesse zoada
Tinha dentes de navalha
De gume bem afiada. 
(REZENDE, 2000, p. 15) 

Com a ajuda da tal serra, Evangelista, o herói, depois de pousar 
silenciosamente com seu pavão na cumeeira do palácio do Conde, praticava 
uma abertura que lhe permitia entrar no quarto da moça e contemplar sua 
beleza; b) um “lenço enigmático” que auxiliava o rapaz na hora que o Conde 
aparecia enfurecido no quarto da moça. O tal lenço continha uma substância 
anestésica, provavelmente clorofórmio: 

Deu-lhe um lenço enigmático
Que quando Creuza gritava
Chamando pelo pai dela
Aí o moço passava
Ele no nariz dela
Com isso ela desmaiava. 
(REZENDE, 2000, p. 15)

Mais adiante, quando o pai de Creuza entra inadvertidamente no 
quarto, Evangelista passa-lhe o lenço no nariz: 
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O conde rangendo os dentes
Avançou com passo extenso
Deu um pontapé na filha
Dizendo: – eu sou quem venço
Logo no nariz do conde
O rapaz passou o lenço.

Ouviu-se o baque do conde
Porque rolou desmaiado
A última cena do lenço
Deixou-o magnetizado. 
(REZENDE, 2000, p. 27) 

Aqui, a alusão à ação magnetizadora do lenço nos leva ao “maravilhoso 
instrumental” de Todorov, mas com a observação de que o magnetismo 
presente na narrativa em cordel nos conduz para bem perto daquilo que se 
chamava na França, no século XIX, “maravilhoso científico” e que se chama 
hoje “science-fiction”. Todorov observa que, aqui, 

 [...] o sobrenatural é explicado de uma maneira racional 
mas a partir de leis que a ciência contemporânea não 
reconhece”. “Na época da narrativa fantástica – acrescenta 
Todorov –, são as histórias em que intervém o magnetismo 
que pertencem ao científico maravilhoso. O magnetismo 
explica ‘cientificamente’ acontecimentos sobrenaturais, 
porém, o próprio magnetismo pertence ao sobrenatural”. 
(TODOROV, 2007, p. 63)

Além dos elementos já citados, temos outras alusões à tecnologia no 
poema de Camelo: a presença de fotógrafos que competem entre si para tirar o 
retrato de Creuza e depois vendê-lo; a indelével “banha amarela” que, mesmo 
a sua revelia, Creuza passa na cabeça de Evangelista para obedecer às ordens 
do pai. A tal banha ajudaria a identificar o herói no meio da multidão quando o 
conde ordenasse sua caçada:

– Minha filha eu já pensei
Em um plano bem sagaz
Passa esta banha amarela
Na cabeça desse audaz
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Só assim descobriremos
Esse anjo ou satanás. 
(REZENDE, 2000, p. 20)

Outros detalhes do pavão são apresentados no momento em que 
Evangelista rapta a filha do conde: 

Com pouco o conde acordou
Viu a corda pendurada
Na coberta do sobrado
Distinguiu uma zoada
E as lâmpadas do aparelho
Mostrando luz variada
E a gaita do pavão
Tocando com rouca voz. 
(REZENDE, 2000, p. 28) 

 Além da descrição das luzes, dos faróis e da buzina, ou seja, a “gaita” do 
aparelho, algo muito próximo dos discos-voadores que povoam o imaginário 
do sertão, alguns aspectos técnicos da decolagem do pavão são observados 
pelos soldados que perseguem o casal em fuga:

Os soldados da patrulha
Estavam de prontidão
Um disse: –Vem ver fulano
Lá vai passando o pavão
O monstro fez uma curva
Para tomar direção. 
(REZENDE, 2000, p. 28)

 Embora a história do Pavão apresente fartos elementos do maravilhoso, 
alguns episódios pendem para o fantástico. Como as peripécias de Evangelista e 
o aparato técnico usado por ele não podiam ser explicados racionalmente, eram 
assim concebidos pelo pai da condessa e pelos soldados que o perseguiam: 

Quando o soldado subiu
Gritou: – Perdemos a ação
Fugiu o moço voando
De longe vejo um pavão
Zombou de nossa patrulha
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Aquele moço é o cão.
Voltaram e disseram ao conde
Que o rapaz tinham encontrado
Mas no olho de uma palmeira
O moço tinha voado
Disse o conde: – Pois é o cão
Que com Creuza tem falado. 
(REZENDE, 2000, p. 24-25)

Quando o pai de Creuza acorda do sono provocado pelo lenço mágico, 
a descrição do pavão mecânico em fuga com o casal de namorados deixa 
margem para uma leitura que revela elementos do fantástico, sobretudo 
quando o aparelho, devido aos seus faróis incandescentes, é comparado a um 
“monstro de olho de fogo”: 

Com pouco o conde acordou
Viu a corda pendurada
Na coberta do sobrado
Distinguiu uma zuada
E as lâmpadas do aparelho
Mostrando luz variada.

E a gaita do pavão
Tocando uma rouca voz
O monstro de olho de fogo
Projetando os seus faróis
O conde mandando pragas
Disse a moça: – É contra nós. 
(REZENDE, 2000, p. 28)

Enfim, embora a narrativa de Camelo Rezende se enquadre perfeitamente 
no esquema das histórias de encantamento, apresentando inegáveis elementos 
do fantástico e do maravilhoso, sua escrita é também utópica à medida que 
reproduz em suas entrelinhas sonhos e desejos de muitos sertanejos vivendo, 
ainda nos primeiros decênios da República, sob o domínio dos coronéis e sofrendo 
as sanções impostas pelo poder dominante, daí o desejo de empreender voos 
mais altos, mesmo que a bordo de um pavão mecânico que os auxilie a driblar 
todas as autoridades no poder e a repressão reinante.  
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ANEXO

Os objetos misteriosos 

Clotilde Tavares

Uma das características principais do conto maravilhoso é a presença do 
“objeto mágico”, que permite ao herói realizar tarefas difíceis, senão impossíveis. 
Vladimir Propp dedica todo um capítulo do seu livro “As Raízes Históricas do Conto 
Maravilhoso” ao que ele chama de “auxiliares mágicos”, mostrando que o conto 
atinge seu apogeu quando tais auxiliares – que podem ser animais ou objetos – 
são colocados à disposição do herói. As reminiscências me trazem a voz pausada 
de Severina de João Congo, uma das contadeiras de história da minha infância, 
que dizia: “Aí a velha entregou a Juvenal um fio do cabelo dela, um cabelo muito 
comprido, e disse que aquele cabelo tinha a força de mil correntes...”

São inúmeros os exemplos de objetos mágicos no conto maravilhoso. 
No folheto “História de João Moleque e a princesa Lindalva”, de João José da 
Silva, há uma touca mágica, presente de Nossa Senhora, que torna o herói 
invisível: “Quando chegou no jardim/ A mulher estava ainda/ Esperando a sua 
volta/ Com uma alegria infinda/ Ele chegou, ela deu-lhe/ Uma touca muito 
linda// E disse: esta touca tem/ Uma força benfazeja/ Pois ela em tua cabeça/ 
Não há diabo que te veja/ Pois ficarás invisível/ Vencerás qualquer peleja.”.

Já na história de “A Princesa Rosamunda ou a Morte do Gigante”, de 
José Pacheco, o gigante Aranol possui um espelho de prata que tem o poder de 
desencantar a princesa, transformada em pedra pelo poder da magia: “Sou eu, 
Aranol, o chefe/ E o que pretendes mais?/ Hidelbrando respondeu-lhe:/ És um 
gigante voraz/ Dá-me o espelho de prata/ Que desencanta os mortais.// Minha 
irmã, a princesinha/ Tão inocente e tão boa/ a bruxa Zoraina Preta/ Há dias 
petrificou-a/ Só o teu espelho faz/ Voltá-la à mesma pessoa.”

João Martins de Athayde refere-se a um anel que transporta a pessoa para 
qualquer lugar, em “Raquel e a fera Encantada”, que nada mais é do que mais 
uma versão do conto “A Bela e a Fera”: “Disse a voz: no travesseiro/ Encontrarás 
um anel/ Um objeto distinto/ Um amigo tão fiel/ Que livrará o teu pai/ Daquela 
morte cruel// Este anel é encantado/ A pessoa que tiver/ Com ele se livrará/ Dos 
obstáculos que houver/ Se transporta em dez minutos/ Para o local que quiser.”

Há um folheto onde esses objetos assumem condição de protagonistas: 
“Josimar e os 4 Objetos Misteriosos”, de Silvino Pereira da Silva. O herói, ao 
perseguir um veado com intenção de matá-lo, presencia a sua queda em um 
poço. Penalizado, resolve salvar o animal e deixá-lo livre. Este, em recompensa, 
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lhe dá os quatro objetos que dão título à história. “Outra voz chegou e disse/ 
Ninguém mais lhe atrapalha/ Aqui quem chegar com fome/ Come muito e 
não trabalha/ Em paga do benefício/ Dou-te esta linda toalha// Josimar, esta 
toalha/ Pertence à alta magia/ Quando estiveres com fome/ Seja de noite ou 
de dia/ É bastante dizer: Põe-te/ Cheia de comedoria.”

E o folheto continua: “Apareceu outra voz/ Num som vibrante de moça/ 
Dizendo: Vós viverás/ Sem precisar fazer força/ Conduzindo com cuidado/ Esta 
linda e rica bolsa.// Ela é misteriosa/ E fará tua defesa/ No ato de precisão// 
Podes dizer com certeza/ Ó bolsa te enche para/ Acabar minha pobreza.// 
Assim outra voz lhe disse/ Recebes o meu conselho/ Aceitas esse objeto/ Um 
misterioso espelho/ É de grande utilidade/ Este belíssimo aparelho.// Sendo 
magnetizado/ Dos mais antigos sistemas/ Se vê as cenas dramáticas/ Das 
artistas de cinema/ Também vê-se a deusa Vênus/ Cantando lindos poemas.// 
Ele ouviu alguém dizer/ Josimar, a hora é esta/ Recebes esta rabeca/ Que faz 
parte da orquestra/ E prossigas na viagem/ Pois já terminou a festa.// Saibas 
que esta rabeca/ Tem o nome de vingança/ É um objeto mágico/ E de muita 
confiança/ Precisando tocar nela/ Quem estiver por perto dança.”

O conto maravilhoso, nas suas narrativas fantásticas e encantadoras, 
apresenta uma enorme variedade de objetos. Além dos já citados, há outros 
mais, uma infinidade deles. A pedra de fogo, que quando atritada “encandeia 
todo mundo” ou dela “surgem dez soldados armados até os dentes”. A varinha 
mágica, a bengala, o chicote, a espada, a água que devolve a vida e a luz dos 
olhos, a maçã envenenada, as botas de sete léguas, o porrete que sozinho luta 
e destrói os inimigos á força de pancadas, e... o pavão misterioso.

“O Pavão Misterioso”, folheto de cordel da autoria de José Camelo de 
Melo Rezende, é a história da Condessa Creuza, a moça mais bonita da Grécia, 
conservada pelo pai trancada desde a infância no mais alto quarto do sobrado.
Uma vez no ano, a moça aparece por uma hora ao povo, que vem de longe, só 
para contemplar-lhe a beleza. Um retrato dela chega até a Turquia, onde mora 
Evangelista, que se apaixona pela bela figura da jovem. Dirigindo-se à Grécia, 
ele encomenda a um engenheiro um mecanismo alado – o Pavão Misterioso 
do título – a bordo do qual consegue chegar até o quarto da moça, raptando-a, 
depois de vários perigos e dificuldades.

“O Pavão Misterioso” é um folheto cujos “objetos misteriosos” possuem 
um quê de realidade, demonstrando uma vez mais que a magia é parceira e 
precursora da ciência. Na verdade, se pensarmos bem, o espelho de Josimar, “...
magnetizado...(onde) se vê as cenas dramáticas das artistas de cinema...”, sendo 
inclusive chamado de “aparelho”, nada mais é do que as telas, monitores e écrans 
que estão presentes em nossa vida. N’O Pavão Misterioso está onipresente a 
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tecnologia, a ciência, e uma exposição clara da mágica subjacente aos objetos. 
Pode-se dizer que, n’O Pavão, a Ciência assume o status da magia, realizando 
prodígios, apontando soluções, desenvolvendo estratégias.

O pavão do título não é a ave mágica e mítica que sai de dentro de um 
ovo para levar o herói no seu dorso até os confins do mundo. É nada mais 
do que um helicóptero, um aeroplano, que pousa e decola verticalmente. É 
inventado a pedido do herói pelo Dr. Edmundo, um “engenheiro profundo” que 
reside na “Rua dos Operários”. O poeta explica com riqueza de detalhes: “O 
grande artista Edmundo/ Desenhou nova invenção/ Fazendo um aeroplano/ 
De pequena dimensão/ Fabricado em alumínio/ Com importante armação.// 
Movido a motor elétrico/ Depósito de gasolina/ Com locomoção macia/ Que 
não fazia buzina/ A obra mais importante/ Que fez em sua oficina.// Tinha a 
cauda como leque/ As asas como um pavão/ Pescoço, cabeça e bico/ Alavanca, 
chave e botão/ Voava igualmente ao vento/ Para qualquer direção.” E é o 
próprio inventor, que não é um mágico ou uma bruxa, mas um inventor, um 
engenheiro, um artista, que termina a explicação: “Eu fiz um aeroplano/ Do 
formato de um pavão/ Que se arma e se desarma/ Comprimindo em um 
botão/ E carrega doze arrobas/ Três léguas acima do chão.” É o triunfo da 
técnica dando suporte às soluções miraculosas.

Além do pavão propriamente dito, há ainda no folheto a presença de uma 
serra, facilmente identificável com nossas atuais serras portáteis: “Edmundo 
ainda lhe deu/ Uma serra azougada/ Que serrava caibro e ripa/ Sem que fizesse 
zoada/ Tinha dentes de navalha/ De gume bem afiada.” Com ela, Evangelista, o 
herói, depois de aterrar silenciosamente com seu pavão-helicóptero na cumeeira 
do palácio do Conde, praticava uma abertura pela qual podia descer e contemplar 
a sua amada Creuza. Ao aparecer o feroz Conde, pai da moça, entrava em cena 
o outro objeto: “Deu-lhe um lenço enigmático/ Que quando Creuza gritava/ 
Chamando pelo pai dela/ Aí o moço passava/ Ele no nariz da moça / Com isso ela 
desmaiava!” Um lenço enigmático, meu caro leitor, que nada mais devia ser do 
que um lenço embebido em clorofórmio, anestésico e desmaiante.

Outras menções à tecnologia acontecem no folheto. Logo no início, a 
presença dos fotógrafos que se atropelam uns aos outros para tirar o retrato 
de Creuza e depois vendê-lo; a indelével “banha amarela” que a moça, meio 
a contragosto, mas obedecendo ao pai, passa na cabeça de Evangelista para 
que ele possa ser identificado depois; e mais detalhes do pavão: “Com pouco 
o conde acordou/ Viu a corda pendurada/ Na coberta do sobrado/ Distinguiu 
uma zoada/ E as lâmpadas do aparelho/ Mostrando luz variada./ E a gaita do 
pão/ Tocando com rouca voz...” As luzes, os faróis, e a buzina, ou a “gaita” 
do aparelho, em plena atividade, voando, elevando-se ao céu com o casal de 
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amantes fugitivos. Até os aspectos técnicos da decolagem de um aparelho 
são mostrados, na visão dos soldados: “Os soldados da patrulha/ estavam de 
prontidão/ Um disse: Vem ver, Fulano/ Lá vai passando o pavão/ Veja como 
ele faz curva/ para tomar direção.” Finalmente, um telegrama substitui o 
“mensageiro” ou o “portador”, levando as notícias no final da história.

Vladimir Propp salienta que o uso do objeto mágico não diminui a glória 
do herói, sendo esse objeto a pura expressão de sua força e de seus talentos. 
Através deles, que são extensões dos sentidos e capacidades humanas, pode o 
herói conseguir seus objetivos, matar a fera e casar-se com a princesa, nessas 
histórias que encantaram nossa infância e que continuam encantando a vida 
adulta daqueles que mantêm a criança viva e brincante dentro de cada um.

Ítalo Calvino é quem afirma: “As fábulas são verdadeiras.” E continua: 
“São uma explicação geral da vida, nascida em tempos remotos e alimentada 
pela lenta ruminação das consciências camponesas até os nossos dias.” Os 
contos dão sentido às nossas experiências existenciais numa fase da vida 
em que não temos ainda o pensamento racional muito bem elaborado; eles 
nos fazem entender a dicotomia entre ricos e pobres, entre reis e vassalos, 
entre o amor e o sofrimento, entre a vida e a morte. E nos mostram, ainda 
segundo Calvino, “o esforço para libertar-se e autodeterminar-se como um 
dever elementar, junto ao de libertar os outros, ou melhor, não poder libertar-
se sozinho, o libertar-se libertando.” Os contos são o “catálogo do destino” que 
pode caber a um homem e a uma mulher, entreabrindo o véu que recobre o 
mundo oculto e nos permitindo, mais do que qualquer outra coisa, vivenciar o 
mistério da nossa alma, reconhecer suas sombras e escuridões e integrá-las à 
luz, na busca da Paz e da Felicidade.

Clotilde Tavares é escritora, editora, autora dos livros “A Botija” e  
“A Agulha do Desejo” e estudiosa da cultura popular.
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entre a Utopia de More e as crônicas do novo Mundo

Franklin Farias Morais1

Intelectual e diplomata brasileiro, Afonso Arinos de Melo Franco 
defendeu a hipótese de que Thomas More concebeu a ideia da Utopia em 
função das sociedades do ultramar projetadas sobre o espírito humanista pelos 
cronistas do Novo Mundo. Mais especificamente, o intelectual afirma que a 
ilha que conhecemos hoje como Fernando de Noronha (batizada à época como 
Ilha de São Lourenço), descrita em cartas, serviu de, por assim dizer, “essência 
originária” à escritura de Utopia - curiosamente “lugar nenhum”, conforme 
a etimologia da palavra.  Arinos sugere que o surgimento de notícias de um 
quarto continente, um Novo Mundo, alargou no ideário intelectual do século 
XVI a ideia de um lugar ideal, de uma sociedade perfeita. A partir da proposição 
de Arinos, a ideia, aqui, é investigar a validade de tal hipótese através do 
cotejo entre o texto de More e uma carta de Américo Vespúcio a Renaud II 
de Vandemon, duque de Lorena e de Bar, que eram províncias do nordeste da 
França, na qual o explorador lusitano descreve o aporte conturbado na ilha de 
Fernando de Noronha. Esta carta foi compilada e amplamente difundida no 
século XVI, a partir de 1507, sob o título de Quatro Navegações. 

Tendo como premissa o argumento de que as cartas de relatos de 
aventuras marítimas exerceram forte fascínio aos humanistas do século 
XVI, Arinos investiga as possíveis codificações de elementos do ideário do 
Novo Mundo em Utopia de Thomas More. Os estudos históricos confirmam 
amplamente a validade da ideia da influência do Novo Mundo aos humanistas 
do Renascimento, conforme se pode ler na introdução de Eduardo Bueno, em 
Novo Mundo – As cartas que batizaram a América:

os textos de Vespúcio foram lidos pelas melhores mentes 
de sua geração. Os filósofos Michel de Montaigne e Erasmo 
de Rotterdam, os escritores Thomas Morus e Rabelais, os 
pintores Leonardo de Vinci e Botticelli e até o pensador 
Nicolau Maquiavel inspiraram-se nelas: ganhou as ruas e 
as feiras, as praças e as tabernas na forma de pequenos 
panfletos ilustrados” (VESPÚCIO, 2003, p. 15).

1  Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). Mestre em Letras: Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). Doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).
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Tendo isso como pressuposto, Arinos argumenta que a codificação dos 
textos sobre o Novo Mundo na Utopia de More se manifesta, de início, no país 
de nascimento de Rafael Hitlodeu, personagem que descreve os pormenores 
da ilha utópica: a sua nacionalidade é lusitana.  Daí, Arinos defende que o 
personagem tem correspondência com o companheiro do piloto florentino de 
Vespúcio que fizera três incursões marítimas, inclusive a de 1503, na qual a 
nau lusa chegara a ilha de Fernando de Noronha. Realmente, essa relação se 
verifica, conforme está no Livro I:

nosso amigo Rafael (...) é homem de grande sabedoria. 
(...) Queria conhecer o mundo, e então deixou os irmãos e 
suas propriedades em Portugal, país de origem, e juntou-
se a Américo Vespúcio. Imagino que sejam de vosso 
conhecimento as Quatro viagens, pois a obra, escrita por 
esse navegador, tem um grande número de admiradores 
entre nós (MORE, 2009, p. 18-19). 

 Outro indício da codificação entre os relatos do Novo Mundo e Utopia 
seria, para o intelectual brasileiro, a forma de meia lua tanto da ilha descrita por 
Vespúcio quanto a da Utopia. A essas inferências acompanham o recorrente 
uso das expressões “Novo” e “Velho Mundo” empregados por More e Hitlodeu 
na análise das diferenças e semelhanças entre uma e outra civilização, no Livro 
I, o que torna patente a relação entre a ilha utópica e o descobrimento do 
Novo Mundo. A partir dos indícios, o intelectual brasileiro conclui que “não há 
dúvida de que Fernando de Noronha é que forneceu a Thomas Morus a ideia 
de Utopia” (ARINOS, 1978, p, 27). 

Nas descrições geográficas entre o texto de More2 e o de Quatro 
Navegações há, realmente, pequenas semelhanças descritivas, porém a 
sociedade utópica de More não se funda geograficamente enquanto ilha, só 
se tornando insular pela vontade do rei Utopos: “é possível confirmá-lo a um 
simples exame da ilha, que esta era originalmente uma península” (MORE, 
2009, p. 81) . Essa passagem talvez ressalte o caráter artificial (pela insularidade 
2  Sobre possíveis semelhanças entre as descrições geográficas de More e Vespúcio:  
“A Ilha dos utopianos é a mais larga no meio, onde mede cerca de trezentos e vinte quilômetros. 
Nunca se estreita muito mais do que isso, a não ser nas extremidades, que diminuem gradualmente 
até se curvarem como se tivessem sido traçadas por um compasso, formando um círculo de 
oitocentos quilômetros de circunferência. Portanto, podeis imaginar a ilha como uma espécie 
de crescente cujas extremidades são divididas por um estreito de quase dezoito quilômetros de 
largura” (MORE, 2009, p. 79) e “(...) então ocorreu que, quando estávamos a três graus fora da 
linha equinocial, apareceu uma terra de 12 léguas de distância, aparição que nos causou grande 
admiração, pois a terra era uma ilha que, muita alta e admirável no meio do mar, não tinha nem 
duas léguas de comprimento e uma de largura, em que efetivamente nenhum homem estivera ou 
habitara” (VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo: as cartas que batizaram a América, p.114). 
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forjada) da sociedade utópica concebida por More, na qual caberia ao homem 
- se levado o espírito humanista da época às últimas consequências, isto é, de 
pôr-se (o homem) como análogo a Deus3 – enformar a sociedade conforme 
os interesses de todos. A ênfase na chave de leitura a respeito da insularidade 
artificial da ilha de Utopia tem estreita relação com a intepretação de Arinos 
uma vez que o argumento que parece estruturar sua hipótese se fundamenta 
na ideia de que derivaria do aspecto geograficamente insular da ilha encontrada 
pela nau de Vespúcio (descrita em Quatro Navegações) as peculiaridades 
sociais e políticas, baseadas no bem-comum, que estruturam a ilha utópica, 
distinguindo-a em relação às sociedades europeias. A lógica do argumento da 
Utopia seria, portanto, na interpretação de Arinos: da insularidade geográfica 
à peculiaridade de justiça social da ilha de Utopia. Daí que Utopia, segundo 
o autor, seria uma insurreição contra a “brutalidade com que a coroa inglesa 
tratava os camponeses desalojados pela expansão industrial” (ARINOS, 1978, 
p. 27). More estaria propondo, nessa chave de leitura, um novo modelo de 
sociedade. Como libelo político, Utopia teria introduzido a esfera do social no 
debate político da época.

Portanto, se se confronta a interpretação de Arinos à concepção 
antropocêntrica do humanismo renascentista, que prevê a racionalidade 
científica como lastro do pensamento humano e da organização social, a 
ilha utópica significaria metaforicamente a tomada de rédeas do homem em 
relação ao seu próprio destino. Arinos sugere que essa intepretação deriva do 
aspecto artificial da ilha enquanto tal, uma vez que o território genuinamente o 
território da sociedade utópica se configurava de modo peninsular. Nessa chave 
de leitura (e no que diz respeito à organização social), Utopia de More seria 
exemplo do conflito entre o pensamento de escopo teológico e escolástico a 
esbarrar cada vez mais na crescente influência do pensamento científico. Ou 
seja: a despeito da existência de crenças em divindades pelos habitantes de 
Utopia (inclusive crenças marcadamente cristãs), a interpretação de Arinos 
privilegia o caráter artificial da sociedade da ilha de Utopia, isto é, o aspecto de 
construção social realizada pelo próprio homem, sem a intervenção do Clero 
e, por consequência, dos desígnios divinos na constituição das sociedades 
da época. Embora haja sacerdotes em Utopia, a liberdade de crença é um 
princípio basilar desta sociedade, sendo promulgada pelo rei Utopos em razão 

3  Concepção advinda do Discurso sobre a dignidade do homem, de Pico della 
Mirandola: “Inegável, senhores, que prolifera entre nós a discórdia porquanto são mais graves os 
lutos domésticos que os civis. Se não os queremos, se anelamos por aquela paz que nos eleva às 
alturas e nos situa nas proximidades do Senhor, nesse caso somente a filosofia nos dominará por 
completo e arquitetará” (PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni; FERACINI, Luiz. A dignidade 
do homem. 2. ed. Campo Grande, MS: Solivros: UNIDERP, 1999, p, 67). 
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das guerras em nome das religiões. Em Utopia, inclusive o ateísmo é tolerado, 
ainda que a crença no caráter fortuito do mundo e da existência não seja 
passível de admiração. Desde que através de uma “argumentação racional, 
com polidez e serenidade” (MORE, 2009, p. 180), pode-se tentar convencer o 
outro à determinada fé.

Ainda dissertando sobre as religiões, o texto de More chega muito perto 
de Pico della Mirandola no que concerne à concepção do último de que todas as 
religiões contém uma mesma finalidade, através de ideias muitos semelhantes, 
se não idênticas. A possível influência do italiano frente ao chanceler britânico 
parece se codificar, em Utopia, conforme a seguinte passagem: 

não tinha a pretensão [rei Utopos] de saber qual era a 
melhor de todas as crenças e, ao que parece, admitia a 
possibilidade de Deus inspirar a diferentes pessoas religiões 
diversas, por desejar ser venerado através da diversidade 
dos cultos. Mas estava plenamente convencido de que 
era loucura e arrogância intimidar as pessoas e forçá-las a 
aceitar doutrinas nas quais não acreditavam (MORE, 2009, 
p. 180-181).

Aqui, chega-se a um exemplo decisivo do caráter cambiante de Utopia, 
em que parece se situar entre a ortodoxia cristã – sobretudo pela filiação 
inapelável de More à Igreja Católica - e a possibilidade de uma racionalidade 
avessa a dogmatismos. O meio-termo entre a proposta de reformulação das 
sociedades europeias em relação à organização social ideal de um povo do 
Novo Mundo (que a princípio só poderia ser visto como bárbaro, destituído 
de traços de civilidade, isto é, “sem fé” e “sem lei”, conforme as epístolas dos 
cronistas do Novo Mundo) e o ceticismo quanto a essa mesma possibilidade 
faz de Utopia (e isso parece ser consenso entre os críticos) um texto muito mais 
complexo e fecundo do que as utopias que surgiram posteriormente – como 
a de Campanella e a de Bacon, por exemplo. Entre proposta e anti-proposta, a 
sociedade utópica esbarra, por um lado, nos dogmas da Igreja Católica e, por 
outro, na própria biografia de More, católico inveterado:

como a tolerância religiosa, o casamento de sacerdotes, 
a abolição da propriedade privada, o divórcio, a eugenia, 
a valorização do trabalho e a ênfase na vida mundana 
(proposições da sociedade ideal de Utopia) se conjugam 
com a perspectiva de um católico fervoroso, anti-herético, 
grande proprietário e membro da elite intelectual inglesa 
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do século XVI? Seria a Utopia, ao fim e ao cabo, uma 
mentira, não apenas como realidade empírica, mas até 
como modelo? (MARTINS, 2007, p. 65). 

Seja como for, acreditando ser a essência do pensamento humanista 
a confiança na especulação racional e objetiva, o argumento chave de Arinos 
é que o descobrimento do Novo Mundo e o constante contato com relatos 
de viagens deram aos humanistas seiscentistas as ferramentas necessárias 
para a tentativa de reformar as bases filosóficas e institucionais milenarmente 
sedimentas na Igreja Católica, atribuindo ao espírito renascentista o germe 
revolucionário: “a semente revolucionária já se encontrava no fundo do 
Humanismo” (FRANCO, 1976, p. 75). No entanto, logo após dessa assertiva 
ele faz uma sensata ressalva no que diz respeito à autonomia do pensamento 
humanista frente ao escolástico: 

moderados, mas já emancipados, os primeiros humanistas, 
e os seus discípulos mais representativos – Erasmo, Tomás 
Morus, Campanella, Montaigne – separam claramente os 
terrenos onde devem imperar o dogma e a fé, dos campos 
destinados à jurisdição do raciocínio e da experiência. E, 
embora fiéis aos ditames do primeiro grupo, não deixam 
de se curvar, reverentes, aos ensinamentos do segundo 
(FRANCO, 1976, p. 76).

Tal ressalva parece fornecer uma importante pista para o entendimento 
do autor: se era necessário se curvar diante das premissas da Igreja – por um 
lado, com vistas a preservar a própria liberdade e integridade física; por outro, 
para que seus textos pudessem circular -, era igualmente necessário disfarçar as 
tentativas de reforma das instituições e do pensamento filosófico. O que torna 
a hipótese das utopias enquanto instrumento de revolução até certo ponto 
temerária é que More e Erasmo eram profundamente devotos à fé católica. 

De todo modo, o pensador brasileiro vai além e lança uma arrojada 
hipótese: ele crê que os “descobrimentos geográficos vieram tornar corrente 
um processo literário capaz de disfarçar, sob roupagens inocentes, as críticas 
mais contundentes feitas às instituições da época” (FRANCO, 1976, p. 76). 
Entrevê-se aí a proposição de que o gênero utópico se enformaria tomando de 
empréstimo caracteres pretensamente inocentes do gênero epistolar de relatos 
de viagens a fim de legitimar sua existência ante os ditames da Igreja através de 
um mecanismo de paródia escritural. Se isto procede, as semelhanças formais 
entre as utopias e os textos a respeito do Novo Mundo revelariam que o gênero 
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utópico se amparara nos relatos de viagens a fim de lhe conferir maior sobrevida 
possível, isto é, de passarem ao largo do index de livros proibidos. 

O que torna, porém, a investigação sobre a legitimidade da relação entre 
o gênero de relatos de viagens e o utópico mais difícil é a falta de consistência 
com relação à veridicidade dos relatos dos cronistas da América, incluindo aí 
Vespúcio, além da confusão, comum à época, entre o Novo Mundo ocidental 
e possíveis terras orientais desconhecidas. Isto, no entanto, não invalida 
a investigação comparativa. Principalmente se se pensa que a progressiva 
consolidação do gênero utópico pode ter funcionado tanto em função de 
uma determinação histórica (de insurreição às bases teológicas dos Estados 
absolutistas europeus) quanto como uma operação retórica de emprego 
de tópicas e figuras elocutivas que, tomando de empréstimo os artifícios 
largamente difundidos em relatos de viagens (que se tornaram à época, com 
o perdão do anacronismo, best-sellers), poderiam legitimar a estabilização do 
gênero utópico. Aqui, o emprego de tal estratagema retórico pode, talvez, ser 
entendido por dois modos: por um lado, como consequência a tentativa de 
mitigar aquilo que poderia parecer subversivo frente às concepções filosóficas 
teologais; por outro, como ensaio de constituição de um gênero que, apesar 
de híbrido pelo mecanismo escritural de operação de empréstimo, tentara 
se firmar como genuinamente ficcional e literário, isto é, sem pretensões de 
reformas, quaisquer que pudessem sê-las. De todo modo, parece que uma 
investigação mais profunda deveria tomar como premissa, antes de tudo, a 
constituição das utopias enquanto produto de uma configuração heterogênea 
de gêneros, aliás, como entende Alcir Pécora: “a tendência histórica básica dos 
mais diferentes gêneros é a de desenvolver formas ‘mistas’, com dinamicidade 
relativa nos distintos períodos” (PÉCORA, 2001, p. 12). 

Poderíamos perguntar a que se deve a presença do próprio More em 
Utopia, além das coincidências de eventos históricos, caraterísticos do século 
dos descobrimentos e da emergência dos estados nacionais, presentes na 
economia do texto. Assim, Hitlodeu sendo português, o início da narrativa com 
More na Antuérpia, podem ser modos de operar a narrativa com vistas a causar 
determinados efeitos? Martins (2007, p. 60) entende isso como “estratégia de 
verossimilhança” cujo efeito mais provável seria borrar o caráter ficcional da obra. 

Empreender tal discussão significa compreender em que medida os 
artifícios regulados pelas práticas letradas da época, sobretudo aquelas que 
pautam as crônicas do Novo Mundo, podem tornar verossímeis os efeitos de 
sentido do texto utópico de More. Neste sentido, seria interessante analisar 
o que é e pode ser propriamente novo na obra de More em relação de 
confronto com o que advém dos artifícios empregados nos relatos de viagem. 
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A justificativa para este mecanismo analítico faria sentido na medida em que 
se acredita que “compreender adequadamente os efeitos propiciados por 
determinado gênero letrado (...) significa determinar as marcas temporais 
desses efeitos”. (PÉCORA, 2001, p. 15).

Seja como for, vê-se que apesar do entendimento empenhado a que o 
livro de More foi submetido nos séculos XVIII (compondo o arcabouço de ideias 
da Revolução Francesa) e XIX (servindo de lastro para as correntes de matriz 
marxista), Utopia tem estreita relação com as questões pertinentes aos séculos 
XV e XVI (tais como os Descobrimentos e a distorção na concepção de espaço 
daquela época, além da relação com as corte absolutista inglesa, na qual More 
esteve, em grande parte da vida, atado estreitamente). Entre uma abordagem 
filológica e uma que pressuponha os modos de leitura que acompanharam a 
história da obra seria sensato, talvez, atar uma e outra abordagem hermenêutica, 
de modo que a ilha utópica de More seja vista como foi, à época, concebida, e 
como pode ser inteligível enquanto sustentáculo do gênero utópico.  
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o tema da sexualidade em “omphale, histoire rococo”,  
conto fantástico de théophile Gautier

Gabriela Jardim da Silva1

Henriete Karam2

Considerações iniciais
O presente trabalho visa à análise do tema da sexualidade no conto 

“Omphale, histoire rococo”, de Théophile Gautier, e foi elaborado no âmbito de 
um projeto de tese sobre a literatura fantástica francesa do século XIX.

Partindo do levantamento dos elementos discursivos e diegéticos, 
relativos às categorias do narrador, espaço, tempo, personagens, objetos e ações, 
buscamos examinar as características da dimensão figurativa do conto, de modo 
a abordar a temática da sexualidade, que dela emerge e é central em “Omphale”.

Para tanto, embasamo-nos, por um lado, na classificação elaborada por 
Tzvetan Todorov em sua Introdução à literatura fantástica, obra na qual ele 
distingue duas redes temáticas no fantástico (os temas do eu, relacionados 
à percepção e à consciência, e os temas do tu, referentes à sexualidade), e, 
por outro lado, na teoria psicanalítica, tendo em vista a posição central que 
a sexualidade ocupa no paradigma freudiano e a compreensão, por este 
inaugurada, da sexualidade como representação social ou subjetiva.

Valemo-nos da teoria psicanalítica, observando as condições e os limites 
decorrentes do fato da narrativa literária ser uma representação artístico-
verbal do homem e do mundo, o que implica reconhecer que as personagens, 
como destaca Roland Barthes, são seres de papel.

Omphale, histoire rococo
Em “Omphale, histoire rococo”, é relatada, através de narrador 

autodiegético, a história de um adolescente que, ao viver na casa do tio 
enquanto não decide qual profissão seguirá, depara-se com uma série de 
eventos sobrenaturais envolvendo a animação da marquesa de T***, mulher 

1  Doutoranda em Estudos de Literatura, na especialidade de Literaturas Francesa e 
Francófonas, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
2 Professora Convidada do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora do Curso de Letras da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS). Psicanalista.
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representada como Omphale, junto ao marquês de T***, seu esposo, o qual 
figura como Hércules, numa tapeçaria que se encontra no quarto ocupado 
temporariamente pelo jovem. No início, ele se sente amedrontado, mas, logo, 
é arrebatado pelos prazeres que Omphale lhe proporciona noite após noite.

Como apontado, “Omphale” dispõe de um narrador autodiegético, ou 
seja, um narrador-protagonista, acrescentado do fato de que, tendo em vista 
o hiato temporal existente entre o momento em que ocorreram os eventos 
narrados e o momento da enunciação, o relato é marcado pelo desdobramento 
em eu narrante e eu narrado: “en ce temps-là j’étais fort jeune, ce qui ne veut 
pas dire que je sois très vieux aujourd’hui; mais je venais de sortir du collège”3 
(GAUTIER, 2007, p. 105).

Assim, configura-se a situação em que o narrador-protagonista, 
que veio a se tornar um contista fantástico, traz à memória aquilo que ele 
intitula “délicieux souvenir”4 da adolescência (GAUTIER, 2007, p. 113). O 
distanciamento temporal possibilita ao narrador, já mais velho no momento 
da enunciação, avaliar sua (in)experiência, na época em que os eventos 
aconteceram, e considerar o quanto seria ingênuo e fantasioso naquela época. 
Entretanto, apesar da maturidade, ele permanece incapaz de atestar como 
inverossímeis as experiências que tivera, o que possibilita manter a hesitação, 
que é, segundo Tzvetan Todorov, a principal característica do fantástico.

Apreendemos a hesitação do narrador em face dos episódios narrados 
através da dúvida que perpassa a narrativa: os eventos insólitos advieram de 
uma subversão das leis naturais, ou seja, eles representam, de fato, a irrupção 
do sobrenatural na vida cotidiana real ou foram produzidos pelo imaginário, 
seja onírico ou fantasioso?

A hesitação, na qualidade de marca textual, é observada no discurso do 
narrador, que se serve de modalizadores discursivos, tais como “il me sembla 
que les yeux d’Omphale avaient remué”5 (GAUTIER, 2007, p. 107)  e “Je crus 
voir qu’elle avait la tête tournée en sens inverse”6 (GAUTIER, 2007, p. 107) 
em detrimento de afirmações categóricas como “les yeux d’Omphale avaient 
remué”7 e “elle avait la tête tournée en sens inverse”8.

Em se tratando da categoria tempo, faz-se necessário distinguir, além 
do distanciamento temporal entre o momento da enunciação e o dos eventos 
3  Em benefício dos leitores que não dominam a língua francesa, ofereceremos a 
tradução dos trechos citados de “Omphale” - “Naquele tempo, eu era bem jovem, o que não quer 
dizer que seja muito velho hoje; mas acabava de sair do colégio”.
4  “deliciosa recordação”.
5  “pareceu-me que os olhos de Omphale haviam se movido”.
6  “Acreditei ter visto que ela tinha a cabeça virada em sentido contrário”.
7  “os olhos de Omphale haviam se movido”.
8  “ela tinha a cabeça virada em sentido contrário”.
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narrados, que opera no nível discursivo, os dois momentos do passado em que 
ocorreram tais eventos: o do passado remoto, que compreende a época em 
que o protagonista vivera na casa do tio, e o do passado recente, quando ele se 
deparou com a tapeçaria no antiquário.

Entretanto, é evocado no relato, subliminarmente, um tempo pretérito 
ainda mais longínquo, cujos traços figuram na arquitetura e nos objetos de 
estilo rococó do quarto ocupado pelo protagonista e que se torna basilar à 
construção narrativa, pois esta atmosfera contribuiria para a sua evasão 
fantasiosa. Procedimento frequente nas narrativas de Théophile Gautier, a 
ligação entre fantástico e passado é examinada por Valérie Tritter:

On assiste dans l’ordre du fantastique à de nombreux 
retours dans le passé [...] et à des retours encore plus 
nombreux du passé lui-même. Ce refus du présent se lit 
spatielement dans les lieux fréquentés par les héros qui, en 
général, racontent le passé [...] Ce sont les lieux où le passé 
ne meurt pas, mais ne survit pas: il gît, inerte. Par le biais du 
fantastique, le passé va se ranimer. (TRITTER, 2001, p. 64)

O passado reanimado pela via do fantástico é a estratégia da qual Gautier 
se vale em “Omphale”: seu narrador descreve exaustivamente o pavilhão 
e o quarto de estilo rococó, bem como a tapeçaria que é caracterizada como 
“tourmenté[e] à la façon de Van Loo et dans le style le plus Pompadour qu’il soit 
possible d’imaginer”9 (GAUTIER, 2007, p. 104-105). Deste modo, constatamos 
que a decoração do quarto proporciona ao herói uma imersão no século XVIII.

A respeito da ocasião específica em que os eventos insólitos se 
produzem na diegese, compete destacar que, assim como em inúmeras 
narrativas fantásticas, é a noite que se apresenta como o momento propício 
à aventura sobrenatural, escolha que a torna compatível com alguns dos 
temas e figuras recorrentes no gênero do fantástico: o sonho, a presença de 
lobisomens, vampiros e outras criaturas noturnas.

Ao analisarmos a categoria espaço, é-nos imperativo abordar, por um 
lado, o espaço psicológico e, por outro lado, os espaços físicos que compõem o 
universo diegético da narrativa: o quarto de estilo rococó e o antiquário. 

O espaço psicológico, associado à própria composição discursiva, 
fundamenta-se sobre elementos relativos a ações de percepção, de afetividade, de 
imaginação e de memória do narrador-protagonista diante dos eventos narrados. 
Ao racionalizar as memórias, o narrador tenderia, provavelmente, a eliminar o 

9  “atormentado ao modo de Van Loo e no estilo mais Pompadour possível de se 
imaginar”.
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fantástico, interpretando os eventos pretéritos como devaneios ou sonhos de 
um adolescente em vias de desvelar sua sexualidade. Os afetos decorrentes da 
incursão sexual experimentada nos meses em que vivera com o tio impedem-
lhe, no entanto, de assumir a aventura como uma fantasia. Ele não só rejeita a 
hipótese de que os eventos foram alucinatórios, como sente, em última análise, 
uma espécie de nostalgia perante eles. O medo de uma revelação faz com que 
ele, no momento, a posteriori, da enunciação, considere mais adequado não ter 
podido comprar a tapeçaria, de modo a resguardar sua frágil certeza.

Quanto aos espaços físicos, cumpre tecer algumas considerações sobre 
o quarto, espaço simbólico no âmbito da literatura fantástica, na medida em 
que ele figura como o ambiente no qual a personagem pode permanecer 
inteiramente só e abandonar-se a sonhos, devaneios ou alucinações. O quarto 
é, além disso, o espaço onde a personagem pode exercer sua sexualidade 
como lhe convém. Em “Omphale”, é no quarto de estilo rococó que a mulher 
representada na tapeçaria ganha vida, seduz o adolescente e conduz-lhe, de 
acordo com suas próprias palavras, a “perdre la tête”10 (GAUTIER, 2007, p. 
111). Ainda que o ato sexual não seja explicitamente narrado, podemos inferi-
lo através do contexto no qual se insere.

Além do quarto, há, ao final da narrativa, o espaço do antiquário, onde 
o protagonista, então adulto, depara-se com a tapeçaria que lhe causara tanta 
comoção na adolescência. O antiquário, enquanto espaço da subsistência dos 
tempos de outrora, está em consonância com a evasão no tempo, vestígio do 
romantismo próprio aos heróis das narrativas fantásticas do século XIX.

As personagens de “Omphale” possuem, igualmente, algumas das 
características recorrentes aos seres que povoam o imaginário das narrativas 
fantásticas do século XIX: o jovem sonhador, não raro ingênuo e inadaptado 
ao seu meio social, é sensível à beleza e ao charme da mulher experimentada 
que vai ao seu encontro pela via do insólito. Cabe-nos ressaltar que esta 
figura feminina é frequentemente associada ao mal, visto que ela atua como 
elemento desviante das condutas sociais e moralmente admissíveis.

O protagonista do conto provavelmente não conhecera o amor antes 
de seu encontro com Omphale, fato que, ligado à sua pouca idade, o torna 
ainda mais ingênuo e romanesco. Omphale, por sua vez, é descrita como uma 
mulher de encantos sem igual. Sua beleza está associada a um sensualismo 
que precipita o jovem numa série de incursões noturnas – sobrenaturais ou 
oníricas – repletas de volúpia.

10  “perder a cabeça”.
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Em se tratando da relação entre as personagens, poder-se-ia, sob o viés 
da psicanálise, aproximá-la do conceito de Complexo de Édipo, elaborado por 
Sigmund Freud (1981b), para designar o sentimento de amor que o indivíduo 
nutre pela mãe, seu primeiro objeto de desejo, e, em contrapartida, de ódio pelo 
pai, enquanto interdição à posição da criança de objeto exclusivo do amor da mãe.

Na narrativa, temos todos os elementos necessários para caracterizar a 
representação da retomada da conflitiva edípica que ocorre na adolescência, 
quando são ressignificadas as vivências infantis e se dá a resolução do 
Complexo de Édipo (FREUD, 1981a): o protagonista apaixona-se por Omphale, 
mulher mais velha, que se torna seu objeto de desejo, mas um desejo que lhe 
é proibido, pois, além de ser casada com um homem adulto, Hércules, ela se 
encontra num entrelugar, no limiar entre real e sobrenatural. Entretanto, se o 
prazer que o jovem encontra no mundo sobrenatural torna-se possível porque 
Hércules mostra-se um marido complacente, no mundo real, o tio assumiria 
o papel de instância interditora, visto ser quem promove o afastamento do 
objeto de desejo do sobrinho quando manda recolher a tapeçaria do quarto.

Assim, a relação triangular adolescente-Omphale-Hércules/tio seria 
uma figuração da reedição do Complexo de Édipo, que, embora recalcado na 
infância por ser da ordem do interdito, ressurge na adolescência quando as 
mudanças corporais – relacionadas, sobretudo, à perda do corpo infantil e 
ao luto decorrente desta perda – e a intensificação do erotismo exigem do 
adolescente elaborar a integração de seu novo corpo sexuado e proceder à 
construção da identidade de sujeito adulto (ABERASTURY; KNOBEL, 1981).

Aludidos os principais elementos referentes às categorias do narrador, 
do tempo, do espaço e das personagens, observados do ponto de vista do 
fantástico e da sexualidade, convém examinar brevemente as ações que 
compõem a narrativa. Estas podem ser divididas, na adolescência do narrador-
protagonista, em diurnas e noturnas. A atuação diurna é irrelevante do ponto 
de vista da trama, pois se distingue pela inércia. A atuação noturna, por outro 
lado, constitui-se pelos encontros secretos com Omphale, que salta literalmente 
da tapeçaria, para fazer-lhe companhia e proporcionar-lhe o gozo. As ações 
noturnas, deste modo, concentram-se na incursão sexual do adolescente; 
sendo assim, torna-se manifesto que o tema da sexualidade destaca-se como 
central na narrativa sobre a qual nos debruçamos.

Ao examinar a dicotomia energia noturna/inércia diurna do 
protagonista e interpretá-la do ponto de vista da psicanálise, deduziremos 
que vem representar o excesso de investimento libidinal noturno como sendo 
o responsável pela debilidade física e pelo marasmo observado no período 
diurno. Convém lembrar que o jovem vive uma fase de transição entre o mundo 
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infantil e o mundo adulto, encontrando-se desprovido de qualquer atividade 
intelectual ou profissional. Neste contexto, abre-se o precedente para os 
excessos libidinosos. Trata-se de fenômeno diametralmente oposto àquele da 
sublimação (FREUD, 1981c), cujo princípio é o da transformação do objetivo 
da pulsão, de origem sexual, em um objetivo não sexual, de cunho intelectual.

Sobre a sexualidade enquanto tema, convém estabelecer que não é 
a representação de sua atividade considerada normal que está associada ao 
gênero do fantástico, mas sim as ditas perversões, caracterizadas, no século 
XIX, por toda e qualquer atividade cujo fim não seja a reprodução.

Ao propor um estudo dos temas do fantástico, Tzvetan Todorov vale-
se das bases da teoria freudiana para elaborar uma classificação bipartida: 
os temas do eu, reportando-se àquelas questões ligadas à percepção e à 
consciência do indivíduo; e os temas do tu, referindo-se às perversões sexuais; 
como “o incesto, a homossexualidade, o amor a mais de dois, a necrofilia, a 
sensualidade excessiva” (TODOROV, 1976, p. 166). Em “Omphale”, a perversão 
em xeque seria a sensualidade excessiva, cuja finalidade é simplesmente o 
gozo. Há ainda a questão do fetichismo pelos objetos, que contribui para o 
caráter “pervertido” da atividade sexual do protagonista.

Como assinalado anteriormente, os objetos são extremamente 
importantes na construção da narrativa. A arquitetura e os objetos de estilo 
rococó que ornam o quarto do protagonista colaboram para a composição de 
cenário propício ao devaneio e à evasão temporal. Entre os adornos do quarto, 
encontra-se a tapeçaria que representa Hércules fiando aos pés de Omphale.

Assim como o retrato e a fotografia, a tapeçaria apresenta-se como 
objeto fantástico e, em “Omphale”, ela tem objetivo similar ao do retrato, que 
é o de capturar a imagem e assegurar sua subsistência através dos tempos. 
Lembremos que Omphale e Hércules não são mais do que a marquesa e o 
marquês de T*** representados como seres mitológicos na tapeçaria.

A tapeçaria, contudo, difere do retrato por sua composição. Nela, a 
forma dá-se pelo entrelaçamento de uma série de fios e, aí, deparamo-nos 
com a noção de trama. Omphale (ou a marquesa de T***), um ser tramado, 
envolve o adolescente e permite a ascensão da tapeçaria, mero adorno, a 
objeto central da narrativa, pois faz a trama, no sentido de enredo, progredir.

Considerações finais
A análise dos elementos discursivos e diegéticos de “Omphale, histoire 

rococo”, examinados pelo viés do fantástico enquanto gênero literário, permite-
nos corroborar a hipótese de que a sexualidade é o tema central do conto. 
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Tema que, aliás, Todorov apontou ser recorrente nas narrativas fantásticas.
A partir deste dado, propusemos o paralelo entre as figurações da 

sexualidade em “Omphale” e o conceito de Complexo de Édipo, advindo da 
psicanálise freudiana, como possível elemento de compreensão da relação 
estabelecida entre as personagens que compõem o universo diegético do 
conto de Gautier, ou seja, uma relação de desejo interdita.

Verificamos, ainda, que certos aspectos composicionais referentes à 
instância narrativa e ao emprego de modalizantes favoreceram a configuração 
do fantástico, possibilitando que a hesitação e a incerteza perdurem, pois, 
diante do relato das experiências vividas pelo narrador-protagonista, também 
o leitor se vê enredado pelas tramas da narrativa, sobretudo se considerarmos 
que a problemática edípica, matriz de nossa sexualidade, mobiliza a todos nós.
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Não Verás País Nenhum: o Insólito como Princípio de Prazer, a 
opressão como normativa dos Hábitos

Gisele Reinaldo da Silva

“Cheguei a meio da vida já cansada
De tanto caminhar! Já me perdi!
Dum estranho país que nunca vi

Sou neste mundo imenso a exilada.
Tanto tenho aprendido e não sei nada.

E as torres de marfim que construí
Em trágica loucura as destruí

Por minhas próprias mãos de malfadada!
Se eu sempre fui assim este Mar morto:
Mar sem marés, sem vagas e sem porto

Onde velas de sonhos se rasgaram!
Caravelas doiradas a bailar...

Ai quem me dera as que eu deitei ao Mar!
As que eu lancei à vida, e não voltaram!...”

(Florbela Espanca)1

O filósofo francês Michel Foucault, no capítulo XII “Soberania e 
disciplina”, de seu livro Microfísica do poder, explica que em qualquer sociedade 
há relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 
corpo social, as quais não podem dissociar-se, estabelecer-se ou funcionar sem 
a produção, acumulação, circulação e funcionamento do discurso (FOUCAULT, 
1985, p. 179-180). Em suas palavras, não há possibilidade de exercício do poder 
sem que haja certa economia dos discursos de verdade que funcione dentro 
e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder à produção da 
verdade, de modo que só podemos exercê-lo sob jurisdição desta produção. 

A defesa do autor é a de que somos obrigados pelo poder a produzir 
a verdade, condenados a encontrá-la. Da produção da verdade depende 
a produção de riquezas. Por outro lado, estamos submetidos à verdade 
no sentido de que esta configura a lei e constitui o discurso verdadeiro que 
decide, transmite e reproduz, ao menos parcialmente, efeitos de poder. 
1  Poema “Caravelas”, da escritora portuguesa Florbela Espanca (1894-1930), publicado 
no Livro de Sóror Saudade, em 1923.  
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Somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desenvolver funções e 
destinados a certo modo de viver ou morrer em função de sermos atravessados 
por discursos de verdade que levam consigo efeitos específicos de poder.

 No romance Não verás país nenhum: memorial descritivo, de Ignácio 
de Loyola Brandão, publicado em 1981, definido por Moacir Amâncio como 
ficção científica nacional brasileira, há, de certo, a constituição de uma predição 
apocalíptica iminente, com sinais de catástrofe já detectáveis no presente, cujo 
cerne de denúncia centra-se no perigo destas produções de verdades sociais 
discursivas opressoras, tão bem desenvolvidas por Foucault, em 1985. 

A narrativa sustenta-se pela maestria do autor em não apenas identificar 
as verdades sociais opressoras – quanto aos modos de vida de um mundo 
imaginado, mas não exatamente irreal –, como também torná-las transparentes 
a tal ponto que a passividade social contemplativa desassocia-se de seu posto 
naturalizado para dar lugar à inquietação psicológica e intelectual pela mudança. 

Ficção irrealista centrada na trajetória do personagem Souza, casado com 
Adelaide, habitante da cidade de São Paulo, cuja periodização histórica situa-se 
em um Brasil capitalista, corrupto, pós-desastre nuclear. Há a superpopulação 
da região Sudeste, o controle internacional da região Nordeste, degradante 
infraestrutura urbana, falta de saneamento, excessiva importação, economia 
desigual, saúde precária, escassez de água, árvores e animais, luzes amarelas e 
doentias, rostos irritados, destruição da Amazônia (A Nona Maravilha), sistema 
político opressor. Trata-se de uma ficção irrealista com aparência de cotidiano 
possível, de uma escrita inventada por Brandão, com sensibilidade de denúncia 
das condições de existência de um mundo moderno2 real sem qualidade, 
passivo, sem sentido e irracional.

Adotamos, neste artigo, o termo “ficção irrealista brasileira 
contemporânea”, com base no estudo Os realismos irrealistas na literatura 
brasileira contemporânea, do pesquisador Alcmeno Bastos (2009, s/p), 
discutido no curso de Doutorado em Letras Vernáculas da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2013. Conforme a definição do autor, o irrealismo 
nunca esteve ausente da ficção brasileira, se trata de um termo usado por 
conveniência, à falta de outro melhor, para designar a produção ficcional que, 
no século XX, abandonou o realismo tradicional, fundado na verossimilhança, 
e incorporou o seu contrário, a inverossimilhança, especialmente a 
sobrenaturalidade dos acontecimentos, mas que a presença do termo realismo 

2  Para o conceito de modernidade, apoiamo-nos na contribuição do filósofo norte-
americano Marshall Berman, 1985, p. 67, no artigo “Brindis por la modernidad”, o qual a define 
como “uma forma de experiência vital – experiência do espaço e do tempo, de si mesmo e dos 
outros, das possibilidades e os perigos da vida”, que é compartilhada por homens e mulheres em 
todo o mundo. [Tradução nossa]
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nas expressões realismo mágico, realismo maravilhoso, realismo absurdo, 
realismo fantástico etc., cria paradoxos não resolvidos e afirma a consciência 
de que ainda se trata de formas de realismo.

Obra narrada em primeira pessoa, o narrador apresenta-se como 
participante dos fatos, cujo intento é o de recuperação de sua história ao 
mesmo tempo em que recupera a História do Brasil. Professor de história 
jubilado compulsoriamente pelo Esquema, órgão político autoritário e 
dominante, Souza tem suas ideias acuadas pelas circunstâncias, seus sonhos 
perdidos no tempo, suas lembranças irrecuperáveis:

Se perder essa lucidez que começo a adquirir, estarei 
morto. Como os calendários inalterados que dormem 
no quartinho de minha casa. Encontrar uma saída. Se as 
pessoas quisessem, haveria possibilidades. Não há querer, 
ninguém vê nada. Todos tranquilos, aceitam o inevitável. 
Os jornais não dizem palavra. Calaram-se, aos poucos. 
Mesmo que falassem, não têm força alguma. A televisão 
está vigiada. Ainda que não estivesse, a ela nada interessa. 
Os noticiários são inócuos. Novelas, inaugurações, planos 
do governo, promessas de ministros. Como acreditar 
nestes ministros, a maioria centenários? Quase perpétuos, 
remanescentes da fabulosa Época da Grande Locupletação. 
O povo ainda fala destes tempos insondáveis. Eles 
sobrevivem na tradição oral. Os livros de história omitem. 
Quem se der a um grande trabalho, encontrará nos 
arquivos de jornais alguns elementos. Distorcidos, é claro. 
Foi um período de intolerância, amordaçamento, silêncio. 
(BRANDÃO, 1981, p. 20-21)

O narrador-personagem é vítima deste amordaçamento da noção de 
progresso não evolutivo, tão bem desenvolvida pelo filósofo alemão Walter 
Benjamin, em sua obra Passagens, quando elucida que, para compreender 
a modernidade nas formas de vida humana, faz-se necessário considerar 
a relação de expressionismo intrínseca entre economia e cultura. Pensar as 
normas culturais de uma sociedade é, indubitavelmente, observar em seus 
reflexos os preceitos econômicos que regem seu modelo social. De pequenos 
movimentos individuais logramos alcançar o âmago do acontecimento total. 
Neste caso, o acontecimento é, na verdade, uma busca por apreender a 
construção da história enquanto tal, em seus resíduos e vazios constitutivos. 
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Nas palavras de Souza:

Afinal, sou professor de história. Cheguei a rir das críticas 
que os cientistas fizeram. Estão loucos, imaginava. Tais 
coisas nunca vão acontecer. Ou então a humanidade 
pode desaparecer. Agora, vejo. Talvez a humanidade não 
desapareça, mas nosso povo está nos limites. Medo. Vivo 
com medo. [...] Quantas coisas não têm aparecido? O 
careca de hoje? Quem tem ideia de onde veio? As pessoas 
que andam perdendo unhas? Os que sofrem de ossos 
amolecidos? Os que ficaram cegos? Ou sem dentes? Se 
a investigação científica existisse, saberíamos os porquês. 
Quem quer saber? Todos querem apenas sobreviver. Se 
olharmos a história, vamos concluir que o nível de vida do 
povo baixou a zero. (BRANDÃO, 1981, p. 31)

Benjamin, por sua vez, antecipa a mesma denúncia ao defender que, na 
modernidade fantasmagórica, a humanidade figura como condenada. Tudo que 
se espera de novo desta nova sociedade produtora de mercadorias se revelará 
como realidade desde sempre presente. A humanidade é tomada por uma 
angústia mítica enquanto a fantasmagoria vive. O narrador-personagem Souza 
representa, claramente, a relação de causa e efeitos desta nova configuração 
social – geográfica, política e social –, conforme podemos averiguar em sua 
reflexão: 

Velho. Como pode ser velho alguém de cinquenta anos? 
No entanto, sou. Às vezes, vejo como me olham surpresos 
por estar de pé, vivo, andando. As pessoas estão morrendo 
com trinta e cinco, quarenta anos. [...] É preciso saber 
que um dia as coisas mudam. Como Adelaide pode ser 
tão insensível? O mundo se transforma inteiro lá fora, 
e ela continua. Bem, eu também continuei, passei anos 
contemplando sem agir, reagir. Traumatizado pela minha 
compulsória. Que fraqueza, reconheço. Mas não sou forte. 
Sou apenas um homem comum que tenta viver o seu dia 
a dia, quer ser feliz, realizar alguma coisa na vida. Mas de 
repente, este realizar não tem sentido. Porque não há 
para onde ir. Mas não posso me sentar e ficar esperando a 
morte. (BRANDÃO, 1981, p. 79)
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Toda esta passividade, ausência de reação, cambia com a intromissão 
do insólito no cotidiano morto do narrador-personagem. No que diz respeito 
às marcas distintivas entre os gêneros Maravilhoso, Fantástico, Realismo 
Maravilhoso, Estranho, conforme a tradição crítico-teórica, buscamos 
analisar a presença do insólito na narrativa ficcional Não verás país nenhum, 
objeto de nosso estudo, adotando a noção de novo gênero, desenvolvido a 
partir da segunda metade do século XX, alimentado por seus antecessores, 
o qual “seria uma amálgama das experiências multifacetadas e fugidias da 
contemporaneidade”, nas palavras dos investigadores Batista, Garcia e Santos, 
2006, em “O insólito na narrativa ficcional: questões de gênero literário”.

Nesse sentido, a contribuição de Alcmeno Bastos também se faz 
pertinente, no tocante à rotulação da narrativa irrealista em distintos gêneros: 

Com poucas exceções, os ficcionistas não se preocupam 
em classificar suas narrativas em fantásticas, mágicas ou 
maravilhosas. Menos ainda, a não ser como artifício da pós-
modernidade, as personagens e/ou o narrador entregam-
se a especulações dessa ordem. É de responsabilidade 
dos críticos, dos teóricos e, por extensão, dos leitores 
considerar esta ou aquela narrativa como mágica, 
fantástica, absurda, a partir do universo de referências 
constituído pelo conjunto de suas experiências existenciais.  
(BASTOS, 2009, s/p)

O psicanalista Sigmund Freud, em seu texto “O Estranho” (1919), 
afirma que a estética tende a preocupar-se com o que é belo, sublime, 
atraente, afastando-se, deste modo, de quaisquer sentimentos negativos e/
ou circunstâncias adversas. No caso do narrador-personagem Souza, em 
contrapartida, é o incômodo provocado pelo surgimento do elemento estético 
estranho, o furo na mão, o que o proporciona uma inadequação física-social 
libertadora. Há, nesta experienciação insólita, a desestabilização à ordem 
comum, às circunstâncias adversas naturalizadas, à condição humana oprimida, 
à opressão social velada e absorvida com passividade. (FREUD, 1996, s/p)

Freud (1919) considera, ainda, a variação na sensibilidade do ser 
humano quanto ao sentimento do estranho. O autor declara-se “culpado de 
particular obtusidade na matéria”, ou seja, com percepção pouco sensível a 
este tipo de experimentação. O estranho, de acordo com sua concepção, é o 
assustador conhecido¸ velho ou familiar. Nas palavras do psicanalista:
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[...] somos tentados a concluir que aquilo que é ´estranho´ 
é assustador precisamente porque não é conhecido e 
familiar. Naturalmente, contudo, nem tudo o que é novo e 
não familiar é assustador; a relação não pode ser invertida. 
Só podemos dizer que aquilo que é novo pode tornar-se 
facilmente assustador e estranho; algumas novidades são 
assustadoras, mas de modo algum todas elas. Algo tem de 
ser acrescentado ao que é novo e não familiar, para torná-
lo estranho. (FREUD, 1996, s/p)

É exatamente este tipo de estranho que se manifesta esteticamente ao 
narrador-personagem Souza, com o aparente surgimento do furo em sua mão. 
A intromissão deste elemento novo enquanto instrumento de inadequação aos 
paradigmas do real parece-lhe estranho, ao mesmo tempo em que funciona 
como mecanismo de questionamento do familiar, como caminho reativo, como 
se pode comprovar na autorreflexão do narrador-personagem, ao indagar-se: 
“será que depois de tantos anos compensa ver? Reagir agora? Penso: e se 
valesse a pena?” (BRANDÃO, 1981, p. 12). 

O condicionamento de vida a que está submetido o narrador-
personagem tensiona-se, na medida em que o furo na mão apresenta-se 
como válvula de escape inesperada, possibilidade de mudança, ou, ainda, nas 
palavras de Souza: “a força com a qual não contava” (BRANDÃO, 1981, p. 47).

A contribuição freudiana, nesta perspectiva, torna-se fundamental para 
nossa reflexão, na medida em que defende o seguinte:

[...] se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que 
todo afeto pertencente a um impulso emocional, qualquer 
que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, 
em ansiedade, então, entre os exemplos de coisas 
assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento 
que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que 
retorna. Essa categoria de coisas assustadoras construiria 
então o estranho; e deve ser indiferente a questão de saber 
se o que é estranho era, em si, originalmente assustador ou 
se trazia algum outro afeto. (FREUD, 1996, s/p)

 O narrador-personagem Souza acostumara-se a sepultar a consciência 
de que havia “um inferno no coração”, conforme suas palavras, posto que se 
fiava da necessidade de adaptação ao viver em “repleto-vazio” como garantia 
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de reconforto e calmaria em seu modo de vida (BRANDÃO, 1981, p. 14). Há, com 
a intromissão do insólito na normativa dos hábitos, o deslocamento inevitável 
da zona de conforto, a transparência de sua insatisfação, a necessidade de 
satisfação da falta. Conforme suas palavras: “algo que faltava e não íamos 
procurar. Ficávamos na expectativa que acontecesse. Havia uma falta. Tudo se 
confunde na cabeça, o que foi e o que devia ser, o que era e o que gostaria que 
fosse” (BRANDÃO, 1981, p. 14).  

A presença do estranho configura a presença de um elemento assustador 
que, na verdade, amedronta por ser algo reprimido que retorna, conforme a 
assertiva freudiana. Em outras palavras, o furo é, por um lado, amedrontador, 
ao mesmo tempo em que, por outro, é aceito pelo narrador-personagem com 
certa familiaridade não repulsiva, propiciada por sua identificação pessoal com 
aquele novo estado de estranheza ante a resignação de outrora. A ruptura 
com a inércia comportamental permite-lhe tornar-se consciente de como sua 
consciência encontrava-se condicionada pelo sistema político-social repressor 
ao qual se sentia sujeito. 

A natureza secreta de sua passividade não residia na indiferença, mas na 
desistência completa da luta. O furo na mão, quer dizer, o estranho representa 
o que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz, para citar a definição 
apontada por Schelling, elucidada por Freud (1996). 

Em O mal-estar na civilização, Freud (1978) afirma que todo indivíduo é 
virtualmente inimigo da civilização, embora se suponha que esta constitua um 
interesse humano universal (FREUD, 1978). Sua defesa é de que por pouco que 
os homens sejam capazes de existir isoladamente, sentem, no entanto, como um 
pesado fardo os sacrifícios que a civilização deles espera, a fim de tornar possível 
a vida comunitária. A civilização ambiciona proteger, contra os impulsos hostis 
dos homens, tudo o que contribui para a conquista da natureza e produção de 
riqueza. Segundo o autor, os prazeres da vida civilizada caminham junto com os 
sofrimentos, a satisfação com o mal-estar, a submissão com a rebelião.

A civilização, ou seja, a ordem imposta a uma sociedade desordenada, é um 
compromisso, uma troca fadada a constantes renegociações e o princípio de prazer 
está, neste caso, reduzido ao princípio de realidade e às normas e renúncias que 
compreendem tal realidade. O homem civilizado troca o infinito de possibilidades 
de felicidade pelo finito da segurança. Há um mal-estar na modernidade pelo 
excesso de ordens em simetria com uma escassez da liberdade. 

O romance Não verás país nenhum, nesta conjuntura, surpreende o leitor 
porque, com sua trajetória linear, logra denunciar esta manipulação da ordem, 
criadora de desordens disfarçadas, na medida em que revela a incompetência 
absoluta e a manipulação tradicional do esforço civilizatório de um mundo 
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racional em crise. Crise esta justificada pelo seguinte paradoxo: a modernidade 
privilegia um mundo ordenado pela razão, ao mesmo tempo em que produz 
um caos socioeconômico e cultural sustentado por seu progresso inumano. 
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em Modernidade e Ambivalência, 
salienta uma importante reflexão sobre a tentativa de manutenção da ordem, 
característica da modernidade: 

A linguagem esforça-se em sustentar a ordem e negar ou 
suprimir o acaso e a contingência. Um mundo ordeiro é 
um mundo no qual “a gente sabe como ir adiante” (ou, o 
que vem a dar no mesmo, um mundo no qual sabemos 
como descobrir – com toda certeza – de que modo 
prosseguir), um mundo no qual sabemos como calcular a 
probabilidade de um evento e como aumentar ou diminuir 
tal probabilidade; um mundo no qual as ligações entre 
certas situações e a eficiência de certas ações permanecem 
no geral constantes, de forma que podemos nos basear 
em sucessos passados como guias para outros futuros. Por 
causa da nossa capacidade de aprender/memorizar, temos 
um profundo interesse em manter a ordem do mundo. 
(BAUMAN, 1999, p. 10)

Ainda nas palavras do autor:

A ordem é o contrário do caos; este é o contrário daquela. 
Ordem e caos são gêmeos modernos. Foram concebidos 
em meio à ruptura e colapso do mundo ordenado de modo 
divino, que não conhecia a necessidade nem o acaso, um 
mundo que apenas era, sem pensar jamais em como ser. 
Achamos difícil descrever com seus próprios termos esse 
mundo descuidado e irrefletido que precedeu a bifurcação 
em ordem e caos. Tentamos captá-lo sobretudo como 
recurso a negações: dizemos a nós mesmos o que aquele 
mundo não era, o que não continha, o que não sabia, o 
que não percebia. Esse mundo dificilmente poderia se 
reconhecer nas nossas descrições. Ele não compreenderia 
do que estamos falando. Não teria sobrevivido a tal 
compreensão. O momento da compreensão seria o 
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sinal de sua morte iminente. E foi. Historicamente, essa 
compreensão foi o último suspiro do mundo agonizante 
e o primeiro grito da recém-nascida modernidade. 
Podemos pensar a modernidade como um tempo em 
que se reflete a ordem – a ordem do mundo, do hábitat 
humano, do eu humano e da conexão entre os três: um 
objeto de pensamento, de preocupação, de uma prática 
ciente de si mesma, cônscia de ser uma prática consciente 
e preocupada com o vazio que deixaria se parasse ou 
meramente relaxasse. (BAUMAN, 1999, p. 12) 

Este afã de pensamento moderno defensor de uma ordem que prevê 
o futuro, o lugar do eu no espaço, o progresso da técnica e ciência, a tomada 
de posição protagonista do homem quanto ao “como ser” do mundo rompem, 
historicamente, com a centralidade do Kairós divino, pela defesa de um mundo 
consciente de si mesmo, o qual, na verdade, introduz uma nova cegueira: a 
inauguração de uma nova ordem que, ao institucionalizar modos de vida 
promissores da libertação da humanidade, rebaixa-a a um nível bestial de 
existência. No cenário configurado, tanto a análise da vida quanto a evasão da 
vida parecem ser igualmente modernas.

 Trata-se da humanidade tornando-se objeto de espetáculo para 
si mesma. Neste novo palco, a barbárie social é justificável se o avanço em 
urbanização, consumo e descobertas científicas forem crescentes. O ato falho 
é que não há progresso genuíno. O progresso é fantasmagórico. Justifica-se 
pela necessidade de responder às novas virtualidades técnicas com uma ordem 
social que faça mediação entre o antigo e o novo. A esta mediação, por sua vez, 
atribuem-se verdades e promessas enganosas e angustiantes.

O romance de Brandão demonstra o porvir, ou seja, os efeitos 
socioculturais deste primeiro estágio de agonia moderno, o vazio evolutivo que 
se sabia inevitável, conforme apontado por Bauman (1999), fruto do nascimento 
de uma ordem e caos mútuos, coexistentes. Como bem elucidado por Souza: “a 
cidade fede, cada dia mais. Nós todos fedemos” (BRANDÃO, 1981, p. 94).

A cidade, enquanto representante da territorialidade dos conflitos 
modernos, é o cenário ideal na obra para a reflexão do narrador-personagem, 
quanto ao caos urbano entendido como desorganização completa, 
desordenação dos fatos. Como o próprio poeta francês Charles Baudelaire 
questiona: “o que são os perigos da floresta e da pradaria comparados com 
os choques e conflitos diários do mundo civilizado?” (BENJAMIN, 1989, p. 37). 
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O espaço urbano combina o que há de mais moderno, em confronto com 
o mais decadente. Trata-se de uma espécie de sítio arqueológico cuja pretensão 
é o de cerceamento das experiências humanas. Conforme a investigadora 
brasileira Mariluci Guberman, em seu ensaio “A modernidade latino-americana e 
suas cidades”: “as cidades modernas podem parecer uma espécie de purgatório 
ou inferno, como a unreal city, de Eliot” (GUBERMAN, 2009, p. 234).

 Há, em Não verás país nenhum, a descrição do espaço urbano como 
blocos de ruínas sombrias, grandes avenidas em completa decadência, conjuntos 
residenciais simples, cada vez mais feios e maltratados. Há, ainda, o apontamento 
da padronização do cenário citadino, como uma espécie de caverna moderna, a 
qual deve englobar muitas vidas, desconsiderando suas particularidades. 

As construções em ferro, o uso do vidro e aço, combinam com o 
estímulo à produção do fetiche, que embora pareça apontar para um valor de 
novo absoluto, nada constitui de efetivamente novo. Tudo parece monótono, 
repetitivo, frígido. Prédios iguais que poderiam ser, nas palavras do narrador-
personagem, tanto a “Quarta Parada, a Bela Vista ou o Brooklyn” (BRANDÃO, 
1981, p. 241). As janelas e grades dos prédios assemelham-se, uma vez que 
todas as construtoras utilizam plantas e projetos estandardizados. Houve a 
unificação geral dos desenhos, divisões e materiais, a fim de baratear os custos. 
Neste cenário, o narrador-personagem expressa sua dimensão limitada, devido 
a pouca apreensão do todo que representa a cidade. 

Trata-se de uma perspectiva do espaço urbano como uma metáfora de 
seu posicionamento diante do mundo e/ou da própria vida, dentro da qual 
está inserido, mas limitado pela passividade do conhecido, em função da ilusão 
de ausência de riscos. A cidade inteira à sua volta e o narrador-personagem 
reduzido a uma faixa diminuta: o prédio, o cinema, o supermercado, o 
barbeiro, o bar, o restaurante funcionam como limites geográficos deste 
isolamento instaurado. Na concepção de Souza, trata-se do “Risco Terrível do 
Eterno Conhecido. Pois vivi sempre dentro destes riscos, sem me jogar. Eu, a 
sonhar com navegadores que buscavam os horizontes que haviam por trás do 
horizonte. Ou com astronautas a varar em busca da lua”.

Este romance contemporâneo funciona como uma predição do futuro, 
um alerta transparente e convincente quanto aos resultados oriundos da 
inércia civilizatória em relação às condições patológicas às quais a humanidade 
está submetida. O insólito subverte a passividade, primeiro, do narrador-
personagem para, em seguida, levar o leitor à hesitação reflexiva. Há que se 
refletir sobre esta alegria moderna de uma liberdade que nasce do estéril, 
fundamenta-se no destruído, a menos que já esteja aí a vitória pretendida. 

O conceito de viver moderno implica uma adaptação, um ajuste a 
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estágios inferiores, pouco acima da pré-história. Este é o ganho de percepção 
do narrador-personagem, ao longo da narrativa, compartilhado com o leitor, 
na medida em que o primeiro declara-se “lutando por um não viver. Reduzidos 
não a viver, mas a um não morrer”. (BRANDÃO, 1981, p. 330). Trata-se da 
vida restrita a sua batalha diária, em que cada ciclo encerra-se ao pôr do sol 
contendo a conotação de tempo perdido e tempo ganho à morte. 

Por que não inverter? Questiona-se o narrador-personagem e, por 
conseguinte, o leitor. Há que se buscar um novo sentido de vida, novamente 
humano. Voltar-se à essência reconquista, retomada do homem. Por uma 
anulação do ter, valorizando o ser. Por uma demolição do tenho, logo existo. 
Por ideais utópicos mais saudáveis que os cultivados até então. A metamorfose 
sofrida pelo processo de autoconhecimento experimentado por Souza está 
claramente descrita nesta passagem:

Um homem assustado, barbudo, rosto ossudo, olhar 
arregalado, as mãos a tremer (apanhei algum vírus 
na prisão?), roupa amarfanhada, sem meias, sapatos 
cambaios. A princípio não suporto me contemplar. 
Desconforto, vergonha de mim mesmo. No entanto, aquele 
ali sou eu. Tenho que me assumir, o homem refletido na 
porta é uma possibilidade sempre presente em cada um 
de nós. Ela se realizou comigo. O meu problema é: por 
enquanto ainda mantenho um afastamento desse outro 
homem, posso me ver à distância, conviver razoavelmente 
com ele. À medida que eu me incorporar a esse novo 
figurino, estarei quebrando o selo. Ele é desconhecido 
para mim, mas não vejo como recusá-lo. Porque o homem 
que o vidro reflete é o ponto inicial do conhecimento. É 
o princípio da mutação de alguém que se chamou Souza. 
Recusá-lo significa interromper o processo de revelação. 
A existência desse outro é parte da descoberta. Qualquer 
mudança tem de começar necessariamente dentro do 
homem. Para depois atingir o todo. A modificação externa, 
a alteração da sociedade, vem da transformação interior. 
De modo que exista equilíbrio harmônico entre forças 
internas e pressões externas. Caso contrário, o homem 
fica esmagado, flutuando na incompreensão, inadaptação. 
Boiando num salva-vidas precário, lata de cerveja vazia 
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em mar encapelado, ameaça de afundar logo que a água 
penetrar. (BRANDÃO, 1981, p. 294-295)

Narrador-personagem e leitor são conduzidos pelas sendas da 
irrealidade como modo de investigação sobre a irracionalidade de sua própria 
racionalidade. A realidade e a irrealidade, no romance de Brandão, estão 
bastante interligadas, na medida em que é a intromissão de um elemento de 
irrealidade que propicia a reconstrução da concepção de realidade referencial, 
tanto por parte do narrador-personagem, como do leitor.

Ao infringir o princípio da causalidade, quanto à aparição do elemento 
insólito, já que não há explicação racional para a existência do furo na mão, 
o qual desaparece, repentinamente, no fim da narrativa, a obra Não verás 
país nenhum se enquadra na explicação de Alcmeno Bastos, quando explica 
o seguinte:

Na maior parte dessa literatura irrealista dos séculos XVIII 
e XIX o princípio da causalidade permaneceu intocável. 
Os fatos narrados encontravam, por fim, uma explicação 
racional que poderia ser, no limite, ou de fato, a ação 
de potências sobre-humanas ou o malogro de alguma 
experiência de cunho científico, a ultrapassagem de um 
limite ainda não domesticado pelo saber do homem. 
Deste modo, a diferença essencial entre os realismos 
irrealistas do século XX e os seus antecedentes dos 
séculos XVIII e XIX parece residir no peso atribuído à 
causalidade, que agora é, senão abolida, pelo menos 
minimizada. (BASTOS, 2009, s/p)

Com base, ainda, na perspectiva do autor, sobre o lugar da causalidade 
nas modalidades de realismos irrealistas da ficção brasileira contemporânea:

Na caracterização de todas as modalidades de realismos 
irrealistas acima mencionadas, uma questão fundamental 
tem sido pouco trabalhada: justamente a da causalidade. 
O caráter mágico, fantástico, absurdo ou maravilho 
atribuído aos fatos narrados depende, é claro, de um 
ponto-de-vista: é a um alguém que os fatos parecem 
mágicos, maravilhosos etc. No nível do enunciado, cabe às 
personagens, a algumas delas pelo menos, a consciência ou 
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não da sobrenaturalidade dos fatos e, portanto, da quebra 
da verossimilhança, se bem devamos considerar que a 
verossimilhança não decorre apenas do estabelecimento 
de uma causalidade, tanto quanto, já o vimos, a 
causalidade não garante a verossimilhança. [...] No nível 
da enunciação, a consciência ou não da irrealidade cabe 
ao narrador, sobretudo quando adota ele o ponto-de-vista 
externo. Neste caso, tanto podemos observar: 1) a adesão 
incondicional do narrador à verdade do mundo narrado [...] 
2) a não adesão do narrador à verdade do mundo narrado: 
de dois modos: a) quando manifesta sua estranheza ante 
o insólito dos fatos que narra, tão perplexo quanto as 
personagens e/ou o leitor; b) quando deixa manifesto seu 
domínio sobre a natureza deles, sendo capaz de explicar 
o insólito, negando, portanto, a sobrenaturalidade ou 
atribuindo-a (e, portanto, aceitando-a) a alguma potência 
sobre-humana. (BASTOS, 2009, s/p)

No caso do narrador-personagem Souza, há, no início da narrativa, com 
o surgimento do furo na mão, a aceitação hesitante da presença do insólito, 
sem causalidade expressa, mas compreendida como verdade no mundo 
narrado.  Ao fim da narrativa, no entanto, ocorre a não adesão do narrador-
personagem à verdade do mundo narrado, na medida em que este, ao notar o 
desaparecimento do furo, duvida de sua existência de outrora:

Ao baixar as mãos, olho. O que aconteceu? Não, não, 
estou ficando maluco! Sonhei e desperto agora? Ou 
apenas estou começando a sonhar? Porque o meu furo 
desapareceu. Sim, não existe mais. Se acabou. Não ficou 
nem a cicatriz. Cutuco, mexo. Onde está? Caiu ao chão? 
Empurro as pessoas, mas não consigo mover ninguém. 
Loucura! Um furo cair ao chão. Só na minha cabeça. Qual a 
última vez que prestei atenção nele? Não me lembro, tinha 
me acostumado, nem ligava mais. Vai ver faz dias e dias 
que a mão se fechou. Será que?... Não, não é possível. O 
furo existiu, me acompanhou por meses. Meses? Quanto 
tempo faz que tenho este furo? Tenho, não. Tinha. E então 
me vem algo incrível. Vejam só! Não pode ser, me ajudem, 
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é um pensamento maluco. Mais do que isso, é a prova de 
que fiquei louco. Vocês sabiam. Mostrei. Vocês viram. Eu 
tinha o furo na mão, não tinha? Digam que sim, ou saio 
daqui e dou um tiro na cabeça. Esqueçam. Nem posso sair, 
nem tenho revólver. O furo nunca existiu. Pode ser? Jamais 
aconteceu coisa alguma em minha mão. [...] O furo foi 
desenvolvido em minha imaginação e acreditei nele com 
todas as minhas forças. (BRANDÃO, 1981, p. 348-349)

Neste contexto, a contribuição teórica do filósofo e linguista búlgaro 
Tzvetan Todorov em Introdução à literatura fantástica, é pertinente, na medida 
em que sustenta a seguinte perspectiva: 

Vimos que o fantástico não dura mais que o tempo de uma 
vacilação: vacilação comum ao leitor e ao personagem, 
que devem decidir se o que percebem provém ou não da 
“realidade”, tal como existe para a opinião corrente. Ao 
finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver 
feito, toma entretanto uma decisão: opta por uma ou 
outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que 
as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar 
os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a 
outro gênero: o estranho. Se, pelo contrário, decide que 
é necessário admitir novas leis da natureza mediante as 
quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero 
do maravilhoso. (TODOROV, 1981, p. 24)

Sobre o gênero fantástico, tomando por base a perspectiva de Todorov 
(1981), Alcmeno Bastos, já mencionado neste estudo, estabelece a seguinte 
crítica: 

Quanto ao fantástico, diria sempre da irrupção, no 
seio da realidade natural, de uma “outra” realidade, 
aparentemente regida pela sobrenaturalidade, 
aparentemente também passível de uma explicação 
natural, condição de ambivalência mantida até o desfecho 
da estória, desfecho esse que nada esclarece, em termos 
definitivos, quanto à naturalidade ou a sobrenaturalidade 
dos eventos. A despeito de todas as restrições feitas à 
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proposição teórica de Todorov, como já visto, permanece o 
fundo comum de uma ambivalência quanto à natureza do 
acontecimento insólito, especialmente por conta da elisão, 
completa ou parcial, da causalidade. (BASTOS, 2009, s/p)

Quando o insólito, na obra, deixa de provocar estranhamento, ainda 
que com ar de familiaridade, deixa de existir. Ainda que seu surgimento tenha 
sido acolhido, por parte do narrador-personagem e leitor, com estranheza e 
ausência de explicação, ao tornar-se normal, cotidiano, perde seu sentido de 
existência. Cabe ao leitor a decisão de acreditar no narrador-personagem – que 
tanto afirmara a verdade de existência do furo e agora se surpreende com sua 
inexistência – ou responsabilizá-lo por tê-lo imaginado, optando, assim, por 
distanciar-se do irracional, frente à possibilidade de fincar-se absolutamente 
na realidade consensual.

Em outras palavras, quando se dá a amálgama entre o lógico e o 
absurdo, o racional e o irracional, o real e o alegórico, o leitor vê-se obrigado 
a “mudar radicalmente sua experiência decodificadora, pois agora lhe cabe, 
‘ao invés de ler o texto a partir do mundo’, ‘ler o mundo a partir do texto’”, 
conforme a definição de Bastos (2009, s/p). 

A explicação plausível, considerando nosso hábito de buscar 
causalidades, para a possibilidade de construção ficcional na maestria de Não 
verás país nenhum pode estar, possivelmente, na reflexão do próprio narrador-
personagem, sobre os fatos e a representação destes:

As coisas são simples, não é preciso procurar significados 
ocultos. Os fatos são os fatos, verdadeiros, nus, aparentes. 
A vida inteira buscamos a compreensão através de 
informações enigmáticas. Imaginando complexas 
representações, procurando meios de penetrar no 
profundo. E o real está na superfície, boia à nossa vista. Tao 
simples, que recusamos. Estamos acostumados ao espelho 
da ilusão. Passamos o tempo em busca de algo que nos 
foi dado, à primeira vista. Não confiamos mais em nossas 
percepções, intuições. Nos afastamos do conhecimento 
primordial. Renasço, a cada instante. Minha vida – uma 
série de renascimentos. Sem que tenha havido morte. 
Sucessão de momentos que se somam. Os antigos deixam 
experiências, maturidade. Os novos vêm com a inocência 
e a contemplação. Neste renascer, me faço criança e me 
incorporo ao que veio antes. (BRANDÃO, 1981, p. 338)
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O convite está aberto: denunciam-se as hiperbólicas mazelas de uma 
nação futura (ou nem tanto), como modo de convidar ao renascimento, com 
direito ao desconhecimento da morte em vida. O anseio clamado na obra é que 
se recupere a consciência do óbvio: os momentos sucedem-se e somam-se. 
Causa e consequência. Negligência gera risco, renascimento gera esperança. 
Aquele que tem ouvidos, ouça, Brasil.
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a literatura Fantástica e as construções literárias  
no Movimento cyberpunk

Graciane Cristina Mangueira Celestino1

Introdução
O movimento cyberpunk surgiria no início da década de 1980 como um 

subgênero da FC, Ficção Científica, suas características são apresentadas em 
uma visão de mundo dominado por corporações, de tom distópico, caótico, 
globalizado e com desigualdades sociais e econômicas, tendo a tecnologia 
como dominante em relação à natureza humana. A obra que é exponencial 
para o cyberpunk é Neuromancer, do escritor norte-americano William Gibson, 
lançado em 1984.

Lemos (2002), afirma que a cultura cyberpunk não é somente uma 
corrente literária da FC, mas uma manifestação social estabelecida pelo 
underground da informática e por tendências da contracultura para tornar 
o contexto de discussões a respeito do gênero e autores mais efetivo. As 
primeiras expressões relacionadas à cultura cyberpunk nasceriam na obra 
Neuromancer, entre elas a construção da terminologia ciberespaço, a questão 
de uma visão de sociedade individualista, onde a beleza é uma mercadoria 
barata, e o estilo um diferencial raro, 

[...] o cyberpunk apresenta questões filosóficas de ordem 
moderna, nos remetendo diretamente à dicotomia 
cartesiana mente/corpo, no qual a mente pura apresenta 
um desprendimento puritano do corpo, sendo este, um 
acidente de percurso, desconectado da substância pura 
da mente. Ele apresenta a interação humana e mecânica 
como indissociável e conflituosa, todavia central na 
narrativa cyberpunk. Essa mesma narrativa, segundo o 
autor, questiona as hierarquias humanas propondo uma 
diminuição e, quase um borrão, nas diferenças entre 
animais, humanos, andróides, etc. (www.bocc.ubi.pt).

1  Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade de Brasília 
(UnB), Faculdade de Educação. E-mail: caeiro3@gmail.com.

http://www.bocc.ubi.pt
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Gibson (2008) em suas obras aponta o lado sombrio e rico do mundo, 
o que seria definido mais tarde como distopia. No mundo do imaginário 
gibsoniano, a questão de mercadoria é abordada, bem como a questão da 
substituição de objetos, coisas, máquinas e até seres humanos. Entre suas 
características estruturais está a incerteza de uma fronteira para os Estados 
que são dominados pelo poder de corporações capitalistas. Esses temas são 
contemporâneos, pois indicam a fragilidade do Estado enquanto sistema de 
governo em um mundo dito globalizado.

Estado esse que acaba por nutrir um mercado de comércio livre e 
indiscriminado que constrói o próprio poder e controle por meio do crime. 
Nesse sentido a vida humana é vista como descartável, já que o dinheiro 
compra os valores morais, e a informação é moeda de troca em um mundo 
conectado em rede.

Sendo assim, a construção literária de Gibson (2008) se dá em um 
mundo à parte, mas que corresponde ao crescimento desordenado do mundo 
virtual, ou ciberespaço. A atenção ao comércio de informação e transmissão de 
dados nas obras cyberpunk são uma constante.

Conceito de Ficção Científica e sua relação com o Movimento Cyberpunk
Para Todorov (2008), a Ficção Científica, com olhar particular acerca 

do Movimento Cyberpunk, indicaria uma visão de mundo futuro, sendo este 
compreendido ao visualizar uma parte do todo. Essa parte é o Sprawn, que 
seria uma megacidade composta por um terreno urbano que vai de Boston 
a Atlanta na trilogia gibsoniana. Essa megacidade sedia parte das histórias e 
cenários dos textos de Gibson (2008), em Mona Lisa Overdrive, Neuromancer 
e Count Zero, e são a linguagem concebida por associações com as expressões 
utilizadas na informática.

Ademais, cada um dos livros traz um pequeno glossário que explica os 
termos. As referências nos textos são da cultura pop americana, numa clara 
crítica a uma sociedade repleta de mitos, celebridades, prostituição, drogas, 
crime e crenças antigas. Os cenários de Gibson (2008) são ricos em detalhes, 
personagens com dificuldades existenciais que carregam consigo histórias 
representativas de uma sociedade caótica.

Logo, esses questionamentos das obras cyberpunks podem ser 
analisados de maneira a evidenciar a diferença fundamental entre os gêneros, 
tal como explicita Todorov:

Quando o leitor sai do mundo das personagens e volta a 
seu lugar natural (o de leitor), um novo perigo ameaça o 
fantástico. Ele se situa ao nível da interpretação do texto. 
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Existem narrativas que contem elementos sobrenaturais, 
mas onde o leitor nunca se interroga acerca da natureza, 
pois sabe que não deve tomá-las ao pé da letra. (TODOROV, 
2008, p. 151)

Ou seja, a leitura empenhada pelo leitor de cyberpunk é a experiência de 
situar o nível de interpretação de mundo (TODOROV, 2008) a busca por identificar 
como se dá a constituição da narrativa fantástica e como podem ser analisadas 
suas estruturas narrativas. A Ficção Científica não pode ser descrita como 
Gênero Fantástico, pois coexistem três condições para se definir o fantástico: 
a primeira questão é que o leitor deve considerar o mundo das personagens 
como um mundo de pessoas vivas, e deve hesitar entre uma explicação natural e 
uma sobrenatural, segundo Todorov (2010).Logo depois essa hesitação deve ser 
sentida de modo que o papel do leitor é confiado a uma personagem, e adiante 
essa hesitação se acha representada, e torna-se um dos temas da obra – essa 
compreensão permeou todo o estudo e análise da narrativa.

Essa coexistência de categorias é o que define a Literatura Fantástica. Em 
um exemplo mais eficaz, seria a transposição entre o real e o ilusório. No gênero 
cyberpunk, essa transposição não pode ser sentida, pois os acontecimentos 
são situados em uma esfera de realidade denominada ciberespaço.

Daí a necessidade de se relacionar aos antecedentes do movimento 
literário com os apontamentos e conceitos construídos a partir de um âmbito 
filosófico-científico. Cabe ressaltar que o campo das artes retratou com bastante 
consistência as angústias do homem e do contexto sócio-histórico vivenciado.

A Literatura é uma forma de expressão artística que se utiliza da 
linguagem para dar corpo a seu imaginário em meio à Revolução Industrial 
do século XIX. Aumentou sua manipulação nas obras de autores como Mary 
Shelley, até chegar ao século XX com uma quase onipresença em nossa 
literatura. Amaral cita que

Essa passagem da cultura em uma cultura tecnológica 
(que ainda está em andamento) e do sujeito em sujeito 
tecnológico encontra-se na essência do ser humano, 
desde as épocas mais remotas,mas apenas começa a 
potencializar-se enquanto “realidade” no século XX. As 
imagens que fundamentam o imaginário tecnológico 
acompanham a transformação dessa sociedade desde 
os mitos mais distantes e perpassam a literatura desde o 
século XVII. (AMARAL.www.bocc.ubi.pt)
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Logo pode-se entrever as questões ligadas à cultura literária de Ficção 
Científica como nascida nesse contexto de transformações, que consolidaram-
se a partir da Revolução Industrial e se atestam no imaginário científico como 
sendo o material de construção da realização humana, de potencialidades 
ligadas gradativamente a objetos tecnológicos. Contudo, para relacionar 
diretamente o contexto de surgimento do movimento cyberpunk, nos 
reportaremos à década de 1980 sob um viés literário.

A representação artística que surgiria nesse período com algumas obras 
literárias ligam a cultura desse período ao modo de ser e estar no mundo das 
pessoas que vivenciaram esse momento.

Entre essas obras podem ser citadas A palavra Pintada e A Fogueira das 
vaidades, de Tom Wolfe, que conduzem nosso devir a um momento pós-guerra 
fria, capitalista e de consumo frenético de grifes e drogas.

Ademais observamos que em Nova Iorque foram criadas grandes 
vernissages, com artistas se apresentando e criando para si e para seus 
colegas rótulos, que se propagavam e sumiam com extrema rapidez, portanto 
daí se indicam os poderes que a mídia e a sociedade de consumo capitalista 
viriam a desenvolver.

Nesse contexto, uma obra literária em particular faria sucesso, e de 
maneira implícita criticaria a maneira nova-iorquina de viver, American Psycho 
de Bret Easton Ellis, que mais tarde seria transformado em filme, sob a tradução 
no Brasil de “ Psicopata Americano”, contando a história de um publicitário que 
se mascara, demonstrando ser um homem de gostos elegantes e refinados, 
mas que esconde um hedonismo que o leva a matar pelo simples fato de seu 
colega ter um cartão de apresentação mais bonito que o seu. O divertimento 
desse personagem é matar prostitutas e colegas de trabalho por motivos 
triviais. Amaral afirma que:

Essas obras apresentam o retrato de uma geração 
pós-guerra fria, na qual as utopias e ideias pacifistas 
presentes nas décadas anteriores encontram-se em 
processo de dissolução. A extrema cientifização do 
modernismo contrasta com os livros de auto-ajuda e com 
o misticismo acolhido por uma grande parcela da classe 
media. Por outro lado grandes narrativas são substituídas 
pelo prazer imediato do consumo, do culto ao corpo 
e da idealização da tecnologia como redentora dos 
problemas da sociedade viabilizada através da cultura 
do computador pessoal, também uma invenção daquele 
período. (AMARAL.www.bocc.ubi.pt)
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Por conseguinte, nos reportaremos a um reconhecimento do espaço 
literário do movimento cyberpunk em que a crítica à tecnicização das pessoas 
e sua repressão são exponenciais, assim demonstrando que a tecnologia 
media as vidas sociais e diferencia seus saberes e práticas culturais de maneira 
a colaborar na aquisição de saberes e experiências, e não à sua restrição. 
Para tanto, serão empreendidas algumas relações e conceitos que norteiam o 
movimento, sua linguagem na literatura e como sua difusão ocorreu.

Durante a concepção de um conceito de cyberpunk é necessário 
que sejam observadas algumas marcas de linguagem artística, tais como os 
acontecimentos cotidianos, a maneira como pode se desrealizar o real, e a 
construção frágil determinada por razão e limitações, uma vez que o movimento 
apresenta questões de cunho filosófico e de ordem moderna que acabam por 
relacionar a dicotomia mente/corpo com a questão da investigação sobre as 
possibilidades perdidas ou latentes que constituem o avesso da nossa existência.

O uso da literatura cyberpunk nas aulas de Língua Portuguesa é visto por 
Amaral (2008) de maneira a exemplificar a questão da relação da linguagem 
com a realidade que é observada de maneira crítica e diferenciada.

Ou seja, o cyberpunk refletiu na década de 1980 uma realidade crítica 
acerca das descobertas tecnológicas que adiante seriam mencionadas, sem 
contar o questionamento à hierarquias e a disposição de diferenças entre 
humanos, animais e androides ao mesmo tempo em que se mistura com a 
ficção de maneira própria, por meio de relações de causa e efeito das obras 
cinematográficas e literárias, as tornam uma linguagem de forte expressão na 
sociedade contemporânea.

Em alguns casos o cyberpunk chega a desenvolver no indivíduo uma 
linguagem mais expressiva, e em seu percurso temporal se edifica de forma a 
contemplar o recorte epistemológico, social, político e econômico, que estão 
inseridos nesse percurso. Percebe-se, então, o estudo do ensino da Literatura 
como algo em construção contínua, como uma imersão do artista na realidade, 
(Amaral, 2006). Por isso também os escritores de livros de ficção científica 
foram chamados de visionários, e influenciaram várias gerações de artistas 
brasileiros da década de 1980 no Brasil.

Nesse sentido, o estudo da cultura, da linguagem e da relação entre 
literatura e o conceito de cyberpunk objetivou-se na apresentação de um 
trabalho que tratasse das questões levantadas por Gibson em Mona Lisa 
Overdrive, além de contemplar teorias que constituíram um objeto de 
questionamentos sobre a inserção e concentração de meios de cultura, arte, 
comunicação e tecnologia que possam atender à população.
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A Matrix e a questão da alucinação coletiva digital: a polifonia e o 
dialogismo no texto gibsoniano

A palavra ciberespaço é de origem norte-americana. O termo foi 
cunhado no ano de 1984 pelo escritor de Ficção Científica, precursor do 
Movimento Cyberpunk, Willian Gibson, em seu livro Neuromancer.

O conceito de ciberespaço vem do universo de redes digitais, que se 
intercomunicam e se apresentam como terreno de encontros, de aventuras, 
de conflitos mundiais, sendo entendido como uma nova fronteira econômica 
e cultural.

No mundo das artes, coexiste na atualidade, uma grande concentração 
de correntes artísticas, que se mesclam às correntes políticas e ideológicas, e 
denotam o falar pela “cibercultura”. Segundo Lévy:

O ciberespaço designa menos os novos suportes de 
informação do que os modos originais de criação, de 
navegação no conhecimento e de relação social por 
eles propiciados. Citaremos de memória, na desordem 
de uma lista heteróclita e não-exaustiva: o hipertexto, 
a multimídia interativa, os videogames, a simulação, a 
realidade virtual, a telepresença, a realidade aumentada 
(o ambiente físico está recheado de captadores, 
módulos inteligentes e comunicantes a seu serviço), os 
groupwares (instrumentos de ajuda na cooperação), os 
programas neuromiméticos, a vida artificial, os sistemas 
especialistas, etc.( LÉVY, 2000, p. 104)

Nessa concepção de ciberespaço como um construto de exploração da 
informação em formato digital, encontram-se meios de hibridização entre as 
técnicas digitais e os meios clássicos de comunicação em massa. Como exemplos 
estão o cinema, telefone, televisão, vídeos, livros, jornais, museus, etc.

Essa constituição de um campo vasto de inteligência coletiva é 
entendida por Lévy (2000) como saberes de campos diferenciados, que 
se encontram na construção de espaços vastos, abertos, que ainda são 
parcialmente indeterminados, pois a concepção de ciberespaço não deve 
ser reduzida a um único campo de construção de conhecimentos, sendo sua 
vocação intercomunicar-se e conectar-se com dispositivos de criação, gravação, 
comunicação e simulação.

O ciberespaço pode ser compreendido como uma gama de linguagens 
que se constitui como artísticas e tecnológicas, podendo, portanto, serem 
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híbridas e de cunho educacional, desde que sejam compreendidas de maneira 
a abarcar o surgimento de uma semiótica que possa despir as construções de 
multimídia do logocentrismo, o que ocorreu, pois a linguagem humana ativou 
um continuum semiótico.

A educação é um construto de estruturas e organizações que são tanto 
sociais quanto educacionais. Neste contexto, a presente pesquisa foi realizada 
em uma comunidade do entorno do Distrito Federal. 

As construções literárias no Movimento Cyberpunk contemplam sua 
franca expansão na escola e nos meios de comunicação, livros, cinema e jogos, 
com novas propostas de ensino e inovações relacionadas à aprendizagem e 
como deve ser concebida. Nessa perspectiva nos questionamos: qual o papel 
do ensino de Literatura Fantástica na escola, tendo como aporte as construções 
literárias cyberpunks?

Por ser a escola um agente de contradições e questionamentos acerca de 
seu papel, se faz necessário repensar as práticas de ensino da Literatura, que já 
se encontram defasadas. Como cita Lévy (2000), é o pensar a não existência de 
um determinismo tecnológico ou econômico que pode presentear a educação 
com um modelo de equipamentos coletivos da sensibilidade, da inteligência 
e da coordenação de uma civilização contemporânea.Conceber o ensino de 
literatura e sua aprendizagem a fim de constituir a evolução educacional do 
jovem, por meio de uma ideologia de linguagem que possa vincular-se ao 
desenvolvimento dos instrumentos de comunicação.

O que se pode perceber é que a mudança no ensino de literatura das 
últimas três décadas, além de colaborar com a propagação de mais estratégias 
de aprendizagem, vem também conceber uma educação que não precisa estar 
somente imposta aos muros da escola, mas para além deles.

Sendo assim, foi analisado um texto gibsoniano, Monalisa Overdrive, como 
sendo uma construção literária aliada ao uso das tecnologias, que tem como 
premissa a necessidade de se respeitar o direito à comunicação que cada ser 
humano tem. A tecnologia deve ser pensada para que possa colaborar na recepção 
e difusão para toda uma comunidade. Na concepção bakhtiniana de linguagem,

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural 
ou social) como todo corpo físico, instrumento de produção 
ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele 
também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 
exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e 
remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, 
tudo que é ideológico é um signo. (BAKHTIN, 2009, p. 31)
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Sendo assim, essas relações entre texto escrito e virtual podem ser 
concebidas com o significado que carregam: o ensino de literatura fantástica, 
pela via da Ficção Científica, seria uma ferramenta na construção de 
concepções de ideologia que utilizam um instrumento de produção, como é o 
caso do sistema imagético, que carrega a questão da imagem ocasionada por 
um objeto e percebida como artístico-simbólica.

McLuhan (1989), teórico da comunicação, na década de 1960 fez uma 
apreciação sobre a sociedade e como estaria vivenciando uma “aldeia global”. Para 
o teórico, toda a questão do progresso nas tecnologias iria desencadear no planeta 
uma situação de intercomunicação, que poderia trazer tanto possibilidades de 
comunicação entre pessoas em qualquer lugar, quanto formas diferenciadas de 
conceber a aprendizagem e o ensino. Contudo, com a era dos aparatos digitais, a 
dita modernização tecnológica e as várias maneiras de se comunicar, esse conceito 
começaria a se concretizar por meio dos dispositivos móveis, que na atualidade 
proporcionam uma interligação com o mundo circundante.

No que diz respeito à maneira como são apresentados os conteúdos e 
métodos de ensino da Literatura Fantástica e seu desenvolvimento em sala de 
aula, ainda podemos compreender que é uma prática pouco aceita por alguns dos 
educadores da escola estudada, contudo sua importância no aprendizado vem 
ganhando força graças à forma de conceber a inovação que os jovens carregam.

 Ao desenvolver o trabalho de produção e utilização dessas ferramentas 
no cotidiano da sala de aula, problemas educacionais não serão resolvidos, mas 
o processo de aquisição de habilidades aliada à competência que os sujeitos 
da aprendizagem têm poderão inaugurar uma aproximação resistente entre 
os muros da escola e outras relações, e etapas da aprendizagem do aluno. De 
acordo com Lévy,

O problema da inteligência coletiva é descobrir ou 
inventar um além da escrita, um além da linguagem 
tal que o tratamento da informação seja atribuído 
e coordenado por toda parte, que não seja mais o 
apanágio de orgãos sociais separados, mas se integre 
naturalmente, pelo contrário, a todas as atividades 
humanas, volte às mãos de cada um. (LÉVY, 2000, p. 17)

Nesse contexto, para o autor, a questão do devir da linguagem e seu 
reconhecimento como algo técnico é também fonte para o domínio de teorias. 
Ser professor de artes visuais seria, então, reconhecer a aprendizagem móvel 
como uma das competências determinadas pela obtenção de requisitos 
relacionada às hipertextualidades que consegue realizar.
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A aprendizagem móvel perpetua-se na atualidade como o 
reconhecimento das atividades humanas e sua integração com a inteligência 
coletiva, que parte da linguagem visual, avança até a tecnologia da informação 
e encontra sua missão no ensinar com excelência e aprender com habilidade 
por meio de instrumentos tecnológicos.

A obra literária nos últimos anos do século XXI vem sofrendo 
intervenções diretas na concepção de um aprendizado que possa (re)valorar 
suas inúmeras interpretações. Nesse sentido as narrativas hipertextuais são 
significativas, de acordo com as concepções bakhtiniana (Volochínov, 2009) e 
benjaminiana (1992).

A linguagem é um campo de construção ideológica de sentidos e de 
estruturação de elementos básicos literários que concernem à filosofia da 
linguagem, encontra-se sentido metodológico no entendimento de como a 
escola está organizada em relação a seu direcionamento curricular, e de que 
maneira as atividades que pertencem ao campo social são discutidas na obra 
literária. Discussões essas que não cessam, são oriundas da formação do ser 
humano enquanto um ser social e que realiza suas incursões por intermédio 
da linguagem, do estudo dos elementos textuais dispostos na obra Mona 
Lisa Overdrive, que evidenciam características intertextuais com caráter de 
crítica a uma sociedade que busca alocar aos indivíduos valores diferenciados, 
reduzindo a dimensão humana a um distanciamento distópico.

O que nos importa, assim, é trazer à tona a discussão sobre a maneira 
como as questões teóricas sobre cultura podem ser entendidas como o saber 
de uma elite, e não como uma tendência de saber coletivo que é produzido 
por processos cognitivos que partem de relações dialéticas e heterogêneas. 
Os indivíduos definem as esferas de realidade simbólica, portanto os preceitos 
bakhtinianos de dialogismo, polifonia e intertextualidade presentes na obra, 
foram amplamente discutidos.

Mas não há dúvida de que a evolução da escrita não 
ficará presumivelmente ligada aos ditames de uma 
atividade caótica no âmbito da ciência e da economia; 
virá antes o momento em que a quantidade dará lugar a 
qualidade, e a escrita, que penetra cada vez mais fundo 
no âmbito gráfico da sua nova e excêntrica capacidade de 
se dar como imagem, se apoderará subitamente dos seus 
conteúdos adequados. Essa escrita da imagem só poderá 
ser manipulada por poetas que, como nas origens serão, 
sobretudo especialistas da escrita que terão de saber 
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explorar os domínios nos quais (sem se considerarem 
demasiado importantes) têm lugar na construção dessas 
formas de escrita: o dos diagramas estatísticos e técnicos.
(BENJAMIN, 2013, p. 25-26)

Talvez por isso, antes de William Gibson, nenhum outro escritor tenha 
se interessado tanto pela ideia de comunicação instantânea universal, pois 
afinal esses ditames citados por Benjamin (2013) são a difusão de seu espaço 
em relação a narrativas de cunho visual e gráfico.

Em diversos livros de ficção, como Terra Imperial e 2001 – a Odisseia 
Final, são descritas sociedades em que todos os habitantes do globo estão 
interligados constantemente, e em obras de divulgação científica, como Um Dia 
na Vida do Século XXI, escrito em 1986, conceitos como e-learning (educação 
à distância) e teleconferências utilizando realidade virtual são descritos como 
lugares-comuns em 2019.

Esses conceitos não são citados como tecnológicos no texto 
benjaminiano, mas indicam uma conceituação da escrita e imagem que podem 
ser percebidas como uma idealização da concepção de linguagem que liga as 
narrativas literárias às artes visuais, e são realizadas de maneira a diferenciá-las 
por McLuhan (1989).

Portanto, a concepção de uma linguagem ligada às construções literárias 
é a força propulsora de mudanças, tanto na evolução da escrita quanto na 
imagem. A linguagem da obra de arte e suas relações com a tecnologia e suas 
ramificações estéticas no texto trazem consigo a questão da polifonia, da 
carnavalização e do hibridismo discutidos por Bakhtin.

Em relação a Benjamin, foi abordada a questão da obra de arte enquanto 
produto de uma sociedade contemporânea, além de contrapor as questões 
filosóficas e sociais que envolvem o devir da Literatura Fantástica e sua relação 
com a Ficção Científica nas aulas, pois uma ideologia tecnológica precisa ser 
concebida por meio de ruptura e contraposição dos padrões.

As discussões sobre obra de arte têm em Benjamin e Lévy teóricos que 
buscaram aprofundar os questionamentos acerca das tecnologias e da maneira 
como sua difusão influenciaria os debates e posicionamentos da sociedade pós-
contemporânea, elevando suas construções de ideias e de valores artísticos 
e literários uma constante ressignificação de suas composições, o que será 
apresentado nesse projeto de dissertação.

Nessa concepção, o desafio que a escola enfrenta na atualidade é 
tornar o público que atende mais competente em relação ao ensino, o saber 
é construído a partir da leitura e ressignificação de ideias. Por intermédio 
de professores, a sociedade contemporânea está a passar por dificuldades 
que explicitam o processo de propagação da estética tecnológica como um 
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dos espaços de comunicação, sociabilidade, organização e disseminação de 
informação e conhecimento.

Indagações relacionadas à maneira como a obra literária e a obra 
de arte visual vêm se apresentando, compõe um entrelaçamento textual e 
imagético, além da troca de experiências. Essas interconexões ou nexos são 
disponibilizados pela recepção de uma prática, ou um fragmento da realidade 
apresentada, pois:

Quanto mais a ciência e a tecnologia – sobretudo 
a biotecnologia, pesquisas cerebrais, tecnologia da 
informação e as ciências materiais - afetam a experiência 
cotidiana das pessoas, mais os artistas se voltam para 
temas, objetos e esferas do imaginário conectado com 
as possibilidades criativas, mas também os perigos 
e riscos apresentados por essas novas tecnologias. 
Nas artes baseadas na mídia em particular, esferas 
relacionadas ao processo interativo de imaginário estão 
sendo criadas que empregam as últimas pesquisas que 
levam o observador para “realidades mixadas.(KRULL 
Apud AMARAL, 2006, p. 184)

Essa inovação para a questão das aprendizagens colabora na inserção 
de técnicas, instrumentos e trabalhos, pois a escola está inserida na sociedade 
e na cultura do seu tempo. Dessa forma, não é possível uma fuga da inovação 
tecnológica, e repensar as questões de cibercultura em que estamos incluídos 
é uma chave para o que Aumont (1995) chama de discursividade, ao dissertar 
sobre a questão social ele esclarece:

Ademais, mesmo antes de sua reprodução, qualquer 
objeto já veicula para a sociedade na qual é reconhecível 
uma gama de valores dos quais é representante e que 
ele “conta”: qualquer objeto já é um discurso em si. É 
uma amostra social que, por sua condição, torna-se um 
iniciador de discurso, de ficção, pois tende a recriar em 
torno dele (mais exatamente, aquele que o vê tende a 
recriar) o universo social ao qual pertence.(AUMONT Apud 
AMARAL, 2006, p. 185)
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Ao iniciar os questionamentos sobre a questão dialética que o texto 
carregava, e como poderia ser utilizada para a estruturação de conteúdos que 
pudessem colaborar na aquisição de uma competência leitora mais fluente, 
pode-se propor a utilização de dispositivos que os próprios jovens têm em 
sala de aula. Uns para mandar mensagem, outros para jogar algum game novo 
e outros para falar com amigos em sala, com suas famílias, amigos ou até 
mesmo relacionamentos pessoais. Nessa perspectiva, durante a aula de Artes 
o professor pode propor que os discentes produzam uma pequena história, 
um título ou tema, deixar livre a criatividade, logo após com a colaboração de 
alguns ambientes virtuais de aprendizagem, começar a ministrar o surgimento 
da animação, e o conceito de persistência retiniana. Sendo assim, pode-se 
dizer que o:

Resultado das articulações entre imaginação e fazer 
artístico, é na obra que o imaginado adquire concretude. 
O que foi concebido na imaginação adquire nova forma 
no fazer, pois são dois momentos diferentes da criação. 
Quando imagina, o sujeito utiliza sua capacidade de 
construir imagens mentais; quando produz a imagem, 
utiliza uma linguagem como suporte para inventar 
determinada forma. (PEREIRA, 2010, p. 17)

É nessa concepção de fazer artístico que as atividades com produção 
das imagens a partir das histórias de cada jovem vão sendo organizadas 
mentalmente, pois pode-se perceber que o processo de feitura dessas 
linguagens reinventou a maneira como os alunos viam e concebiam as aulas 
de Artes. A criação e articulação do fazer artístico é, em si, uma das maneiras 
encontradas pelos educandos para se comunicar e concretizar a linguagem 
móvel que tanto os cativa.

Literatura Gibsoniana e a Inteligência Coletiva: Em um mundo de 
avanços tecnológicos, como se enquadra a leitura e as construções literárias na 
escola em suas diferentes realidades ?

Após algumas experiências iniciais na escola, os alunos foram desafiados 
a retornar para suas casas com o trabalho de fotografar ou gravar suas histórias 
escritas, e, a partir daí, trazer à escola para montagem.

Na sequência foram organizados os materiais digitais de cada um 
deles em uma pasta e montadas as primeiras animações. Por não terem feito 
trabalho semelhante anteriormente, os alunos das turmas 1 e 2 sentiram-se 
desconfortáveis, mas na segunda exibição de seus trabalhos para os colegas, 
ficaram mais claras e definidas suas concepções e maneiras de criar ou de 
manifestar seus gostos.
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Dessa maneira, a segunda fase da pesquisa inicial foi o trabalho com 
a oficina de quadrinhos, e como seria retratado e orientado o tema para 
jovens. As turmas de 9º ano do município passam, atualmente, por profundas 
mudanças em seu contexto social e cultural.

Na atual administração, de 2013 a 2016, há preocupação em modificar 
e ampliar os recursos tecnológicos que são apresentados, para que aja maior 
ambientação e colaboração nos espaços virtuais, tanto para os jovens quanto 
para professores. Para acompanhar e ampliar os conhecimentos pedagógicos 
e tecnológicos, a Secretaria Municipal de Educação conta com um profissional 
que coordena e elabora atividades diferenciadas nos laboratórios de 
informática da rede.

Mas os recursos tecnológicos não devem ser vistos como algo que será 
utilizado pelo aluno só na escola, pois a aprendizagem e a mobilidade da rede 
mundial de computadores tornou-nos uma sociedade que precisa refletir 
sobre o seu uso pedagógico e social.

A preocupação com o processo de elaboração da oficina de texto foi 
concebida para contemplar a tecnologia como umas das ferramentas que 
seriam utilizadas pelos educandos, pois não seria suficiente para o processo 
de aprendizagem se a formação para as questões de narrativa e hipertexto não 
estivessem pontuadas.

Portanto, o ensino com textos de Ficção Científica atingiu de maneira 
eficaz os jovens que se questionavam acerca das relações convencionais. Para 
melhor compreender o perfil desse jovem: sedento por conhecer, criativo, 
inovador, imaginativo.

Numa concepção bakhtiniana de uma realidade que parte da 
compreensão, de maneira dialética unívoca, entre a questão da subjetividade 
e da objetividade nos movimentos literários que se estabelecem por meio 
da concepção de um signo ideológico, mais especificamente no cyberpunk, 
um subgênero da Ficção Científica, que procura minimizar a relevância que 
desempenha a subjetividade ao constituir o objeto estético, essa afirmação 
demonstra a importância do sujeito ao relacionar e efetivar a obra de arte 
como uma construção da sociedade, contudo sem essa efetivação não pode 
existir produção artística.

O papel da autoconsciência nos questionamentos estéticos de 
base marxistas contrapõe-se ao materialismo vulgar, pois este despreza a 
subjetividade e concede relevância somente à matéria; ao outro, afastando-
se, portanto do idealismo, que privilegia o aspecto subjetivo divorciado do 
mundo objetivo, e nesse paradigma deve-se observar que a grande maioria de 
formulações estéticas baseadas em Ficção Científica são de cunho superficial, 
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contudo, durante o estudo de algumas questões relacionadas ao ser e sua 
subjetividade, pode-se encontrar formulações de que o marxismo “subestima 
a ação do sujeito, que ele subestima a eficácia do fator artístico na criação da 
obra de arte” (LUKÁCS, 1965, p. 32).

Nesse contexto, o estudo do movimento iniciado na década de 1980, 
intitulado cyberpunk, é uma maneira de refletir sobre a posição que o 
materialismo dialético na linguagem, concebido por Bakhtin, aborda nessa 
questão de que “não há objeto sem sujeito”, partindo dessa concepção que o 
teórico marxista G. Luckács propunha. O aparente idealismo dessa concepção 
denota uma retomada da filosofia literária, pois coexistem sistemas de 
significação da sociedade e de seu caos atípico ao apontar o esclarecimento 
da peculiaridade do estético. Diz Lukács (LUKÁCS, 1966, p. 231): “a essência 
estética do objeto consiste, como temos dito várias vezes, em evocar certas 
vivências no sujeito receptor, por meio da mimesis, que é uma forma específica 
de reflexo da realidade objetiva”. Por isso esse movimento foi compreendido 
como alienador, pois sua tentativa era de não superação da subjetividade, pois 
sendo assim seria o fim da atividade estética e ética apontada por Bakhtin, que 
era contemporâneo de Luckács. Quando se discute a questão da falência de 
ideologias de maneira fictícia, relaciona-se o “não há objeto sem sujeito” à sua 
natureza estética, sendo esse um processo de constituição de uma sociedade 
que vivenciava na década de 1980 o boom da informática e o surgimento de 
grandes empresas de tecnologias.

Ao analisar o papel da subjetividade a partir da ideologia bakhtiniana, 
é concebido, por intermédio do estudo do método histórico dialético na 
linguagem, uma concepção de sujeito-objeto que traz a perspectiva dialética 
como sendo um reflexo do estético.

 Poder-se-ia suscitar aqui algumas considerações relacionadas a 
tendências isoladoras da compreensão de mundo do ser social, contudo, esse 
ato de constituir a arte por meio de critérios monolíticos é “uma autoatividade 
de um sujeito sem mundo” (LUKÁCS, 1966, p. 473).

Na Ficção Científica, a realidade é invocada em um devir que não pode 
ser compreendido em exterioridade, pois a construção de uma realidade futura 
depende da realidade vivenciada pelo ser, e que projeta nela suas aspirações 
advindas da subjetividade humana no processo de constituição do mundo estético.

Esse mergulho no futuro é visto como sendo o mergulho da intensificação da 
subjetividade no universo da arte, pois o conhecimento que o ser domina naquele 
dado momento pode ser um conjunto de suas relações com o mundo do porvir.

A diferença realizada por Bakhtin entre a estética e suas ramificações nos 
gêneros literários é de que ambas são abstrações razoáveis, pois suas conexões 
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conceituais surgem de forças reais da vida, ou seja, ao surgir na década de 1980, 
o movimento cyberpunk se colocaria como uma oposição ou contraposição, que 
tinha por finalidade compreender o momento social e suas exigências.

É notável considerar que a essência da eticidade é uma forma de 
aspirar à conduta que poderia ser descrita como “o núcleo mais íntimo da 
personalidade e domine desde ela toda a periferia dos afetos e emoções, de 
desejos e ideias, e não de um modo dualista e tirânico, senão organicamente, 
como revelação da personalidade total” (LUKÁCS, 1982, p. 266).

Os gregos, ao tratarem das questões de cunho ético e estético, 
relacionaram essa relação problemática existente. Daí, nas construções míticas 
da história da humanidade, o ser social passaria a elaborar uma regulação de 
sua existência por intermédio da mediação de costumes.

 No entanto, essa relação conflituosa entre as referidas esferas 
ocorreria porque os valores eram dados como uma coisa natural e isenta de 
questionamentos. Ao surgir a ideologia da kaloskagathia, própria da nobreza, 
que com sua força de valores dominava as cidades-estados, surgiria um ideal 
ético que resguardaria interesses de classes dominantes; a conduta dessa 
ideologia estava pautada no desprezo pelo trabalho e no culto ao exercício físico.

Nesse contexto de relação harmoniosa entre soma e psique ocorre 
o nascimento de uma arte em que a beleza emerge categoria estética. Ao 
aparecer o belo articulado ao nobre, esse conceito entra em crise por conta 
do colapso da polis. Nesse contexto, a sociedade que surgiria em meados da 
década de 1980 tentaria suprimir essa subjetividade que poderia representar 
o fim da atividade estética.

Essa questão de “não há objeto sem sujeito” é uma relação de natureza 
estética, uma expressão do processo de constituição social em que se 
encontrava a sociedade. Essa análise empreendida por Bakhtin acerca do papel 
ideológico empreendido por um signo nas construções de cunho estético e da 
realidade, deve intensificar o papel da subjetividade no universo da arte, pois o 
conhecimento de si do homem não acontece sem o conhecimento do conjunto 
de objetos e sujeitos de uma realidade.
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entre efeitos (sobrenaturais) e causas (reais):  
a arte literária de lourenço Mutarelli

Graziela Ramos Paes1

São muitos os elementos do reino do sobrenatural que estão presentes 
nas histórias de Lourenço Mutarelli, revelando-se como as marcas mais notáveis 
em sua literatura. Figuras monstruosas, possessões demoníacas, contato com 
extraterrestres, crença no ocultismo – todos esses personagens e casos estão 
presentes no universo criativo do autor.

O escritor paulista afirma que “quando a pessoa está sofrendo uma ruptura 
interna e ela começa a projetar isso no sobrenatural – em alguma visão mística 
e religiosa – fica difícil saber até que ponto isso é possível ou apenas um delírio 
do personagem. Eu gosto desse jogo” (MUTARELLI, 2011)2. Para os leitores de 
Mutarelli, sejam os das HQ’s, textos teatrais ou romances, é fácil perceber como 
esses elementos estão presentes, de diferentes modos, em todas as suas histórias. 

As personagens mutarellianas vivem crises nas quais se veem assoladas 
pelo fracasso, a solidão, o abandono, a angústia e a insanidade. São sujeitos que 
parecem ter perdido seus referenciais e agora trafegam por uma via na qual 
algo, para além deles mesmos, conduz seus caminhos. O completo sentimento 
de vazio e angústia nas personagens de Mutarelli leva-os a questionar o mundo 
ao redor. Segundo Heloisa Pisani3:

Os distúrbios de personalidade e o apelo ao 
transcendental na obra de Lourenço Mutarelli evidenciam 
as contradições entre o papel do homem, sua imaginação 
e a existência de forças superiores que regeriam seu 
destino. Seus personagens não questionam a si mesmos. 
Eles creem em diferentes coisas, mas necessariamente 
em algo que esteja fora deles próprios, para além das 
responsabilidades humanas. (2012, p. 51-52)

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do 
Estado do Amazonas (PPGLA/UEA). É também bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas - FAPEAM.
2  Trecho da entrevista do autor concedida para o site Livrada!. Disponível em: <http://
livrada.com.br/2011/12/18/lourenco-mutarelli-nada-me-faltara/> Acesso em: 01 Mar 2014.
3  Citação presente na dissertação de mestrado intitulada “O Cheiro do Ralo: a poética 
de Lourenço Mutarelli e o processo de transposição para o cinema por Heitor Dhalia”. Disponível 
em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000877600> Acesso em: 02 Mar 
2014.

http://livrada.com.br/2011/12/18/lourenco-mutarelli-nada-me-faltara/
http://livrada.com.br/2011/12/18/lourenco-mutarelli-nada-me-faltara/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000877600
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O apelo ao transcendental, percebido por Pisani, nos leva a refletir 
quais seriam as motivações que levam os personagens a entregarem-se à 
crença do sobrenatural. Mutarelli alega que “nosso cotidiano é cheio de 
situações absurdas. Faz parte da condição humana. O bom é que os leitores 
se desarmam quando a história começa com algo que pareça absurdo. Assim, 
a pessoa fica mais aberta para enxergar realidades que estão próximas dela” 
(MUTARELLI, 2012)4. Através deste comentário de Mutarelli, percebemos que 
apesar de muitas formas de realidade estarem próximas a nós, muitas vezes 
não conseguimos enxergá-las ou nos sensibilizarmos com elas. Mas quais 
seriam as realidades abordadas pelo autor? 

Em primeiro lugar, é importante destacar que os romances de Mutarelli, 
apesar de tratarem do cotidiano, raramente trabalham em cima da descrição 
ou exploração de localidades específicas5 (cidades, ruas, bairros ou regiões). 
Porém, ainda assim é evidente que existem em suas histórias indícios que 
expõem a face do Brasil contemporâneo, com seus grandes centros urbanos, o 
crescimento econômico, o consumo, a mídia, a globalização, a tecnologia e as 
mazelas que marcam esse processo de mudanças, ocorridas em nosso tempo 
histórico. Por essa razão, é fácil notar que a literatura do autor carrega temas 
atuais e ligados ao contexto brasileiro, uma vez que é cercada de referenciais 
da sociedade em que vivemos. 

Em segundo lugar, vale lembrar que as narrativas do autor são repletas 
de marcas do sobrenatural, contudo esse sobrenatural não advém de eventos 
metaempíricos que se apresentam como tal, isto é, não existem acontecimentos 
propriamente sobrenaturais nas narrativas. O sobrenatural em Lourenço Mutarelli 
se dá como uma criação muito íntima da mente das personagens, que formulam e 
sustentam diferentes tipos de crenças e teorias relacionadas ao sobrenatural. Por 
essa razão, é arriscado definir algum tipo de classificação em relação às narrativas 
mutarellianas, uma vez que, considerando o gênero Fantástico e seus subgêneros 
– fundamentalmente ligados ao sobrenatural – as narrativas em questão não se 
adequam às condições obrigatórias6 que classificam uma narrativa fantástica.

4  Trecho da entrevista com Lourenço Mutarelli para a revista Língua Portuguesa. 
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/77/a-narrativa-do-absurdo-252515-1.asp. 
Acesso em: 01 Mar 2014.
5  “Para Heloisa Buarque de Hollanda, a principal tendência da literatura brasileira das 
últimas décadas do século XX podia ser vista no modo como esta se apropriava do cenário urbano 
e, especialmente, das grandes cidades” (SHOLLHAMMER, 2009, p. 22).
6  “Primeiro, é preciso que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma explicação natural e 
uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta hesitação pode ser 
igualmente experimentada por uma personagem; desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, 
confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, torna-se um 
dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com a personagem. 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/77/a-narrativa-do-absurdo-252515-1.asp
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Destarte, a presente análise propõe um olhar para aspectos da obra em 
si, e, por meio desse processo, uma reflexão sobre a razão de o sobrenatural se 
portar como elemento basilar na narrativa de Lourenço Mutarelli. Para tanto, 
lançaremos mão do romance A Arte de Produzir Efeito Sem Causa. Percebe-se que 
as realidades abordadas pelo autor estão relacionadas à junção de elementos do 
sobrenatural com os referenciais concretos da vida cotidiana. No entanto, cabe 
o questionamento: como uma literatura que trabalha com o sobrenatural e o 
insólito pode ser considerada, de algum modo, “realista”? Para refletirmos sobre 
isso, a priori, é necessário que teçamos algumas considerações sobre o realismo 
histórico e os tipos de realismo que surgiram posteriormente.

O realismo histórico, oriundo do século XIX, teve como um de seus 
marcos essenciais a ideia de representação da realidade. Contra o idealismo 
romântico do começo do novecentos, os autores realistas almejavam tratar 
objetivamente a vida do ser humano, tecendo um tipo de retrato fiel à 
realidade. Yves Reuter adverte que “o século XIX é a época onde o romance se 
constitui como referência. Ele se desfaz de sua imagem de inverossimilhança 
para se colocar como avalista do realismo, colaborador da visão científica e 
mesmo como instrumento de conhecimento” (REUTER, 2004, p. 11). Portanto, 
o romance foi o gênero que agregou todos os preceitos realistas, transformando 
a linguagem e as temáticas romanescas e adicionando ao seu cerne um forte 
caráter ideológico, muito influenciado pelas correntes científicas e filosóficas 
do período, como o Positivismo, o Determinismo e o Evolucionismo.

O romance realista nasce e se configura baseado em sua 
contemporaneidade, fortalecendo-se da visão de mundo que imperava no 
século XIX. De acordo com Izabel Margato,

Tendo em mente a objetividade, nascida da observação e 
da experiência, essa escola realista vai dar forma a um novo 
estatuto das artes, cuja proposta principal era a de libertar 
a inteligência da “apoteose do sentimento”, para efetivar 
o que denominavam a “anatomia do caráter”, o “estudo 
de caso”, que, em última instância, possibilitaria o acesso à 
“verdade absoluta”. (MARGATO, 2012, p. 10)

Como apontou Margato, o realismo se encontrou muito tempo 
vinculado à ideia de “verdade absoluta”, e isso se fortaleceu na literatura. No 

Enfim, é importante que o leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a 
interpretação alegórica quanto a interpretação poética. Estas três condições não têm valor igual. 
A primeira e a terceira constituem verdadeiramente o gênero; a segunda pode não ser satisfeita” 
(TODOROV, 2007, p. 39).
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entanto, quando foi posta em xeque a relação entre discurso e narrativa, isto 
é, quando se percebe que o autor possui um pensamento próprio sobre aquilo 
que se entende por realidade, transferindo sua apreciação para a narrativa, 
nota-se a presença de uma ideologia. Afinal, como bem reflete Vera Lúcia 
Follain de Figueiredo (2009), em relação à representação daquilo que seria o 
“real”, percebe-se que “na impossibilidade de atingir uma verdade última, o 
real seria o real de cada indivíduo e, portanto, abdica-se de qualquer pretensão 
de universalidade, assim também como se renuncia à pretensão de falar 
pelo outro” (FIGUEIREDO, 2009, p. 33). Ainda no final século XIX, o realismo 
histórico começa a perder seu prestígio nas artes, uma vez que muitos de seus 
pressupostos passam a ser questionados.

No decorrer do século XX, novas formas de falar sobre o ser humano 
e o mundo emergem, de modo que a ficção moderna rompe com a estética 
do realismo histórico e busca outros modos de realização artística, nos quais 
própria narrativa é matéria de reflexão, bem como a memória e a linguagem, 
temas influenciados, por exemplo, pela psicanálise de Sigmund Freud. Esse 
fator gera uma profunda transformação na estrutura da narrativa e também 
na configuração do romance. Vera Lúcia Follain de Figueiredo (2009) discorre 
sobre essa mudança:

A ficção moderna [...] voltou-se, reflexivamente, para a 
indagação do próprio sentido de narrar, desviando-se dos 
paradigmas do “bem-narrar” – a incoerência da própria 
realidade levaria à rejeição das convenções realistas, que 
enfatizavam o caráter referencial da linguagem. Como 
consequência, a terceira pessoa foi cedendo lugar aos 
relatos em primeira pessoa. (FIGUEIREDO, 2009, p. 33)

Percebemos que a estrutura da narrativa sofre muitas modificações. 
Entretanto, apesar de todas as ocorrências, o realismo não deixou de existir 
ou de se manifestar na literatura, pois a pretensão artística de se falar sobre a 
realidade, seja ela qual for, sempre esteve presente na escrita literária. Mas o 
modo como isso foi feito é que mudou.

Karl Erik Schollhammer ressalta que “ao longo do século XX, o realismo 
fez o seu retorno sob diferentes formas – surrealismo, realismo fantástico, 
realismo regional, realismo mágico, new-realism e hiper-realismo, para citar 
apenas alguns –, definidas, principalmente, pela diferença que estabeleciam 
com o realismo histórico do século XIX” (2009, p. 53). Desse modo, nota-se 
que o realismo se dividiu em muitas vertentes.    Analisando a ficção brasileira 
contemporânea, Schollhammer percebe uma característica comum em muitos 
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escritores: divididos entre a tradição realista e as novas mídias, os autores 
contemporâneos têm se dedicado à criação de formas novas de relação com 
o real, produzindo uma literatura que se baseia em efeitos de realidade e 
performance. Por essa razão, para Schollhammer, o realismo de hoje constitui 
um novo tipo de realismo, que pode ser visto através da produção literária da 
atual geração de ficcionistas brasileiros:

Mas o que justifica ver realismo na nova geração de 
escritores? É claro que ninguém está comparando-os 
estilisticamente com aos realistas do passado, pois não há 
nenhuma volta às técnicas da verossimilhança descritiva 
e da objetividade narrativa. O que encontramos, sim, 
nesses novos autores, é a vontade ou o projeto explícito 
de retratar a realidade atual da sociedade brasileira, 
frequentemente pelos pontos de vista marginais ou 
periféricos. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 53)

Esses pontos de vista marginais ou periféricos estão presentes na literatura 
de Lourenço Mutarelli. Em suas narrativas, ele privilegia o ponto de vista das 
personagens de classes menos abastadas, talvez pelo fato de que “desde o início 
da confecção de suas histórias, dos fanzines às publicações virtuais, Lourenço 
Mutarelli deixou bem claro de que lado está: no dos perdedores” (MUTARELLI, 
2001, p. 1). Desse modo, torna-se evidente o fato de que o autor aborda a 
situação econômica, social e cultural das personagens – mas seu diferencial está 
no modo como faz isso. Em vez de sua literatura representar tipos e constituir a 
defesa de uma ideologia específica, ela trata dessas questões sociais em meio a 
uma reflexão mais profunda – a da existência e do vazio humanos – mediante 
um tipo de prosa na qual a performance das personagens e dos narradores será 
fundamental, pois revelará um cenário muito próximo a nós. Sob esse ponto de 
vista, por meio das palavras de Schollhammer percebemos que 

estamos falando de um tipo de realismo que conjuga as 
ambições de ser “referencial”, sem necessariamente ser 
representativo, e ser, simultaneamente, “engajado”, sem 
necessariamente subscrever nenhum programa político 
ou pretender transmitir de forma coerciva conteúdos 
ideológicos prévios. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 54)

De tal modo, sem defender ideologias ou levantar bandeiras, Mutarelli 
constrói uma linguagem narrativa que reflete, entre outras coisas, sobre 
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literatura e representação, fortalecendo um tipo de realismo “cuja realidade 
não se apoia na verossimilhança da descrição representativa, mas no efeito 
estético da leitura, que visa envolver o leitor efetivamente na realidade da 
narrativa” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 59). Schollhammer & Levy propõem a 
estética do afeto, em detrimento da estética do efeito:

Em vez da estética do efeito [...] o desafio literário se 
coloca em termos de uma estética do afeto, entendido 
aqui como o surgimento de um estímulo imaginativo que 
liga a ética diretamente à estética. Se o realismo histórico 
é um realismo representativo, que vincula a mímesis, 
a criação da imagem verossímil, ao efeito chocante da 
sua ruptura, o realismo afetivo, por sua vez, se vincula 
à criação de efeitos sensuais da realidade. (LEVY & 
SCHOLLHAMMER, 2012, p. 16)

Esses efeitos sensuais da realidade nos remetem de imediato à 
narrativa de Lourenço Mutarelli. Em seus romances, o cotidiano é retratado 
em consonância com os objetos dos recintos que compõem a narrativa – 
geralmente espaços fechados – nos quais juntam-se os cheiros, seja de cigarro, 
café ou sabonete; os sons, sejam eles discos de vinil, gritos da rua ou barulho da 
TV; bem como as texturas e cores, seja do azulejo do banheiro, listras do tapete, 
papel do saco de pão ou desenhos e ilustrações gráficas. Todos esses aspectos 
reunidos servem para aproximar a narrativa e o leitor que mergulha em suas 
páginas, proporcionando uma experiência sensorial na qual as palavras lidas 
servem como ponte para uma experiência afetiva com a realidade da narrativa.

Além disso, os efeitos sensuais que a narrativa de Mutarelli desperta 
estão contidos na própria estruturação de seus textos, como no romance que 
será abordado no presente trabalho, A Arte de Produzir Efeito Sem Causa. 
Composto de uma narração entremeada por diálogos, sequências curtas e 
imagens gráficas, o texto gera, muitas vezes, a sensação de estarmos lendo 
a mente das personagens ou vendo seus rabiscos e os objetos que compõe o 
ambiente em que se encontram.

 O realismo expresso na obra de Lourenço Mutarelli talvez seja diferente 
até mesmo do realismo de outros escritores contemporâneos, uma vez que 
os elementos sobrenaturais de sua obra atuam como linguagem e expressão 
próprias de seu estilo. Esse estilo de Mutarelli pode ser visto pela forma 
como ele arquiteta sua prosa, proporcionando uma experiência entre leitor e 
narrativa, dando voz aos seus personagens, trabalhando com texto e imagem, 
dialogando com outras formas artísticas. Desse modo, a narrativa do autor 
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trabalha com a capacidade interpretativa e sensorial do leitor, possibilitando 
que este reflita acerca das outras realidades que passa a acompanhar de perto 
no procedimento da leitura. Vejamos adiante, por meio da análise de A Arte de 
Produzir Efeito Sem Causa, algumas abordagens que evidenciam aspectos da 
narrativa performática de Lourenço Mutarelli.

O romance A Arte de Produzir Efeito Sem Causa (2008) conta a história de 
Júnior, um homem de “quarenta e três anos mal dormidos” (A Arte, p. 11)7 que 
regressa ao apartamento do pai após sofrer uma série de decepções que o fazem 
abandonar a mulher, o filho, o emprego e a antiga rotina. Nessa nova moradia, 
Júnior sofre uma transformação a partir do momento em que começam a chegar 
pelo correio pacotes sem qualquer remetente, todos destinados a ele, contendo 
objetos misteriosos e sem nenhuma conexão aparente.

Para além do fato insólito do personagem receber pacotes com objetos 
estranhos e sem qualquer remetente, o sobrenatural permeia na narrativa 
por meio de vários fatores: os objetos presentes no apartamento de Sênior, o 
pai de Júnior; os sonhos e alucinações que o protagonista tem, especialmente 
durante suas horas de sono no sofá, “a parte que lhe cabe no mundo” (A arte, 
p. 18); as superstições e crenças religiosas que permeiam a história, como 
o fato de seu pai ser um ex-membro da maçonaria e sua mãe, quando viva, 
cultuar demônios babilônicos. Numa junção desses aspectos comentados, 
vejamos um trecho da obra em que o narrador do romance nos conta sobre 
quando Júnior remexe em objetos do apartamento de Sênior:

Como um garoto, vasculha cuidadosamente as gavetas do 
velho repletas de objetos estranhos. Numa delas encontra 
o traje negro e o pequeno avental com a imagem de uma 
cabeça decepada sendo erguida pelos cabelos por uma 
mão misteriosa. Vestes do tempo em que seu pai era ligado 
à maçonaria. Sob as vestes alguma publicações de tal 
sociedade. No umbral do mistério, de Stanislas de Guaita, 
ABC do ocultismo, de Papus, História da magia, de Eliphas 
Levi, e várias apostilas mal datilografadas. No criado-mudo, 
uma estranha peça com três gavetas, um Buda de orelhas 
imensas ri com as mãos na barriga. A seu lado está alinhada 
uma Nossa Senhora negra, de gesso, coroada e com um 
manto de tecido trabalhado. [...] A primeira gaveta guarda 

7  Por se tratar da análise de uma obra específica e por uma questão de organização, as 
citações de A Arte de Produzir Efeito Sem Causa serão referenciadas apenas com o começo do 
título do livro (A arte) e o número correspondente da página.
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coisas mais imediatas, mais recentes. Uma lanterna de 
pilha, algumas caixas de remédios, um Novo Testamento 
de bolso. (A Arte, p. 18-19)

Esse excerto nos permite observar, além dos objetos presentes no 
cenário em que Júnior se encontra, alguns aspectos escolhidos por Lourenço 
Mutarelli que nos remetem a traços da cultura brasileira. Nos deparamos 
com a presença de uma Nossa Senhora negra (a de Aparecida) ao lado de 
um Buda, como também livros de maçonaria junto a um Novo Testamento. 
Esses contrastes mostram o sincretismo que existe nas crenças em nosso país, 
traço que Mutarelli parece querer evidenciar, ainda que de modo singelo, em 
seu romance. Em relação ao sincretismo brasileiro, o antropólogo Roberto da 
Matta comenta:

[...] no caminho para Deus, e na relação com o outro 
mundo, posso juntar muita coisa. Nele, posso ser católico e 
umbandista, devoto de Ogum e de São Jorge. Posso juntar, 
somar, relacionar coisas que tradicional e oficialmente as 
autoridades apresentam como diferenciadas ao extremo. 
Tudo aqui se junta e se torna sincrético, revelando talvez 
que, no sobrenatural, nada é impossível. A linguagem 
religiosa do nosso país é, pois, uma linguagem da relação e 
da ligação. (MATTA, 1986, p. 75)

Se no sobrenatural nada é impossível, se torna fácil perceber como todos 
esses aspectos espirituais e metafísicos influenciam para que o personagem 
Júnior se torne cada vez mais afetado pelos pacotes misteriosos que recebe 
ao longo da narrativa, uma vez que passa a relacionar estes a algum tipo de 
sinal ou enigma. Na segunda parte do romance, podemos perceber como o 
sobrenatural passa a se infiltrar nas visões e sonhos de Júnior, que, em uma das 
cenas, se vê em seu corpo adulto flutuando no ar e ao deslizar do teto invadir 
seu corpo de criança:

Júnior apoia as costas no teto, junto ao lustre. Vê a si 
mesmo menino ao lado da mãe, lá embaixo. Na mesa da 
sala da velha casa. Um caderno de caligrafia. Sabe que isso 
não faz parte do sonho. Isso é lembrança. Isso realmente 
aconteceu. A cena é uma experiência vivida. Algo que 
aconteceu quando ele era menino. Não exatamente dessa 
forma, mas de agora em diante só conseguirá se lembrar 
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dessa forma. Júnior recria seu passado diariamente nesse 
ponto em que atravessa do sono à vigília [...]. O ponto 
luminoso começa a desfigurar o rosto de sua mãe. Ela 
parece uma santa envolta num halo [...]. Desliza do teto 
[...]. Júnior invade seu corpo menino. É difícil se acomodar 
num corpo tão pequeno. (A Arte, p. 156-157)

Para além do sobrenatural se infiltrar na mente de Júnior, sendo um 
elemento essencial que compõe a performance narrativa de Mutarelli, um 
aspecto importante que nos ajuda a compreender o romance é o narrador. 
A priori, podemos dizer que a obra apresenta um narrador heterodiegético – 
aquele que não participa da ação como personagem – e estilo indireto livre. 
Sobre este último, o teórico James Wood assim explica:

A chamada onisciência é quase impossível. Na mesma hora 
em que alguém conta uma história sobre um personagem, 
a narrativa parece querer se concentrar em volta daquele 
personagem, parece querer se fundir com ele, assumir seu 
modo de pensar e de falar. A onisciência de um romancista 
logo se torna algo como compartilhar segredos; isso se 
chama estilo indireto livre, expressão que possui diversos 
apelidos entre os romancistas – “terceira pessoa íntima” 
ou “entrar no personagem”. (WOOD, 2011, p. 22)

Apesar de termos um narrador heterodiegético, que usualmente é 
reconhecido pela sua onisciência, é possível perceber que o narrador de A Arte 
de Produzir Efeito sem Causa não possui um conhecimento ilimitado sobre as 
ações e o íntimo dos personagens. Várias vezes, ele duvida daquilo que narra, 
parece não visualizar tudo o que ocorre nas ações do enredo. Wood nos afirma 
que “o estilo indireto livre atinge seu máximo quando é quase invisível ou 
inaudível” (WOOD, 2011, p. 24). Sem dúvida, esses dois adjetivos compõem o 
estilo da narrativa em questão, pois em muitos excertos do romance ficamos 
sem saber exatamente onde termina a palavra do autor e começa a do 
personagem. Adiante, vejamos um exemplo de como ocorre essa intersecção 
entre a voz do narrador e a do personagem no romance, um aspecto que 
evidencia a performance narrativa de Mutarelli.

Desde o início de A Arte de Produzir Efeito Sem Causa, várias vezes o 
leitor se depara com uma série de números que surgem no começo ou no meio 
do parágrafo, entremeados com a voz do narrador:
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02661210030. Sensor de rotação. O apartamento é 
pequeno. Um amplo, mas nem tanto, quarto com opção 
para dois. É o que a maioria faz, divide. Põe uma divisória 
de madeira. Sênior foi mais inteligente: aproveitou a 
divisória como fundo de um armário embutido. A outra 
parte do quarto ele aluga. (A Arte, 2008, p. 15)

[...] Júnior aproveita e vai esvaziar a bexiga, mas o banheiro 
está trancado. 0227100142. Unidade de comando da 
ignição. Ouve o barulho do chuveiro e sente um perfume 
delicioso, provavelmente do shampoo. Só há um banheiro. 
(A Arte, 2008, p. 17)

 Através dos trechos acima, percebemos que ao lado de cada numeração 
que corta a narração, aparece o nome de alguma peça automotiva. O surgimento 
desses números e peças se espalham pelo romance quase todo, diminuindo 
apenas no final. A justificativa para o aparecimento desses itens está relacionada 
à função que o personagem exercia em seu antigo emprego, uma vez que 
“trabalhava na parte administrativa de uma distribuidora de autopeças. Uma 
fabriqueta que produz embalagens para kits automotivos” (A Arte, 2008, p. 31), 
por isso, ele conhece de cor cada número correspondente ao nome da peça.

Durante a narrativa, o leitor passa a perceber que, na verdade, mesmo 
que haja ali um narrador que discorra acerca das ações que sucedem, o 
pensamento do Júnior emerge em meio à narrativa. É como se fosse uma 
narrativa em terceira pessoa de um narrador que se encontra o tempo todo 
dentro do personagem, mas ao mesmo tempo o pensamento do personagem 
tivesse a liberdade de eclodir na narrativa, sem intermediação do narrador. É 
possível perceber essa performance narrativa de Mutarelli através dos exemplos 
já citados: quando Júnior liga os números aos nomes das peças, a narração 
parece ser interrompida por flashes de memória do próprio personagem, sem 
qualquer espécie de explicação ou justificativa por parte do narrador. 

Esse gesto de Júnior apresenta ainda uma outra face: a relação que o 
personagem possuía com o trabalho, em seu emprego de muitos anos na fábrica 
de autopeças. Uma vez desocupado, o personagem expõe ainda algum tipo 
de ligação com sua antiga rotina de trabalho, como se a função que executava 
estivesse impregnada de forma mecânica em sua cabeça, uma vez que 
Júnior passa parte da narrativa associando os números aos nomes das peças, 
evidenciando que em sua atividade no emprego sua memória funcionava bem.
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Desempregado e morando com o pai, Júnior continua a conectar 
números extensos a nomes de peças automotivas, e também passa seu tempo 
oscilando entre dormir horas a fio no sofá do apartamento, frequentar bares 
da redondeza, ou vagar sem rumo na cidade, caminhando pelas ruas do bairro 
ou andando de metrô. Além de tudo isso, uma de suas distrações preferidas 
é passar algum tempo com Bruna, a jovem estudante de Artes que aluga um 
quarto no apartamento de Sênior.

Mutarelli constrói no romance uma ambientação típica de um bairro 
de um grande centro urbano, trabalhando em cima de imagens e ocorrências 
prováveis de moradores de cidades grandes brasileiras:

Quando Júnior passa em frente a uma loja, que está 
fechada como todas as outras, o alarme dispara. 
Desconcertante. Antinatural. Um ruído ininterrupto. 
Monótono. Provavelmente alguém tentou roubá-la. Ou 
o alarme disparou por causa de uma súbita mudança 
climática. De qualquer forma Júnior apressa o passo. Não 
quer ser o suspeito. (A Arte, 2008, p. 49)

 O autor não tece um tipo de narrativa extensamente descritiva sobre 
os lugares, tal qual a maioria dos romances históricos apresenta, mas trabalha 
com a ambientação dos romances de outra forma. O meio que ele encontra 
para apresentar esse cenário é, por exemplo, através do tempo em que Júnior 
fica no apartamento do pai sem fazer nada, e então resolve explorar o local, 
mexendo em caixas velhas que estão guardadas na estante da sala ou nos 
armários da cozinha. A apresentação dos objetos é mesclada com a reação 
afetiva que estes despertam em Júnior:

Sem ter o que fazer, começa a vagar pela casa e vasculhar as 
coisas. Embora nunca tenha morado nesse apartamento, 
tudo ali o remete à infância [...]. O menino chorando é 
uma reprodução clássica que decorava as casas da classe 
média baixa. Uma lenda diz que no empanamento da 
blusa vermelha do garoto há, oculta, a cara do diabo. 
Júnior consegue ver o diabo. Sempre conseguiu. Em 
seguida encontra outro quadro que sempre o perturbou, 
uma pintura a óleo assinada por um tal de Natam. É uma 
paisagem marinha que, apensar da calma aparente, 
sempre lhe causou mal-estar. Talvez em virtude de uma 
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enorme e cinzenta nuvem que parece guardar uma face 
demoníaca [...]. uma camponesa ceifando um ensolarado 
campo de trigo. Feito a morte. Começa então a tocar os 
enfeites que decoram a sala. A miniatura de um bassê de 
plástico marrom translúcido foi na verdade um frasco de 
perfume da Avon antes de virar enfeite. [...] A geladeira, 
a estante, o rádio de pilha ao lado do pinguim. (A Arte, 
2008, p. 19)

Sênior aconselha Júnior a ocupar seu tempo, pressionando-o para 
que busque um novo emprego. Júnior está sem dinheiro, passa boa parte da 
narrativa tentando conseguir algum emprestado, até que recebe seu último 
salário do ex-chefe: “Quando ele retira as notas da boca do caixa eletrônico, 
talvez valvulado, a euforia aumenta. [...]. Enche a carteira. Até sua postura 
muda. [...] Precisa gastar o dinheiro para sentir que voltou a fazer parte da 
sociedade” (A Arte, 2008, p. 114). Mas o dinheiro acaba rápido (Júnior gasta 
quase tudo em roupas, sapatos e bebidas) e continua desocupado, enquanto 
Sênior permanece advertindo a ele que “cabeça vazia, oficina do diabo”  
(A Arte, 2008, p. 36). 

Sem muitas motivações, Júnior vai se entregando cada vez mais à 
bebida e se interessando pelos pacotes misteriosos que recebe. Deixados de 
lado inicialmente, os objetos passam a despertar sua curiosidade, mesmo não 
possuindo conexões claras entre si. São, entre outros, CDs, um DVD, um corte 
de pano vermelho, uma página de revista e um pedaço de um jornal antigo 
contendo a cabeça de uma matéria escrita em inglês: Heirs Pistol Kills His Wife; 
He Denies Playing Wm Tell.8

Mutarelli também trabalha aí aproximando o leitor dos pequenos 
textos que Júnior lê ou das imagens que o personagem visualiza. No meio da 
narrativa, ele mostra as inscrições que o DVD contém, por meio de uma fonte 
ortográfica específica, diferente da que compõe o texto narrativo propriamente 
dito. Vemos a ficha que deve ser preenchida por Júnior quando o pai o leva ao 
hospital. Visualizamos também a figura, semelhante a um cartão postal, que 
chega em um dos pacotes misteriosos recebidos por Júnior. Nela há a imagem 
de seres estranhos, semelhantes a deuses ou demônios. 

Mas talvez a frase mais recorrente, geralmente escrita com fonte 
ortográfica específica, é a do Heirs Pistol Kills His Wife; He Denies Playing Wm 
Tell. É neste último, o pedaço de jornal, que Júnior irá se apegar, crendo que esta 
frase que está escrita naquele velho papel se trata de algum tipo de enigma. 
8  A frase se refere à notícia de jornal de quando o escritor beatnik William Burroughs 
matou a esposa com um tiro, brincando de William Tell.
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Deste modo, Júnior “está cada vez mais certo de que o segredo do enigma não 
está em seu conteúdo superficial. [...]. É outro idioma. É o seu idioma. Isso está 
conectado com seu conteúdo interno” (A Arte, 2008, p. 137). Júnior, que não 
possui domínio da língua inglesa, até tenta traduzir a frase no começo, mas 
depois crê que há apenas o enigma por trás das palavras e letras em si: 

“Quanto à frase do jornal, no fundo Júnior sente que toda 
essa descoberta de nada serviu. Para ele a frase continua 
sendo um mistério sem solução. Cada vez mais, tem a 
certeza de que a tal frase só fara sentido para ele. Há algo 
particular nessa frase. Sua compreensão não é semântica, 
é abstrata.” (A Arte, 2008, p. 123).

Júnior mergulha cada vez mais em seu passado, recordando sua infância 
ao lado de Olga, sua mãe já falecida. Em meio às lembranças, ele rememora 
que “sua mãe era fria. Fria e distante. Cultuava demônios. Só sentia afeição 
pelos mortos. Admirava apenas civilizações extintas” (A Arte, 2008, p. 130). 
Dedicando-se cada vez mais ao seu recorte de jornal, Júnior se desapega de vez 
da rotina que possuía antes de morar na casa do pai: “Agora que não precisa 
entrar no transe da rotina. Agora que não ocupa o tempo com o trabalho. 
Agora que é Júnior voltou a morar com o pai. Agora sua cabeça é novamente 
livre para temer. Como no ditado, oficina se faz” (A Arte, 2008, p. 173). Nessas 
partes finais da narrativa, já não vemos a presença constante da associação 
entre números e nomes de peças que Júnior fazia antes: percebemos assim 
que sua memória já não trabalha como outrora, que sua ligação com a rotina e 
as relações sociais começam a se dissipar por completo.

À medida que começa a achar objetos que pertenciam à mãe e a 
remexer outras caixas do apartamento do pai, Júnior vai ficando imerso em seu 
silêncio. O sobrenatural passa a permear a narrativa de modo mais evidente a 
partir do momento em que o personagem se entrega à crença de que o recorte 
de jornal é um enigma que só ele pode decifrar. Desse modo, ele fica horas 
escrevendo em cima do papel que contém a frase, encaixando outras letras 
e tentando formar frases. Passa também a desenhar diagramas sem lógica, 
distribuindo, em uma matemática desconhecida, letras do alfabeto, traços e 
formas geométricas: “Divide o desenho com traços longitudinais. [...] Centenas 
de traços concêntricos em torno de algo que pretende encapsular. [...] Risca. 
Precisa mapear sua dor. Mapear esse descontrole. O assalto que viveu. Essa 
estranha possessão” (A Arte, 2008, p. 62).

O personagem começa a manifestar seu maior grau de desequilíbrio. 
No romance, acompanhamos oito páginas apenas com a frase contida no 
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jornal escrita incessantemente por Júnior, aspecto que evidência o realismo 
performático de Mutarelli: o leitor conhece a letra do personagem, e 
acompanha a modificação da ortografia dele ao longo das páginas, uma vez 
que sua letra se torna cada vez mais ilegível, como se ele escrevesse cada vez 
mais rápido, ao ponto de na oitava página mal podermos entender o que está 
escrito no papel. À medida que o ato da escrita se torna uma obsessão, a ponto 
de Júnior escrever em qualquer papel que encontra pela frente, seu domínio 
da língua materna diminui: ele começa a esquecer o nome dos objetos, a trocar 
a ordem da palavras nas orações e a falar frases sem nexo.

O interesse de Júnior pelo sobrenatural advém da infância, mas foi 
abafado por ele ao longo da vida adulta: 

Essa temática [o sobrenatural] enraizou-se tão fundo 
nele que acabou gerando uma visão sinistra do mundo. 
Aos poucos essa sensação foi se dissipando, soterrada 
pela rotina e pelas experiências do cotidiano. Mas 
permaneceu nele, e com as recentes desilusões começou 
a ganhar força e se apoderar de seu inconsciente (A 
arte, 2008, p. 174-175). 

Ele manifesta essa crença na narrativa à medida que acredita na existência 
dos espíritos medonhos que sua mãe cultuava. O processo de afasia se torna 
mais intenso, as dores de cabeça que Júnior sentia se tornam mais constantes, e 
até crises de epilepsia ele começa a manifestar: “O sobrenatural reaparece. Os 
velhos fantasmas. A cabeça. Cisma que sua cabeça foi ofertada à Abominação. 
[...]. As criaturas que sua mãe cultuava. O Espírito Medonho” (A Arte, 2008, 
p. 180). Aos poucos, começa a crer que Bruna e Sênior já não são mais reais, 
mas sim figuras ameaçadoras, que estão ligadas a esse mal que tomou conta 
de sua cabeça e seu corpo: “aquelas figuras monstruosas são imitações pouco 
convincentes dos seres que habitavam a casa. São grotescas” (A Arte, 2008, p. 
206). A vida de Júnior passa a ser dominada pela sua crença no sobrenatural.

Apresentamos até aqui apenas alguns aspectos e considerações que 
achamos relevantes acerca da literatura de Lourenço Mutarelli e o modo 
como sua narrativa, cercada de elementos do sobrenatural, se relaciona com 
o realismo performático da narrativa, isto é, o modo como o autor opta por 
nos transmitir a realidade que seu personagem vive. Essa reflexão foi relevante 
tendo em vista que, no mundo contemporâneo, vivemos uma cultura midiática 
cada vez mais centrada na exposição da realidade, mas numa realidade pautada 
em mostrar aquilo que se julga ser “a vida real”:
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O que mais interessa à mídia de hoje é a “vida real”. 
Notícias em tempo real, reportagens diretas, câmera oculta 
a serviço do furo jornalístico ou do mero entretenimento, 
televisão interativa, reality shows, entrevistas, programas 
de auditório e todas as formas imagináveis de situação em 
que o corpo-presente funcione como eixo. Na literatura, a 
situação não é muito diferente nem melhor; [...] o que mais 
se vende são biografias e reportagens históricas, confissões, 
diários, cartas, relatos de viagens, memórias, revelações de 
paparazzi, autobiografias e, claro, autoajuda. [...] tapa-se o 
sol com a peneira, ignorando-se a realidade mais próxima 
em sua real complexidade. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 56)

Diante desse quadro, a literatura que almeja expressar a realidade 
de nosso país precisa encontrar alguma outra forma criativa e significativa 
para representar o cenário contemporâneo. Por conseguinte, “essa procura 
por um novo tipo de realismo na literatura é movida, hoje, pelo desejo de 
realizar o aspecto performático e transformador da linguagem e da expressão 
artística, privilegiando o efeito afetivo e sensível em detrimento da questão 
representativa” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 57). Perante as características que 
marcam a estética literária de Lourenço Mutarelli, percebemos que o tipo de 
realismo que o autor produz é executado de modo peculiar, mesclando os 
temas do sobrenatural e do real, e agregando a eles um cenário histórico e 
social muito aproximo a nós.

Unindo a temática do sobrenatural com a realidade contemporânea da 
classe média brasileira, o autor consegue produzir um realismo performático afetivo 
por meio do modo como constrói seu texto, uma vez que proporciona ao leitor um 
tipo de experiência na qual ele, indubitavelmente, se aproximará de realidades das 
quais muitas vezes não conhecia ou não se sensibilizaria normalmente. 

Nessa esteira, a literatura de Mutarelli trabalha com o fragmento, 
resgatando memórias, sentimentos e histórias das próprias personagens, 
a fim de levar até o leitor a realidade que se encontra por trás das ações e 
pensamentos de cada um. Desse modo, não é mais o narrador que traça o 
perfil da personagem e desenvolve seu enredo em cima disso, mas sim a 
personagem que surge na narrativa e estampa sua marca pessoal na história, 
às vezes até com a própria letra impressa no papel, como no caso de Júnior em 
A Arte de Produzir Efeito sem Causa, criando um efeito de realidade na própria 
narrativa, transformando aquilo em performance.
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Uma experiência que mostre o quanto o real daquilo que se é expresso 
pode ser compreendido e tomado com afetividade pelo leitor: eis o artifício 
que Lourenço Mutarelli lança mão para produzir uma composição narrativa na 
qual leitor e personagens se sentem próximos, dividindo a mesma atmosfera e 
as mesmas angústias.
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a distopia da comunicação:  
excertos de um tempo em constelação

Guilherme Luz1

Apresentação
A premissa deste trabalho – de propor uma discussão das teorias da 

comunicação através dos autores da literatura distópica – deve ser alicerçada 
pelos principais fundamentos destas teorias desenvolvidas ao longo do 
século XX. Para tanto, devem ser percorridos textos da órbita das teorias da 
comunicação com bases na epistemologia, na teoria crítica e na teoria sistêmica. 
Antes, porém, deve-se compreender o arranjo histórico disposto à sociedade 
na composição do modo de vida da modernidade, pois este modo de vida está 
intimamente relacionado às problematizações do campo comunicacional.

A modernidade trouxe consigo, segundo Ben Singer (2004), uma 
espécie de “desamparo ideológico” (SINGER, 2004, p. 95). Essa expressão 
ilustra o conjunto de acontecimentos da era pós-feudal que submeteram o 
homem moderno a uma explosão de estímulos. O crescimento desordenado 
das cidades em meio à revolução industrial ocasionou um processo acelerado 
de urbanização dos grandes centros. Nesse contexto, o homem moderno foi 
sujeito a um mundo mais rápido, ruidoso e caótico. Para Singer, a exposição 
a essas novas formas de vida constitui um sujeito formado por hiperestímulos 
(SINGER, 2004, p. 96), como choques perceptivos que desarticulam as normas 
e valores tradicionais. Para Philippe Breton (1992), o afrouxamento dos laços 
feudais colocou as populações modernas em estado de flutuação, ocasionando 
misturas sociais e consequentemente, novas formas comunicacionais. Na base 
cognitiva, a modernidade aponta para o surgimento da razão como guia do 
pensamento ocidental a partir de René Descartes em seu Discurso do método 
(1637) ‒ texto que propõe uma instrumentalização dos procedimentos 
científicos em beneficio do homem. De acordo com Ciro Marcondes (1996), 
havia no Humanismo da modernidade uma proliferação ideológica de 
progresso que estabelecia uma relação indissociável entre o homem e a ciência 
nunca antes tão atuante.

A herança humanista do pós-iluminismo e, principalmente, o legado de 

1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do Professor Dr. Alexandre Rocha da 
Silva. Integrante do Grupo de Pesquisa Semiótica e Culturas da Comunicação - GPESC.



477<sumário

valores abstratos deixados pela Revolução francesa do século XVII introjetaram 
socialmente um projeto de valorização da vida humana, ou, como coloca 
Breton: “todo homem como um ser humano, dotado de direitos naturais [...]” 
(MARCONDES, 1996, p. 06). A disseminação destes valores tornou possível 
algumas conquistas no campo social ao longo do século XIX, como abolição 
de alguns regimes escravocratas, a constituição dos estados-nações e um 
“alargamento da Humanidade a todos os homens” (MARCONDES, 1996, p. 
06). Ainda segundo Breton, há de se considerar, entretanto, um movimento 
interno a este sistema que visa a deslocar as definições do humano para 
um modelo étnico-hierárquico. Este movimento, denominado “constituição 
normativa do homem” propõe uma teoria da exclusão através de distinções 
entre “verdadeiros homens” ou homens “degenerados” (BRETON, 1992).

É neste cenário descrito por Breton que se desenvolvem todos os conflitos 
ideológicos do século XX que carregam a sociedade moderna para um retorno 
às grandes barbáries. Para Philippe Breton, a Utopia da comunicação dar-se-á 
como resultado de um mecanismo de dissimulação da barbárie através de uma 
purificação da violência, onde há a disseminação de um discurso de higienização 
a favor da construção de uma “sociedade melhor”. O regime nazista ‒ que teve os 
primeiros movimentos no começo do século XX e que culminou em um modelo 
de exacerbação do nacionalismo moderno ‒ pode ser visto como um exemplo 
de utopia comunicacional. Em primeira ordem os ideais do partido foram 
disseminados através de uma intensa propaganda de suas atuações, partindo 
para a disseminação massiva de um discurso racista que tem em seu ponto mais 
extremo o extermínio de milhares de judeus na década de 1940.

Após as considerações acima expostas, apresenta-se de imediato o 
problema central deste trabalho, pois, neste contexto de utopia social vivido 
pela profusão dos meios massivos de comunicação, como é possível explicar o 
surgimento de um modelo literário tão radicalmente crítico a todas as bases 
conceituais e filosóficas da sociedade moderna? A resposta encaminha-se para 
uma bifurcação das hipóteses.

A primeira, diz respeito à possibilidade de existência de um sistema de 
pluralidade de anseios, pois a exposição do homem moderno ao bombardeio 
de percepções permite que ideologias concorrentes coexistam socialmente, 
convirjam, divirjam, imbriquem-se. Walter Frog, em Technology and dystopia 
(1975) propõe um caminho para esta dualidade a partir da relação de 
coexistência entre os significados de utopia e distopia, pois, segundo o autor, o 
universo utópico para um homem é, para outro, distópico.

A segunda pode ser vista como uma necessidade imposta pela urgência 
do tempo em desfazer a esperança de progresso impressa pelo positivismo 
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moderno, o que, de certa forma também explica o surgimento dos primeiros 
modelos de teoria crítica da comunicação a partir de alguns autores da escola de 
Frankfurt. Segundo Ciro Marcondes (1996), o avanço das revoluções tecnológicas 
‒ responsáveis pela instauração de guerras, acidentes nucleares, deterioração do 
meio ambiente ‒ conseguiu converter a fé do homem moderno no progresso 
científico em uma desconfiança generalizada no começo do século XX.

De acordo com as asserções acima, é possível que haja uma hibridização 
dessas hipóteses, pois tanto os movimentos tensionais entre os discursos 
modernos, quanto o ambiente de desconfiança frente à sociedade tecnológica, 
podem ser vistos como agentes facilitadores para a existência de um arranjo de 
condições históricas necessárias à constituição das distopias modernas.

Por distopias modernas compreendemos os textos literários, situados 
no interior do gênero de ficção científica, que se opõem às utopias. Devido a 
isso, as obras também podem ser chamadas de contrautopias (FAYE, 2000, p. 
26). Para melhor explicar, a literatura utópica possui a pretensão de desenhar 
uma sociedade melhor do que a realidade, através de questões como igualdade 
social, no que concerne à organização humana, e simetria, no que se refere ao 
espaço físico; por outro lado, a distopia é apresentada como uma estrutura 
pior do que aquela do status quo. Em ambos os casos, existe um diálogo com a 
realidade, atuante sempre no sentido de promover a reflexão sobre as questões 
políticas e sociais do ambiente de produção: na utopia, dizemos como o 
mundo deveria ser, na distopia, pegamos as suas características negativas e as 
maximizamos com o intuito de pensar em quais aspectos deveríamos mudar.

Serão estudados fragmentos de quatro obras. Dentre elas está Admirável 
mundo novo (1932), de Aldous Huxley. O texto britânico traz uma sociedade 
futurística na qual as diferentes classes sociais dependem da biotecnologia. 
Isto é, os embriões são geneticamente organizados para servir a determinadas 
atividades. Os papeis sociais são divididos em cinco castas: Alpha, Beta, Gama, 
Delta e Ipsilones.

Fahrenheit 451 (1943), de Ray Bradbury, também será estudado. Ele se 
trata de um romance, também situado no futuro, cujo décor é uma organização 
social onde são proibidos os livros. No mundo de Bradbury, os bombeiros 
servem, não para apagar o fogo das casas, mas para queimar os livros. 
Tanto em Admirável mundo novo quanto em Fahrenheit, existem grupos de 
resistência dentro do universo totalitário. No caso deste último, é uma aldeia 
de refugiados, na qual cada livro, apesar de incinerado, é decorado por um 
homem. Esse homem perde a sua identidade anterior e passa a ser chamado 
pelo nome da obra aprendida. Aqueles não manifestam resistência, vivem em 
um simulacro causado pelo uso de antidepressivos e a falsa interação com as 
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famílias (conjunto de quatro televisores dispostos, cada um, em uma parede 
de determinado cômodo).

George Orwell é o autor de 1984, possivelmente, a distopia de maior 
relação com as teorias da comunicação. Os apoios da sociedade distópica 
Orwelliana são itens e ações como o patofalar (enunciar sem significar), a 
teletela (televisor que transmite a programação do partido do grande irmão, 
capaz de dar ao estado a visão da casa de cada indivíduo), o falascreve (um 
autofalante que suprime o exercício da escrita em favor do uso da oralidade) e o 
Ministério da Verdade. O texto de 1948 apresenta uma sociedade totalitária na 
qual os Ministérios têm funções inversas àquelas expressas pelos seus nomes. 
A linguagem, a propaganda política e os meios de comunicação unilaterais 
possuem um papel extremamente importante na manutenção do sistema e no 
controle dos indivíduos.

Laranja mecânica (1962), de Anthony Burgess, é a mais célebre das 
quatro obras citadas. Fato justificado pela adaptação cinematográfica de Stanley 
Kubrick. O futurismo e o neologismo também estão presentes nessa distopia. A 
narrativa trata do percurso de Alex Delarge, jovem de comportamento violento 
que, após participar de um estupro e de um assassinato, é capturado pela 
polícia. Ele passa pelo tratamento Ludovico, uma espécie de condicionamento 
no qual o paciente/detido é exposto a imagens de violência. Nessa prática, 
as partes inferior e superior dos olhos são presas de modo que o espectador 
não consiga fechá-las. Antes disso, ele ainda é sedado. A dor induzida pelos 
medicamentos é relacionada aos excertos de violência, travando qualquer 
possibilidade de ação colérica posterior por parte do protagonista.

Após essa breve introdução às quatro obras, é importante mencionar 
que este trabalho não pretende analisar cada uma delas à exaustão. Como 
dito, utilizaremos como metodologia a noção de constelação benjaminiana 
(EAGLETON, 1993). Nela, serão explorados apenas aqueles fragmentos 
pertinentes ao estudo dos conceitos operacionais eleitos.

As teorias da comunicação no século XX
O começo do século XX reuniu em torno da comunicação um número 

suficientemente grande de problematizações, a ponto de receber atenção das 
principais universidades do mundo. As guerras ideológicas, o surgimento da 
imprensa como uma força tão poderosa quando as instituições governamentais 
e religiosas, a cultura de massa, os rumores do fim da arte, para citar alguns.

De acordo com Daniel Bougnoux (1999), as ciências da comunicação 
surgem como interrogações antropológicas redefinidoras da cultura. Enquanto 
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ciência, ela é sistematizada apenas na década de 1960, porém, ainda hoje não 
há uma definição sobre o que de fato seja a comunicação, nem um consenso 
entre os pesquisadores sobre quais são os verdadeiros problemas do campo.

De forma recorrente, as ciências da comunicação enxergam nas formas 
linguísticas, no estudo das mídias e das novas tecnologias comunicacionais seu modo 
de atuação. Contudo, a multiplicidade de possibilidades comunicacionais coloca 
o campo em frequente posição de contato com áreas diversas do conhecimento 
humano como a psicologia, a filosofia, a sociologia e as ciências políticas.

Segundo Lucien Sfez (1994) a comunicação deve ser considerada sob 
três dimensões: A dimensão prática, dada por cadeias de ligação horizontais 
sincrônicas, a dimensão ideológica, política e a dimensão epistêmica, designada 
a lançar o olhar sobre conceitos fundadores do pensamento humano a partir 
de uma perspectiva comunicacional. Para Bougnoux (1999), as ciências 
da comunicação podem ser vistas como responsáveis pela renovação de 
conceitos que permearam a filosofia clássica como a verdade, a moral, a ética, 
a estética, através da diluição do idealismo que os impregnava. Esta é a base do 
antifundacionalismo, movimento do qual surgem a pragmática e a semiologia.

Para alguns autores, como Sfez (1994), há uma relação indissociável 
entre a história das teorias da comunicação e a história das tecnologias de 
transmissão de dados comunicacionais. Segundo o autor, em determinado 
momento da história, o homem passou a estabelecer uma relação de 
subserviência frente ao imperativo tecnológico. Daniel Bougnoux corrobora 
essa hipótese ao afirmar que o núcleo dos estudos em comunicação “reside 
na história das tecnologias do tratamento e da transmissão das mensagens” 
(BOUGNOUX, 1999, p.14).

Para fora da perspectiva histórica, serão tratados aqui alguns conceitos 
que, posteriormente estarão articulados com os fragmentos textuais das 
distopias, como os conceitos de Tautismo (SFEZ, 1994), Indústria cultural 
(ADORNO, 1985), Sociedade pós-industrial (FLUSSER, 1985), caros às temáticas 
das obras distópicas.

O Tautismo
Em crítica da comunicação (1994) Sfez propõe um estudo a partir da 

distinção entre duas formas: A comunicação na forma epistêmica e na forma 
simbólica.  Na forma epistêmica tem-se a descrição dos paradoxos, das 
interconexões, da autorreferencia, das circularidades. Ela é dividida, segundo 
o autor, em dois modelos de amplitude: O da amplitude e o imperativo 
tecnológico e o da amplitude das tecnologias do espírito. Sobre o imperativo 
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tecnológico, conforme exposto anteriormente, o autor destaca uma espécie 
de pacto entre a comunicação e a tecnologia, um modo de interdependência. 
A comunicação adquiriu certa subserviência à tecnologia, as máquinas são 
utilizadas no transporte de informações, na criação de mensagens e tornaram-
se autorreferentes. Como coloca Sfez: “São máquinas que se fazem, máquinas 
de traduzir, de falar, de saber, de produzir comunicação e retransmiti-la” (SFEZ, 
2004, p.12). Segundo o autor, esta asserção demonstra que há um deslocamento 
das ciências da comunicação para o interior da esfera tecnológica.

O segundo ponto presente no interior da forma epistêmica é o da 
amplitude das tecnologias do espírito. Este ponto diz respeito aos usos da 
comunicação pela tecnologia e nossas formas de assimilação das mesmas. Elas 
podem ser encontradas em duas formas, as representações e as expressões. 
As representações dizem respeito aos conteúdos emitidos pelas máquinas 
no processo de comunicação com os humanos. As imagens na tela de um 
computador, por exemplo, são representações gráficas no interior de uma 
amplitude tecnológica do espírito. As expressões são mecanismos mais 
complexos de interação entre homens e máquinas, pois são processos não-
lineares, circulares. A expressão é o que garante a condição de que um objeto 
de comunicação não pode estar isolado, mas pertencente a uma rede de 
significações, autorreferente, ela torna a realidade e a construção da realidade 
maquínica indiscerníveis.

Na forma simbólica, tem-se o Tautismo (SFEZ, 1994), neologismo 
formado a partir da palavra tautologia - termo que designa uma repetição 
- somada ao sufixo ismo, de autismo, usado pelo autor para se referir a um 
sistema simbólico que é formado pelas formas do imperativo tecnológico 
e pelas tecnologias do espírito. O Tautismo diz respeito a uma ordem de 
totalitarismo da comunicação que confere ao sujeito um grau de impotência 
frente a onipresença dos meios de comunicação. Tal ubiquidade é capaz de 
“tomar a realidade representada como realidade diretamente expressa” 
(SFEZ, 2004, p. 13). O Tautismo de Sfez é expresso através da metáfora do 
Frankestein, descrita pela onipresença da tecnologia no convívio humano. Há 
uma assimilação tão difusa que apodera-se do sujeito, ele se torna parte do 
espetáculo, encurralado pelo olhar tecnológico. Neste sentido, o Tautismo 
pode ser visto como o lugar onde se entrelaçam a expressão e a representação.

A indústria cultural
Pode ser visto como uma urgência do tempo o coletivo de pensadores 

alemães que – na primeira metade do século XX – reuniu-se em torno da 
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formulação de uma teoria crítica social. Nomes como Theodor Adorno e 
Herbert Marcuse fundaram o conjunto de conceitos filosóficos e sociais que 
compuseram a escola de Frankfurt.

Frankfurtianos como Adorno e Walter Benjamin renegaram a alcunha 
de teóricos da comunicação, pois negavam a possibilidade de enxergar 
nos fenômenos culturais objetos de investigação fora do todo social, desta 
forma, estiveram voltados a todas as manifestações culturais provenientes da 
sociedade moderna como a arte, a música e a literatura.

Segundo Francisco Rüdiger (2001), nas bases fundadoras do pensando de 
Frankfurt estavam Marx, Freud e Nietzsche, pensadores que respectivamente, 
nos campos da sociologia, da psicanálise e da filosofia, contribuíram para 
consideráveis mudanças na constituição do homem, da cultura e da sociedade 
modernas. O papel dos frankfurtianos frente a sociedade que se apresentava 
cada vez mais envolta pela teia tecnológica foi justamente o da criação de uma 
teoria crítica a modelo do capitalismo.

Em Dialética do Iluminismo (1985), Max Horkheimer e Theodor Adorno 
elaboram o conceito de Indústria Cultural, a fim de sistematizar um modelo crítico 
que se equiparasse a principal argumentação dos regimes neoliberais contra os 
ideais marxistas, a castração da liberdade individual. Para os filósofos, havia nas 
sociedades democráticas uma ordem de totalitarismo tão violenta quanto nos 
regimes tiranos, provocada pela dissimulação do controle através do consumo 
das massas. Há uma ordem de engajamento do sujeito da indústria cultural 
que o mobiliza a um consumo desmedido voltado à manutenção do sistema. 
Segundo os autores, entre os meios de exploração mercadológica da cultura e os 
processos de formação da consciência, “as comunicações se veem acorrentadas 
à ordem social dominante” (ADORNO e HORKHHEIMER, 1985, p. 133).

O conceito de dialética do iluminismo – utilizado pelos pensadores 
para demonstrar o modelo da indústria cultural – diz respeito a um idealismo 
moderno, baseado nas proposições positivistas, de que todo homem é livre 
para agir em nome da própria vontade, atuando na construção de uma 
sociedade justa e igualitária constituída por sujeitos com identidades definidas 
e respeitadas. Este ímpeto modernista, iniciado no século XVII, visava a libertar 
os indivíduos da tirania mística dos deuses e dos sanguinários imperadores 
do período das trevas e suscitou um imaginário social que operou por meio 
de um sistema de opressão disfarçada. A ilustração deste modelo dialético 
pode ser observada a partir das práticas da indústria cultural, quando tem-
se de um lado o individuo satisfeito pela possibilidade de aquisição dos bens 
culturais revertidos em produtos, de outro, os grupos sociais controladores do 
aparelho técnico distanciados economicamente de forma abismal do restante 
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da população. Como expõe Adorno, ao falar dos grandes centros urbanos da 
modernidade:

Os projetos de urbanização que, em pequenos 
apartamentos higiênicos, destinam-se a perpetuar o 
indivíduo como se ele fosse independente, submetem-
no ainda mais profundamente a seu adversário, o 
poder absoluto do capital. (ADORNO e HORKHEIMER, 
1985, p. 113).

A citação ilustra o que os pensadores propõem a respeito da liberdade 
moderna, pois esta pode ser vista como um sistema simbólico de simulação 
identitária.

A sociedade pós-industrial
Para que se possa melhor entender o conceito de Sociedade pós-

industrial, arraigado no interior da construção teórica de Vilém Flusser, é 
necessário que se faça um panorama de seus principais conceitos, pois sua 
teoria é dotada de um elevado grau de autorreferencia.

Em Filosofia da caixa preta (1985), Flusser introduz sua argumentação 
a partir de uma distinção fundamental entre a escrita e a imagem. Segundo o 
autor, a imagem possui uma circularidade que a aproxima da imaginação, o 
tempo circular da imagem é obtido por meio do escaneamento do olho sobre 
sua superfície, entendida diretamente pela imaginação por conta de suas 
dimensões idênticas. O ato da escrita, que é obtido a partir da transcodificação 
do tempo circular em tempo linear, traduz cenas em processos e é responsável 
pela formulação da consciência histórica. Para Flusser, este é o motivo pelo 
qual a escrita é a linha demarcatória entre história e pré-história.

Ainda segundo o autor, a escrita é responsável pela criação do 
pensamento conceitual, pois abstrai dimensões do que descreve, e nesse 
sentido, pode ser vista como meta-código da imagem. O filósofo ilustra o 
embate entre escrita e imagem ao longo da história ocidental através da relação 
que ambas possuem com as atividades religiosas, culturais e ideológicas. Na 
idade média a oposição se dava através do cristianismo expresso pelos textos 
religiosos e a idolatria das religiões pagãs. Na idade moderna a ciência escrita 
se opôs ao cristianismo, que aderiu a idolatria como forma de representação 
de seus santos.

Na filosofia de Vilém Flusser, o advento da imagem técnica representa 
para o desenvolvimento do curso da história humana uma importância 
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de igual magnitude à invenção da escrita. A imagem técnica é a “imagem 
produzida por aparelhos” (FLUSSER, 1985. p.10), que por sua vez são produtos 
produzidos a partir do desenvolvimento dos textos, os textos científicos se 
convertem em aparelhos, que se convertem em imagem. As imagens técnicas 
são processos transcodificados em cenas e possuem um caráter de realidade 
diretamente capturável, pois o observador confia nelas como condição de 
existência do objeto representado, o que, segundo Flusser, faz com que tais 
imagens se preparem para substituir os textos. Este movimento de substituição 
proporciona a construção de uma sociedade que retorna a condição do 
pensamento circular, o que, para o autor, representa o fim da história.

Da relação entre o homem e a imagem técnica surge a pós-história, 
destinada a libertar o homem do pensamento conceitual em detrimento da 
unificação do pensamento imagético. A produção de imagens técnicas só em 
possível a partir da existência do aparelho. O Aparelho é a configuração pós-
industrial da ferramenta, caracterizado como um objeto cultural produtor de 
bens de consumo. Os aparelhos são aparatos instrumentais que prolongam 
a ação dos membros humanos, olhos, braços, ouvidos, dentes. Esses 
prolongamentos acarretaram em uma inversão da relação entre homem e 
máquina. Segundo Flusser:

Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação 
com o homem se inverteu. Antes da revolução industrial, 
os instrumentos cercavam os homens; depois, as máquinas 
eram por eles cercadas. Antes, o homem era a constante 
da relação, e o instrumento era a variável; depois, a 
máquina passou a ser relativamente constante. Antes os 
instrumentos funcionavam em função do homem; depois 
grande parte da humanidade passou a funcionar em 
função das máquinas. (FLUSSER, 1985, p. 14).

No Glossário que acompanha a edição brasileira de Filosofia da 
caixa preta (1985), Flusser descreve a sociedade pós-industrial como: 
“sociedade onde a maioria trabalha no setor terciário” (FLUSSER, 1985, p. 
06). Evidentemente, esta simples descrição não é capaz de dar conta de um 
conceito de tamanha complexidade, mas é possível identificar que há neste 
momento um grande ponto de contato entre a construção teórica de Flusser 
e as proposições da Escola de Frankfurt. Esta relação de dependência em 
que Flusser insere o homem exposto a sociedade pós-industrial pode ser 
vista como um aprofundamento da dialética do esclarecimento, pois este 
modelo recria as condições de autopreservação do sistema, anteriormente 
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apresentadas por Adorno e Horkheimer. Os aparelhos da sociedade Pós-
industrial, conforme apresenta Flusser, não possuem valor enquanto objeto, 
mas sim, enquanto potencialidade do prolongamento do corpo. O aparelho 
fotográfico, por exemplo, não possui valor pela sua materialidade, mas por 
uma virtualidade que diz respeito ao seu programa. Essa é a essência da 
sociedade pós-industrial, pois o poder foi deslocado das mãos de quem detém 
os bens de consumo (sociedade industrial) para as mãos de quem programa 
os aparelhos (Sociedade pós-industrial), lógica pela qual opera uma sociedade 
que, em certo sentido, pode ser vista como atualização da sociedade descrita 
pelos frankfutianos do inicio do século.

A constelação: Teoria e Distopia
O presente subitem intenciona estabelecer relações de aproximação 

entre excertos textuais situados em algumas obras distópicas posicionadas 
historicamente na primeira metade do século XX e algumas teorias da 
comunicação desenvolvidas no mesmo período. A escolha por este modelo de 
disposição dos fragmentos – em constelação - pode ser justificada da seguinte 
forma: Primeiramente houve a escolha do tema, motivado pelo texto A utopia 
da comunicação (1992), de Philippe Breton.

No mencionado estudo, o autor realiza um recorte temporal que 
coincide exatamente com o período em que as obras foram escritas, não 
bastasse, utiliza o conceito de utopia, que, conforme exposto anteriormente, 
se relaciona de maneira indissociável com as distopias.

Posteriormente, houve a percepção de que as distopias descrevem 
processos comunicacionais e discutem teorias caras ao campo, mas tratam-
se de conceitos em dispersão, não sistematizados, o que pode ser visto como 
um sintoma do próprio tempo em que estão inseridas. É com relação a este 
sintoma que se faz a justificativa pela escolha da constelação.

Ao conceber o conceito, Benjamin propõe que o fragmento deve ser 
o objeto que, ao ser deslocado de seu campo histórico, estabeleça novas 
relações de sentido em contato com outros contextos (EAGLETON, 1993). 
A reorganização destes objetos acaba por efetuar sobre eles uma nova 
sistematização que os retira de um estado de sobrevida – objeto em condição 
de existência – e os coloca em processo de ressignificação. Este modelo se 
aproxima da forma fragmentada do pensamento moderno do século XX, a 
exemplo das expressões surrealistas e das colagens dadaístas.

A articulação textual abaixo representa uma breve tentativa de 
realização da constelação benjaminiana a partir dos conceitos de Tautismo 
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(SFEZ, 1994), Indústria cultural (ADORNO e HORKHEIMER, 1985) e Sociedade 
pós-industrial (FLUSSER, 1985).

O conceito de tautismo, conforme anteriormente exposto através de 
Lucien Sfez, pode ser articulado, a partir de seus elementos constituintes a 
vários pontos tratados nas distopias supracitadas. Para fins de exposição e 
devido as limitações impostas pelas normas deste trabalho, serão apresentados 
e articulados dois fragmentos teóricos e dois ficcionais. Sfez expõe a seguinte 
passagem sobre o tautismo:

Parece que chegamos a um ponto curioso e até inédito 
na história de nossas civilizações: o ponto-limite em que o 
espetáculo que se exibe, e que supõe uma distância entre 
o espectador e a cena, nos inclui na própria cena e nos 
leva a crer nessa inclusão. (SFEZ, 1994, p. 72).

Tal passagem pode ser facilmente associada à seguinte amostra de 
Farennheit, 451, de Ray Bradbury:

– Montag estendeu a mão e arrancou o minúsculo inseto 
musical de sua orelha.

– Mildred... Mildred?

– Sim? – Sua voz era frágil.

Ela teve a impressão de ser uma das criaturas 
eletronicamente inseridas entre as fendas das paredes 
fonocromáticas, falando, mas sem que a fala transpusesse 
a barreira de cristal. Ele apenas conseguia fazer mímica, 
na expectativa de que ela se voltasse para ele e o visse. 
(BRADBURY,  2007, p. 63).

Continuando com as articulações temos, ainda, que, para Sfez (1994) o 
“Tautismo evoca ainda totalidade. Um grande todo que nos engloba e no qual 
somos diluídos.” (SFEZ, 1994. P. 78). Tal propriedade pode ser associada ao que 
propõe Huxley (1982), no seguinte excerto:

– Você vai ao cinema-sensível à noite, Henry? - Perguntou 
o Predestinador Assistente. – Ouvi dizer que o novo 
programa de Alhambra é de primeira qualidade. Há uma 
cena de amor num tapete de pele de urso; dizem que é 
maravilhosa. Cada pelo de urso é reproduzido. Os mais 
admiráveis efeitos tácteis. (HUXLEY, 1982, p. 58).
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No que concerne a Indústria Cultural, foram escolhidos três excertos 
teóricos e igualmente três ficcionais: o primeiro diz respeito à técnica na 
indústria, que segundo Adorno e Horkheimer “levou apenas à padronização e à 
padronização em série, sacrificando o que fazia diferença entre a lógica da obra 
e a do sistema social.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 114). Tal passagem 
pode ser verificada no seguinte fragmento textual de Fahrenheit, 451:

– Você pergunta como tudo começou em nosso trabalho, 
como surgiu, onde, quando? Bem, eu diria que ele 
realmente começou por volta de uma coisa chamada 
Guerra Civil, embora nosso livro de regras afirme que 
foi mais cedo. O fato é que não tivemos muito papel a 
desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois, 
veio o cinema, no início do século XX. O rádio. A televisão. 
As coisas começaram a possuir massa [grifo original].

Montag continuou sentado na cama, sem se mexer.

– E porque tinham massa, ficaram mais simples 
– disse Beatty. – Antigamente, os livros atraíam 
algumas pessoas, aqui, ali, por toda parte. Elas 
podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo 
era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de 
olhos, cotovelos e bocas. A população duplicou, 
triplicou, quadriplicou. O cinema e o rádio, as 
revistas e os livros tudo isso foi nivelado por baixo, 
está me acompanhando? (BRADBURY, 2007, p. 72).

Ainda em “Dialética do esclarecimento” (1985), Adorno propõe a 
existência de um circulo de manipulação e necessidade retroativa, “no qual a 
unidade do sistema se torna cada vez mais coesa” (ADORNO e HORKHEIMER, 
1985, p. 114). Huxley investiga tal fenômeno na seguinte passagem:

As flores do campo e as paisagens, observou, têm um grande 
defeito: são gratuitas. O amor à natureza não depende do 
trabalho industrial. [...]- Condicionamos as massas a odiar 
o campo – concluiu o diretor. – Mas simultaneamente as 
condicionamos a apreciar todos os esportes campestres. 
Ao mesmo tempo, providenciamos que todos os esportes 
campestres determinem o uso de aparatos elaborados. 
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Assim, eles consomem produtos elaborados e também os 
transportes. (HUXLEY, 1982, p. 45).

Sobre as possibilidades artísticas da sociedade industrial, Adorno coloca 
que:

Quando um ramo artístico segue a mesma receita usada 
por outro muito afastado dele quanto aos recursos e ao 
conteúdo, quando finalmente, os conflitos dramáticos das 
novelas radiofônicas tornam-se o exemplo pedagógico 
para a solução de dificuldades técnicas. (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985, p. 115).

Tal ordem de padronização também pode ser observada na 
problematização suscitada por Orwell, em 1984.

Quando se aproximou, viu que ela trazia o braço direito na 
tipóia, que não se distinguia a distância por ser da mesma 
cor que o macacão. Certamente machucara a mão fazendo 
girar um dos grandes caleidoscópios nos quais eram 
“criados” os enredos das novelas. Era um acidente comum 
no departamento de ficção. (ORWELL, 2005, p. 103).

Como se pode observar, as possibilidades articulatórias são muitas. 
Apresentamos algumas com a finalidade de ilustrar a proposição teórica 
inicialmente apresentada, de que alguns teóricos da comunicação no século 
vinte apresentam disposições temáticas e formais afins com autores do gênero 
literário da Distopia. Sejam por articulações caras aos propósitos de seu tempo, 
sejam apenas proposições interpretativas, tal procedimento estabelece uma 
dissolução do modelo analítico convencional, associando-se a um modelo 
metodológico desconstrucionista (EAGLETON, 1993).
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silvina ocampo e a subversão da ordem

Iaranda Jurema Ferreira Barbosa1

“Toda literatura fantástica é uma subversão da ordem.” O referido 
chavão é bastante utilizado quando tratamos das narrativas que, segundo 
Cortázar (1993), são assim chamadas devido à ausência de uma nomenclatura 
melhor. Entretanto, independente das questões taxonômicas, a literatura 
fantástica provoca-nos sensações que nos despertam dúvidas como, por 
exemplo, de que ordem estamos falando? Sob qual perspectiva podemos dizer 
que há ordem, desordem, subversão?

A proposta principal deste artigo visa a refletir a respeito desses e 
outros questionamentos que nos vêm à mente sempre que nos deparamos 
com obras fantásticas  refiro-me aqui tanto à adjetivação quanto ao modo 
narrativo. Obras essas como as da escritora argentina Silvina Ocampo, que 
domina como poucos a arte da verossimilhança e nos faz, ao final das leituras, 
mais que reproduzirmos a frase que resume o espírito do fantástico “Cheguei 
quase a acreditar” (TODOROV, 2008, p. 36). Nosso corpus, formado por “La 
soga”, “Clotilde Ifrán” e “Cartas confidenciales”, da referida escritora, perpassa 
os limites entre o possível e o impossível, entre o real e o imaginário (ou 
imaginável) e evoca a reação “Como isto é parecido com o que conhecemos” 
(FRYE, 1957, p. 138).

Após analisarmos “La soga”, “Clotilde Ifrán” e “Cartas confidenciales”, 
vimos como tais obras desestabilizam-nos as certezas, muitas vezes, absolutas 
e incontestáveis, que temos a respeito do mundo, dos conceitos, da realidade – 
que não é real, mas sim apreendida através da imitação pela diferença, ou seja, 
de como poderia ter sido – e, principalmente, da vida e da morte. Estas últimas 
têm suas ordens e conceitos postos em xeque ao serem relacionadas, dentro 
das citadas narrativas, com o tema da infância.

Muito sutilmente, o insólito faz-se presente nos contos analisados. Os 
acontecimentos cotidianos fazem parte das diegeses que, em momento algum, 
prenunciam que algo distinto, inesperado e surpreendente acontecerá no 
final. Contudo a autora deixa marcas, pistas, de que algo não está totalmente 
inserido nesta realidade que conhecemos e concebemos.

O conto “La soga” narra a história de Antoñito López, um solitário menino 

1  Mestranda em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco.
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de sete anos que após esperar um ano por uma velha corda, finalmente a tem 
em suas mãos. A corda, para Antoñito, é muito mais que um brinquedo. Ela 
transforma-se em uma serpente de estimação e em seu único amigo. Antoñito 
alimenta o animal, dorme junto a ele e cria jogos com regras bem definidas. Ao 
final, a criança é morta pela serpente durante uma das brincadeiras.

O cotidiano lúdico do protagonista nos é descrito como a rotina de 
qualquer outra criança. A mudança na vida da personagem e a inserção dos 
elementos fantásticos e sobrenaturais acontecem com bastante sutileza e nos 
levam a interpretá-los como frutos do imaginário infantil:

A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos: subir 
por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por 
el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la 
chiminea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió 
la soga, la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, 
para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, 
para cualquier cosa; sí, los juegos lo entretuvieron hasta 
que la soga cayó en sus manos. Todo un año, de su vida de 
siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga; 
ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente 
hizo una hamaca, colgada de un árbol, después un arnés 
para caballo, después una liana para bajar de los árboles, 
después un salvavidas, después una horca para los reos, 
después un pasamanos, finalmente una serpiente. 
(OCAMPO, 2010, p. 65)

Entretanto Ocampo nos apresenta um narrador onisciente e onipresente 
que opina, dá veracidade aos acontecimentos e, ainda, afirma que outras 
pessoas além dele presenciam os fatos acontecidos:

(...) Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi 
verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi 
opinión. (...)

(…) Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, 
(…)

(…) Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. (…)

(...) ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos: 
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sola, se hubiera dicho,(...) (OCAMPO, 2010, p. 65. Grifos 
nossos)

Embora não haja estranhamento ou hesitação nem por parte das 
personagens nem por parte do narrador em relação aos acontecimentos 
sobrenaturais, o leitor não está alheio a isso e tal reação de estranhamento 
é prevista pela autora a partir do momento em que o narrador diz a seguinte 
frase: “Nadie le decía: “Toñito, no juegues con la soga” (OCAMPO, 2010, p. 66).

A maneira como Silvina Ocampo escreve, dispõe e apresenta os 
elementos que culminam na morte de Antoñito, provoca uma oscilação 
entre surpresa e previsibilidade. Como não há uma explicação pautada nos 
gêneros estranho ou maravilhoso para os acontecimentos, o fantástico fica em 
suspensão e não desaparece, como afirma Todorov, nem dura o tempo de uma 
hesitação. O leitor busca dentro da própria narrativa motivos para justificar, 
concordar ou discordar com o final. Praticamente, na mesma proporção, há 
passagens que tanto prenunciam quanto induzem o leitor a pensar ou desejar 
um final distinto para o conto:

(…) Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. (…)

(…) Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se 
rehusó. Era buena. (…)

(…) “Prímula, vamos. Prímula”. Y Prímula obedecía. (…)

(…) Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía 
y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como 
dispuesta a morder. (…)

(…) la soga se le acercaba, a regañadientes, al principio, (…)

(…) Con tanta maestría Antoñito lanzaba la soga y le daba 
aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida, (…)

(…) El gato no se le acercaba (…)

(OCAMPO, 2010, p. 66. Grifos nossos)

Percebe-se também, inicialmente, a presença de nome e sobrenome 
para uma criança de sete anos. Apenas após a corda haver-se transformado 
em cobra é que ocorre o que estaria mais próximo do que concebemos como 
realidade, que é tratarmos um menino por uma apócope ou por um diminutivo 
do nome – Antoñito López/Toñito. Ou seja, a solidão fazia-o ter nome e 
sobrenome, não ter amigos para brincar. Ao encontrar a corda, não só o objeto 
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como também o menino passaram por um processo de transformações que 
culminou na falha trágica das personagens ou, melhor dizendo, na verdadeira 
essência dos dois seres: Toñito com sua solitária inocência pueril e a serpente 
com seu feroz instinto viperino.

A solidão e o aparente abandono familiar são os males que acometem 
também a personagem Clemencia do conto “Clotilde Ifrán”. A narrativa tem 
início com o pranto de Clemencia por não obter ajuda de sua mãe para 
comprar uma fantasia de diabo para o seu aniversário que, coincidentemente, 
acontece no dia do carnaval. Seguindo o que a mãe havia-lhe dito, Clemencia 
resolve procurar uma modista e telefona para Clotilde Ifrán, que havia morrido 
há oito anos. A partir de então, o insólito revela-se. A modista não só atende o 
telefone como também diz que pode fazer o traje porque já possui as medidas 
da menina, pois há menos de um ano ela havia-lhe feito um vestido de festa. 
Após provar a roupa, Clemencia pede para ir embora com Clotilde Ifrán. As 
duas saem de mãos dadas.

Nesse conto, percebemos como a transição entre as dimensões opera-se. 
Sabemos que a literatura fantástica cria uma realidade verossímil e paralela a que 
conhecemos e coloca-a em suspensão. Nesse caso, há claramente três realidades: 
a realidade que conhecemos; a realidade na qual a personagem vive; e a realidade 
onde habita a protagonista homônima ao conto. Como explicar o fato de Clotilde 
Ifrán não só atender o telefone como também aparecer e levar consigo a criança? 
Qual dimensão Clemencia passou a habitar? Seria o “maravilloso misterio de las 
proximidades de carnaval” (OCAMPO, 2010, p. 82) que proporcionou uma espécie 
de portal para Clotilde Ifrán? Ela transita e habita no mundo dos vivos ou são os 
vivos que habitam no mundo dos mortos? Tal hipótese é totalmente plausível, 
se considerarmos que a história é narrada a partir da perspectiva do mundo dos 
mortos, pois, além do conto ter o nome da modista, é Clemencia quem interfere 
na dimensão de Clotilde Ifrán e não o contrário.

Clemencia, assim como Toñito, busca alguém – ou algo – em quem 
possa confiar. Solitárias, as crianças padecem com a ausência de atenção das 
pessoas que deveriam cuidá-las, e essas pessoas são as que menos lhes dão 
atenção. Ambas as crianças transmitem para seus novos amigos os sentimentos 
e reproduzem os gestos de carinho que não recebiam. Toñito, maternalmente, 
acariciava a corda/serpente e colocava-a para dormir com a preocupação de 
apoiar sua cabeça no travesseiro e cobrir-lhe a calda. Para completar a cena 
puramente terna, faltava apenas que ele contasse historias para Prímula – assim 
se chamava a serpente – dormir. Já no caso de Clemencia, a solidão era não só 
interior como, perceptivelmente, exterior. A mãe não tinha tempo para ocupar-
se dos preparativos do aniversário da filha e, além disso, durante a chegada da 
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finada modista, a criança estava sozinha em casa. O sentimento externado pela 
menina em relação à mãe é o de vingança, e em relação à Clotilde Ifrán é o de 
simpatia, acompanhado por um gesto de carinho entre as duas.

Carinho, amizade, cumplicidade e ternura também são os sentimentos 
despertados e provocados pelo personagem don Toni, que com o decorrer da 
narrativa tem seu nome mudado para Tomi, do conto “Cartas confidenciales”. 
A história é contada através de uma carta que a narradora Paula envia 
para sua amiga Prilidiana. Na correspondência, a narradora conta um fato 
ocorrido sessenta anos antes de seu nascimento. Tomi aparece com sessenta 
anos no sótão da casa de seus avós, e é adotado pela família sem qualquer 
questionamento. Com o passar do tempo, ele rejuvenesce e vive cada fase 
de sua vida (velhice, juventude, adolescência e infância) como qualquer outra 
pessoa. Ou seja, com planos, desejos, estudos, despertando paixões.

O conto epistolar mostra-nos uma relação simbiótica entre velhice e 
infância, e é a única das três obras aqui analisadas em que há a vacilação e o 
questionamento sobre a naturalização dos elementos sobrenaturais:

Piensándolo bien, nadie lo trajo a esta casa a Tomi, cmo a don Toni. 
Pasó de la adolescencia a la infancia sin que yo ni nadie de la casa lo advirtiera. 
¿Estaríamos todos papando moscar? Como si fuera hoy, a los cinco años me 
mostró una foto y me la regaló diciéncome:

– Es una foto de cuando yo era viejo. No quedó otra para 
regalarte.
Me pareció natural, tan natural que no se lo conté a 
nadie; o bien me pareció tan sobrenatural, que no se lo 
conté a nadie. (...) (OCAMPO, 2010, p. 29. Grifos nossos)

É exatamente essa hesitação, ou ausência de hesitação, o motivo da 
angústia da narradora e sua motivação para escrever a carta à amiga que, 
posteriormente, responde aos seus questionamentos de modo bastante 
objetivo e racional. Diz-lhe que tudo não passa de uma história inventada e 
contada pela avó de Paula, e que muito a admira que ela não só acredite como 
também se sinta preocupada com um personagem, segundo ela, imaginado, 
fictício, que nunca existiu. “Cheguei quase a acreditar” de Todorov esbarra 
na expressão “No tiene ni pies ni cabeza” (OCAMPO, 2010, p. 31) escrita por 
Prilidiana. Entretanto, a inquietação também a acomete e a dúvida incomoda-a 
de maneira tal que ela prefere encerrar o assunto: “¿Sería posible, vieja, que 
esto pasara? Me quedan dudas al respecto, pero me parece que no voy por 
buen camino para tranquilizarte (...)” (OCAMPO, 2010, p. 31).



495<sumário

Silvina Ocampo novamente nos coloca diante de uma aporia. A narradora 
não só possui a memória individual como também a memória coletiva (de 
sua avó) e a memória histórica (fotos) sobre Tomi. A impossibilidade do 
acontecimento e a verossimilhança dos elementos nos fazem titubear entre 
o possível e o impossível, entre o que é rememorado e o que é imaginado, 
tanto para preencher as lacunas das recordações quanto para satisfazer o que 
desejamos que houvesse ocorrido. Ao confiarmos na memória, ficamos no limiar 
entre o que realmente aconteceu e o que eu gostaria que tivesse acontecido.

A busca por um amigo, por um irmão, por uma companhia que nos 
preencha o vazio de estarmos sós, muitas vezes, faz com que criemos amigos 
imaginários e personagens fictícios que nos acompanham por um longo tempo. 
É perceptível como as três crianças protagonistas dos contos almejam atenção 
e afeto. Paula, a narradora de “Cartas confidenciales” revela “(...) Mamá, que 
no es cariñosa (...)” (OCAMPO, 2010, p. 26). O ambiente familiar formado por 
parentes, amigos, empregados e vizinhos, ou seja, com a presença física de muitas 
pessoas, não é o suficiente para impedir que as crianças sintam-se solitárias, e 
busquem o que lhes falta em amizades tão improváveis que chegamos ao ponto 
de não sabermos se elas são imaginadas ou fazem parte de uma nova realidade 
provocada pela “literalização da metáfora” (ROAS, 2011, p. 161).

Silvina Ocampo subverte a ordem em diversos aspectos. Na esfera 
linguística podemos observar que, assim como Antoñito López, a personagem 
de “Cartas confidenciales” inicia a narrativa com um nome mais formal – 
don Toni quando adulto – e passa a chamar-se Tomi após sua metamorfose 
progressiva até chegar ao estado de criança ou como a própria autora diz: 
“la n se transformó en m y el hombre en niño” (OCAMPO, 2010, p. 29). No 
plano dos componentes fantásticos, é sabido que a noite é um elemento 
preponderante para que se desenvolvam os eventos fantásticos, entretanto 
todos os acontecimentos fantásticos e insólitos apresentados nos contos foram 
realizados durante o dia ou em momentos que se referem à claridade:

Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, 
brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo 
miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, 
cuando lanzaba la soga (...). (OCAMPO, 2010, p. 66)

(...) Clotilde Ifrán con bondad la escuchó. Prometió buscar 
el género. Tenía las medidas de Clemencia. (...) Iría a 
probarle el vestido al día seguiente, a la hora de la siesta. 
(OCAMPO, 2010, p. 82)
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Tomi ha desaparecido justamente en el momento en que 
yo he dado a luz (...) (OCAMPO, 2010, p. 29)

No âmbito sócio-cultural, Silvina Ocampo subverte o conceito que temos 
em relação às crianças. Observa-se a ausência de sorrisos e do sentimento de 
diversão proporcionado pelas brincadeiras. Antoñito cria um jogo com regras 
bem definidas ao brincar com a serpente; Clemencia não possui amigos, nem 
bonecas. O que ela leva consigo é um sentimento de vingança pela mãe, por 
esta não tê-la ajudado com a roupa de diabo; a parte do conto dedicada à 
infância de Tomi resume-se a cinco linhas e não nos revela mais do que um 
quarto cheio de jogos eletrônicos e um espelho de armário adornado por 
figurinhas espaciais.

A autora reserva para o desfecho das narrativas mortes pacíficas, sem 
sangue, sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas. A ausência de pranto faz-
nos refletir sobre duas questões. A primeira é se alguém sentirá a ausência 
daquelas crianças e a segunda remete-nos à crença popular. Diz que as crianças 
são anjos e que não devemos chorar quando elas partem porque nossas 
lágrimas molharão suas asas e elas ficarão pesadas e impedirão que esses 
anjinhos voem em direção ao céu.

A infância das personagens é ceifada em momentos de extrema 
efervescência sentimental. A autora encerra o que acabara de começar, 
ou seja, a vida, e ao mesmo tempo desperta-nos para o fato de estarmos 
sujeitos à morte em qualquer estágio de nossas vidas. Não é preciso estarmos 
velhos para morrer. Don Tomi apareceu aos sessenta anos e desapareceu aos 
sete meses de idade. O que é a morte senão um desaparecimento? Somos 
eternamente inconformados com esse ele e buscamos meios para negá-lo 
(paraíso/inferno, vida após a morte, energia, reencarnação), pois estamos 
vivos nas lembranças dos que ficaram. A ordem natural da vida mostra-nos 
que de qualquer que seja a forma morreremos, sumiremos, iremos para outra 
dimensão. Não se sabe para onde foram Clemencia e Tomi, nem tampouco 
Antoñito. Estaria Clemencia vivendo com Clotilde Ifrán? Em qual dimensão? 
Teria Tomi envelhecido novamente e aparecido aos 60 anos na casa de outra 
família? A morte dessas duas personagens pode ser considerada simbólica ou 
física como a de Antoñito?

A subversão da ordem também se apresenta relacionada à linearidade 
do tempo. A personagem don Toni vem na contramão do tempo das outras 
personagens. Enquanto ele rejuvenesce, as outras envelhecem. Nós, quando 
adultos, somos frutos da criança que fomos. Tomi, por outro lado, é fruto do 
velho que foi. Tal aspecto confere-lhe uma grande vantagem em relação a 
nós: ele sabe exatamente quanto tempo irá viver. Mais. Ele faz-nos pensar e 
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repensar o tempo como algo arbitrário, inventado e artificial. Podemos ir mais 
além. Por que seguir uma ordem cronológica se o mundo está em desordem, se 
está em constante transformação, se a própria velocidade dos acontecimentos, 
muitas vezes, não é acompanhada, simultaneamente, pelas pessoas? Silvina 
Ocampo quebra as leis e as convenções porque a todo momento o mundo 
estabelece novas leis e novas convenções.

Prova disso é quando analisamos o que realmente nos oferece perigo. 
Cada nova geração vê como cômicas as lendas – folclóricas e/ou urbanas – 
que amedrontavam as crianças das gerações anteriores. O perigo não é mais 
o bicho papão, a cuca, a mula-sem-cabeça, a perna cabeluda, a mulher de 
branco, o velho do saco, o boi da cara preta, a perna cabeluda, o galeguinho 
do Coque ou o Biu do olho verde. O perigo está dentro de casa, e quando está 
nas ruas, o convidamos para entrar – Clotilde Ifrán, por exemplo. Nossa casa, 
um local que deveria ser o mais seguro possível, é o ambiente mais ameaçador, 
hostil e traiçoeiro que existe para vivermos. As bruxas e fadas-madrinhas 
também trocaram de papéis. Não se sabe até que ponto a fada (mãe) é bruxa 
e a bruxa (finada modista) é fada, pois as duas têm atitudes “contrárias às suas 
naturezas” (Clotilde Ifrán com bondade e ternura/ a mãe de Clemencia com 
impaciência e falta de atenção).

Nos dois primeiros contos, por exemplo, o que não era perigoso (uma 
corda e uma modista que já havia morrido) representava o perigo. No último, 
o que poderia parecer ameaçador (um desconhecido) não era perigo algum. 
Nos contos não há medo nem por parte das personagens nem por parte dos 
narradores – arrisco-me a dizer que também nem por parte dos leitores. O que 
há é o horror, o estranhamento, a inquietação e a perplexidade porque o que 
era familiar passa a ser desconhecido. E o desconhecido é algo que fascina, 
que encanta e que apaixona, pois é um mistério que não pode ser desvendado.
Assim, concluímos nossa análise sobre Silvina Ocampo e os referidos contos 
com uma frase dita por don Toni quando duvidam de sua capacidade nos 
estudos devido a sua avançada idade: “Piano, piano si va lontano” (OCAMPO, 
2010, p. 27),  a tradução literal desse ditado de origem italiana pode ser: 
“devagar se vai ao longe”, mas no caso das obras construídas sob a égide da 
ruptura dos padrões e sob as novas e inexoráveis visões de realidade sugeridas 
pela autora, o mais apropriado é: “pouco a pouco as coisas vão acontecer”. 
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Avant de Vassilis alexakis: um percurso de escrita no túmulo

Isabelle Godinho Weber1

Introdução
Nas discussões acerca do insólito ficcional contemporâneo, uma obra 

permanece despercebida: Avant de Vassilis Alexakis. Publicada em 1992, 
Avant é a autobiografia póstuma do personagem-narrador, Basile Hennart, 
um escritor francês que continua a “existir” no subterrâneo do cemitério onde 
fora enterrado. Assim que levanta de sua tumba, após ser “acordado” por uma 
das habitantes do subterrâneo, Basile trava conhecimento com outros mortos-
vivos que vivem no local. Todos estão cegos e se reconhecem apenas pela voz, 
criam laços entre si, mantêm afinidades e até mesmo trabalham, cavando um 
túnel que possibilita uma volta à realidade dos vivos. Têm consciência de que 
estão mortos, mas não buscam uma explicação acerca dos fatos. Naturalizam 
sua existência póstuma e tentam ocupar o tempo da melhor maneira possível.

A literatura fantástica, desde o século XIX, apresenta-nos uma 
desestruturação da ordem, uma subversão das categorias do “real” e do 
“imaginário”, característica que irá se manifestar de maneiras distintas em 
obras literárias de diferentes épocas. Compreendendo o insólito ficcional como 
uma transgressão do real, advinda da relação conflituosa entre “natural” e 
“sobrenatural”, analisaremos como este conflito se manifesta no livro Avant. Em 
uma obra em que o próprio ser sobrenatural é o “eu” da narrativa, adentramos 
um espaço ficcional desconcertante: o subterrâneo de um cemitério parisiense, 
onde seus habitantes vivem isolados. Basile relata os sofrimentos de homens 
que, exilados pela morte, destituídos de sua identidade de origem, constroem 
uma rotina que dê sentido aos dias: organizam-se socialmente, trabalham, 
festejam aniversários e se divorciam. Por meio do olhar diferenciado que o 
insólito ficcional nos proporciona, Vassilis Alexakis tece uma reflexão sobre 
o homem enquanto ser identitário, propondo ao leitor “novos modos de se 
examinar o real, avançando sobre os limites que o próprio texto determina 
como tais” (ARÁN, 1999, p. 82).

1  Mestranda em Teoria da Literatura & Literatura Comparada na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pesquisa de dissertação intitulada: “Narrativas fantásticas 
na literatura francesa de ontem e de hoje: representações e releituras do insólito ficcional”. 
Orientadora: Prof.ª Claudia Maria Pereira de Almeida.
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O insólito ficcional em Avant: a vida após a morte no 
subterrâneo de um cemitério

Vassilis Alexakis, autor grego exilado de seu país de origem nos anos 60, 
morou na França grande parte de sua vida e optou pelo francês como língua de 
criação literária. Em consonância com suas impressões enquanto estrangeiro, 
suas obras, tais como Les mots étrangers e Langue Maternelle, narram as 
angústias de personagens na passagem de uma cultura e de uma língua a 
outra. Problematizando o espaço ficcional como lugar de ruptura, giram em 
torno de questões identitárias, narrando a experiência de personagens que 
se movimentam entre diferentes culturas e vivenciam os dilemas do não 
pertencimento. Essa relação entre a trajetória pessoal do autor e a de seus 
personagens foi evidenciada por alguns críticos literários, tais como Marianne 
Bessy, ao afirmar que:

O trabalho de escrita de Alexakis é uma tentativa perpétua 
de aceitação de seu estatuto de exilado. Remarcamos que, 
desde o surgimento de seu primeiro romance em 1974, até 
o seu último romance em 2007, cada obra compreende 
elementos que testemunham um desejo de exorcizar sua 
partida da Grécia, assim como, de forma mais geral, seu 
estado entre dois lugares. Alexakis é um autor entre dois 
países e duas línguas, que busca, através da literatura, 
estabelecer um equilíbrio entre esses diferentes pólos 
identitários, de maneira a exorcizar seu exílio (BESSY, 2008, 
p. 21, tradução nossa)2.

Entretanto, este viés biográfico e psicologizante resulta em alguns 
problemas teóricos, ao pressupor uma intenção autoral a ser decifrada. 
Essa perspectiva fecha-nos às diferentes significações de uma mesma obra, 
impedindo que seja pensada como polissêmica. Além disso, supõe que a 
trajetória literária do autor é coesa, devendo ser analisada como parte de um 
conjunto homogêneo. Todos os livros de Vassilis Alexakis centralizar-se-iam 
na mesma problemática, a do exílio, ideia que limita a análise de elementos 
narrativos para além de uma visão unilateral.
2  “Le travail d’écriture d’Alexakis est une tentative perpétuelle d’acceptation de son statut 
d’exilé. On remarque que depuis la parution de son premier roman en 1974 jusqu’à celle de son dernier 
roman en 2007, chaque ouvrage comprend des éléments qui témoignent d’un désir d’exorciser à la fois 
son départ de Grèce, mais aussi, et de manière plus générale, son état d’entre-deux. Alexakis est en 
effet un auteur entre deux pays et entre deux langues, qui cherche, à travers la littérature, à établir un 
équilibre entre ses différents pôles identitaires de manière à exorciser son exil.”
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Este viés teórico torna-se ainda mais problemático em se tratando de 
Avant, único livro do autor que contém elementos insólitos. Para o crítico 
literário, esta obra constitui um desafio, pois apresenta elementos narrativos 
que não estão presentes em seus livros anteriores. Esta dificuldade pode 
ser exemplificada quando Marianne Bessy, ao analisar Avant, afirma que o 
insólito ficcional deve ser entendido como uma metáfora. O subterrâneo do 
cemitério, isolado e sombrio, seria uma metáfora sobre Paris e a condição de 
seus imigrantes. Ignorando as especificidades do insólito ficcional e atribuindo 
um viés psicologizante à obra, afirma que:

Alexakis, construindo uma heterotopia que lhe permite ligar 
Paris à morte e ao exílio, fazendo evoluir um personagem 
grego, parece querer dar forma ao seu próprio exílio e 
explorar, mais uma vez, o ferimento psicológico advindo do 
seu afastamento da Grécia. (BESSY, 2008, p. 199, tradução 
nossa)3.

Tzvetan Todorov, ao analisar a literatura fantástica oitocentista, já nos 
alertava sobre o problema de uma interpretação metafórica ou alegórica: “Se 
o que lemos descreve um acontecimento sobrenatural, e que exige, no entanto 
que as palavras sejam tomadas não no sentido literal, mas em outro sentido 
que não remeta a nada de sobrenatural, não há mais lugar para o fantástico” 
(TODOROV, 2008, p. 71).

Reduzir o insólito ficcional a uma metáfora é problemático, pois leva-
nos a desconsiderar o efeito estético particular desta literatura. Como afirma 
Heidrun Krieger, o insólito produz um efeito estético paradoxal, desconcertante, 
“como experiência inesperada superposta à rotina do hábito, como instante 
de espanto, como ponto de interrogação sem resposta imediata” (OLINTO, 
2012, p. 41). Apresenta uma desestruturação das categorias do “real” e do 
“imaginário”. Uma interpretação metafórica excluiria tais particularidades, e 
são elas que nos interessam aqui.

Avant apresenta uma reflexão sobre as angústias do exílio, porém, 
o faz a partir de uma transgressão da concepção de real do leitor. Ao invés 
de tomarmos o “insólito” como uma metáfora do “sólito”, torna-se mais 
frutífero analisarmos como esta construção narrativa possibilita, por meio 
de uma desestabilização do real, uma reflexão sobre o indivíduo que perde 
seus laços de pertencimento. No livro de Vassilis Alexakis, estamos diante do 

3  “Alexakis, en construisant une hétérotopie qui lui permet de lier Paris à la mort et 
à l’exil et en y faisant évoluer un personnage grec semble en effet vouloir donner forme à son 
propre exil et explorer, une fois de plus, la blessure psychologique créée par son éloignement de la 
Grèce.”
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universo do leitor, a França do século XX, onde, porém, surge uma situação 
impossível. Ocorre uma transgressão das leis físicas que regem o universo no 
qual a narrativa se instaura, pela coexistência de elementos aparentemente 
incompatíveis: o morto vive, envelhece, trabalha, se divorcia.

Por meio de uma narração em 1ª pessoa, em que o narrador-
personagem é um escritor francês já falecido, adentramos um espaço ficcional 
desconcertante: o subterrâneo de um cemitério, onde todos os mortos 
convivem diariamente. Basile Hennart nos narra a realidade cotidiana dessas 
pessoas que, já mortas, não problematizam sua situação insólita, mas sofrem 
com o isolamento, a nostalgia do avant (antes) e a vontade de voltar à realidade 
dos vivos. A ausência de espanto por parte das personagens representa “uma 
transgressão das leis psíquicas e sociais” (REISZ, 2001, p. 218, tradução nossa)4, 
já que, diante de nossa noção da realidade, a naturalização do fenômeno 
insólito faz-se absurda. A falta de reação dos personagens é uma característica 
própria à literatura fantástica contemporânea. Na obra de autores como Kafka, 
Cortázar e Borges, o espanto é redirecionado para o âmbito do leitor:

Por mais que os narradores e personagens dessas 
narrativas não se espantem e não se perguntem as causas 
de suas experiências inquietantes, não resta dúvida de 
que, para o leitor, que apesar de tudo se reconhece no 
mundo representado nesses textos, está se produzindo 
uma transgressão de sua concepção do real. (ROAS, 2013, 
p. 126-127)

Ao refletirmos sobre as particularidades do insólito ficcional, a questão 
do personagem-narrador é muito importante, pois “a primeira pessoa 
“que conta” é a que permite mais facilmente a identificação do leitor com 
a personagem, já que, como se sabe, o pronome “eu” pertence a todos” 
(TODOROV, 2008, p. 92). O ser sobrenatural em Avant é o próprio “eu” da 
narrativa. Esta especificidade demonstra uma mudança significativa nas 
figurações insólitas que permearam a literatura francesa desde o século XIX. 
A literatura fantástica oitocentista não dava voz aos seres sobrenaturais, mas 
apenas a quem presenciava os fenômenos insólitos. Na obra de autores como 
Guy de Maupassant, Théophile Gautier e Gérard de Nerval, o personagem-
narrador é um homem comum, racional, que se vê diante de uma situação 
inexplicável. O fantasma é sempre o outro e sua voz lhe é negada, de forma que 
o leitor identifica-se com o narrador-personagem, mas nunca com a aparição. 
Vampiros, diabos e fantasmas são caracterizados como parte do “outro lado”, 
4  “una transgresión de las leyes psíquicas y sociales”
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destoando do ambiente familiar do protagonista, o que produz um efeito 
estético ambíguo.

Em Avant, o personagem-narrador é um escritor morto, que nos relata 
as angústias do isolamento. Expressa não apenas seus próprios anseios e 
desilusões, mas os dos outros habitantes do subterrâneo. Estes homens sofrem, 
amam, tornam-se próximos. Embora mortos, são seres corpóreos: sentem dor, 
envelhecem, trabalham. Dar voz e corpo ao ser sobrenatural é aproximá-lo 
do leitor, permitindo que se identifique com as reflexões dos personagens. Os 
elementos insólitos realçam a dimensão subjetiva destes seres sobrenaturais, 
o que gera um efeito de leitura distinto, não mais baseado na hesitação e no 
distanciamento. Produzem um efeito desconcertante, ao transgredir as leis 
que regem a realidade, porém não se baseiam em uma ambiguidade narrativa 
que deixa o leitor à deriva, buscando uma solução para os eventos narrados. 
Pelo contrário, o leitor é convidado a adentrar a realidade fantástica das 
personagens. Como afirma Pampa Arán:

Dando a palavra ao Outro, estamos dando-lhe a 
possibilidade de vitória sobre este mundo e este lado, 
provocando o perigo da identificação. O reconhecimento 
da voz do Outro é também o reconhecimento da 
corporeidade e de certos traços de humanidade que 
podem torná-lo redimível e menos espantoso (ARÁN, 
1999, p. 87, tradução nossa)5.

Uma análise das especificidades do insólito ficcional em Avant deve 
também levar em consideração a especialidade insólita da narrativa. No 
discurso literário, o espaço ficcional nunca é apenas um pano de fundo para a 
construção das personagens. O homem é um ser geográfico, suas experiências 
e sua construção identitária estão profundamente ligadas a um lugar de 
pertencimento. Estas relações de subjetivação do espaço são muitas vezes 
incorporadas pelo discurso literário. Ao lidarmos com a literatura fantástica, 
uma análise que abarque os sentidos do espaço na narrativa é imprescindível, 
já que o insólito ficcional se utiliza sempre de ambientes propícios ao efeito 
estético que se busca produzir.

É o caso da obra que estamos analisando. Os personagens habitam 
o subterrâneo de um cemitério. Este espaço ficcional não é um mero plano 

5  “...dándole na palabra al Otro, le estamos dando la posibilidad de la victoria sobre este 
mundo y este lado, provocando el peligro de la identificación. El reconocimiento de la voz del 
Otro es también el reconocimiento de la corporeidad y de ciertos rasgos de humanidad que pueden 
llegar a tornarlo redimible y menos espantable.”



504<sumário

de fundo favorável a uma narrativa fantástica, mas pode ser entendido como 
“um potente canal para a deflagração de sentidos, contribuindo para o 
desdobramento múltiplo da polissemia literária” (GAMA-KHALIL, 2012, p. 30). 
O subterrâneo do cemitério representa, na narrativa, um lugar de exclusão, 
onde todos os personagens, destituídos da relação de pertencimento que 
mantinham com o mundo dos vivos, tornam-se estrangeiros.

Em Avant, o cemitério se constitui em oposição ao mundo exterior. 
Há, no relato de Basile Hennart, uma sobreposição de espaços (o espaço dos 
vivos e o espaço dos mortos), que é também uma sobreposição temporal 
(o presente e o passado). A narrativa da vida no cemitério é pautada pelas 
discrepâncias entre o “antes” e o “depois”: as memórias familiares, o conforto 
do lar, a possibilidade de enxergar, tudo isto se perdeu. Os personagens vivem 
de lembranças, o que explica o título da obra. O próprio narrador questiona 
sua escolha: “Por que intitulei este texto de Antes? Normalmente, deveria tê-lo 
chamado de Depois. Mas poucas coisas acontecem por aqui.” (ALEXAKIS, 2006, 
p. 10, tradução nossa)6

Por meio de uma escrita fragmentada, em que a existência no cemitério 
e as memórias do passado se confundem, Basile Hennart narra dois cenários, 
que se sobrepõem: o espaço dos vivos, baseado no universo do leitor, e o 
espaço dos mortos, insólito. Há uma relação conflituosa entre ambientes que 
se opõem, “o cenário realista e o cenário alucinante, e é o jogo entre esses dois 
cenários que fará com que a narrativa desenvolva uma fenomenologia insólita” 
(GAMA-KHALIL, 2012, p. 34).

O subterrâneo do cemitério é um espaço ficcional que remete ao exílio, 
no sentido subjetivo, como uma “saída de si mesmo” (RAFFIN, 2011, p. 60)7. 
Embora tenhamos recusado uma perspectiva teórica que reduza o insólito 
ficcional à condição de metáfora do social, a problemática do exílio é parte 
constituinte do livro de Alexakis, uma questão que ganha novos contornos, 
a partir do prisma diferenciado que o insólito ficcional nos proporciona. 
Estes personagens não sofrem com sua condição sobrenatural, mas com sua 
condição de exilados. Não problematizam sua existência após a morte, apenas 
querem sair deste lugar e voltar à realidade dos vivos. O personagem-escritor 

6  “Pourquoi ai-je intitulé ce texte Avant? Normalement, j’aurais dû l’appeler Après. 
Mais il se passe peu de choses ici.”
7  Noção de “exílio”, de acordo com Marcelo Raffin: “No obstante, el significado 
etimológico es saltar hacia afuera. La palabra exsilire está formada por el verbo salire, que 
significa saltar, precedido del prefijo ex, que significa fuera. Saltar hacia fuera, esto es, salirse 
de sí mismo, es la noción mediante la cual podremos ingresar en la elaboración agambeniana de 
la figura o, debería decir más propiamente, de las figuras, siempre imperfectas o incompletas, de 
aquello que llamamos humano.” (RAFFIN, 2011, p.60).
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narra os conflitos e angústias de indivíduos destituídos de sua identidade de 
origem, a nostalgia da pátria e a tentativa de construir uma identidade que 
signifique o ambiente escuro e solitário do cemitério. O insólito em Avant 
explicita a dimensão subjetiva do exílio, retratado não apenas no sentido de 
um deslocamento espacial, mas como um movimento para fora de si mesmo. 
Isto é expresso por um dos personagens, Jean-Christophe, ao ser questionado 
por Olivier se estariam realmente mortos. Segundo Olivier, única criança que 
habita no cemitério, “ele me disse que somos ausentes, que este é o país da 
ausência.” (ALEXAKIS, 2006, p. 56, tradução nossa)8.

Esses homens não se deslocam para um país diferente, mas estão mortos 
no subterrâneo de um cemitério. Não estamos diante de uma reflexão política 
acerca do exílio. Os personagens, embora exilados, não vivenciam dificuldades 
econômicas. Não precisam se alimentar, sustentar a família, aprender uma 
nova língua. Não são sans-papiers, como os imigrantes franceses, que sofrem 
na ilegalidade. Em Avant, todos estão na mesma condição, de maneira que 
não há um “outro” a ser excluído. Entretanto, são indivíduos deslocados, que 
perdem sua identidade de origem. Vivendo em um ambiente escuro, são 
como cegos. Não podem se entrever, mas se reconhecem apenas pela voz. São 
invadidos pela escuridão, que constitui uma ruptura. Em um trecho que narra 
a dimensão subjetiva desta ausência, lê-se:

A escuridão ambiente penetrou dentro de mim, instalou-
se dentro de mim, o interior do meu corpo é negro como 
este lugar. Sou apenas um espelho no qual a escuridão 
encara a si mesma. Nunca escaparemos do subterrâneo: 
a escuridão nos seguirá no exterior. O subterrâneo nos 
seguirá. (ALEXAKIS, 2006, p. 159, tradução nossa)9

Basile Hennart narra os efeitos deste desenraizamento, como a nostalgia 
e a vontade de retorno ao lugar de origem. Quando um novo habitante chega 
ao local, todos querem notícias, principalmente de Paris:

Eu já notei que somos ávidos por novidades. Tudo que 
acontece no exterior, particularmente em Paris, nos 
interessa. Gostamos de nos informar sobre as novas 
modas, as personalidades em evidência, os espetáculos 

8  “-Il m’a dit qu’on est des absents, a dit Olivier. Que c’est le pays de l’absence, ici.”
9  “L’obscurité ambiante a pénétré en moi, s’est installée en moi, l’intérieur de mon corps 
est noir comme ce lieu. Je ne suis qu’un miroir dans lequel l’obscurité se dévisage elle-même. 
Nous ne nous évaderons jamais du souterrain: l’obscurité nous suivra à l’extérieur. Le souterrain 
nous suivra.”
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mais procurados, os novos edifícios. Não queremos 
parecer provincianos ou turistas estrangeiros no dia em 
que sairemos daqui. Nós somos ausentes bem parisienses. 
(ALEXAKIS, 2006, p.96-97, tradução nossa)10

A condição de exílio dos personagens, embora não seja abordada em 
termos políticos, remete à situação problemática dos imigrantes na França 
atualmente. Um bom exemplo da relação que o autor estabelece com a questão 
dos imigrantes é o personagem Yannis, homem grego que, ao morrer, também 
é enterrado no cemitério. É o único personagem que não sente nostalgia da 
França. Segundo ele, no país, “a ideia de que os estrangeiros deveriam ser 
jogados para fora do navio se propagava” (ALEXAKIS, 2006, p. 173, tradução 
nossa)11. Sente-se mais seguro no ambiente do cemitério, onde não é mais o 
“outro”. O cemitério iguala a todos como estrangeiros.

É interessante ressaltar que a literatura contemporânea de língua 
francesa tem se apropriado do insólito ficcional para refletir sobre questões 
sociais. Problematizando uma percepção automatizada da realidade, a 
literatura fantástica contemporânea irá revisitar muitas vezes o discurso 
histórico, humanizá-lo pelo viés do insólito e evidenciar suas contradições e 
descontinuidades. A segunda metade do século XX é um momento em que 
a literatura fantástica francesa adquire novas possibilidades estéticas e onde 
o insólito permite um novo olhar sobre o passado e o presente. Na obra de 
autoras como Sylvie Germain e Maryse Condé, eventos ocorridos no mundo do 
leitor, como as grandes guerras, o Holocausto e a escravidão, são ficcionalizados 
a partir de elementos insólitos, não em uma tentativa de reconstruir o que 
realmente aconteceu, mas de retratar a dimensão subjetiva do passado.

Por fim, neste espaço ficcional de ausências, há, por parte dos 
personagens, uma busca pela ressignificação do desenraizamento. O insólito 
ficcional coloca-nos diante das contradições que advêm do sentimento de não 
pertencimento. Embora os personagens queiram fugir do cemitério, constroem 
uma microssociedade que, aos poucos, dá sentido à existência. Buscam 
subjetivar o ambiente do cemitério, transformando-o em um local familiar.

Segundo Bachelard, a casa representa um lugar de proteção, onde 
a hostilidade do mundo lá fora não nos alcança: “Antes de ser “atirado ao 
mundo”, como o professam os metafísicos apressados, o homem é colocado 
10  “J’ai déjà noté que nous sommes avides de nouvelles. Tout ce qui se passe à 
l’extérieur, en particulier à Paris, nous intéresse. Nous aimons être renseignés sur les nouvelles 
modes, les personnalités en vue, les spectacles courus, les nouveaux édifices. Nous ne voulons pas 
avoir l’air de provinciaux ou de touristes étrangers le jour où nous sortirons. Nous sommes des 
absents bien parisiens.”
11  “L’idée qu’il faudrait balancer les étrangers par-dessus bord se répandait.”
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no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço” 
(BACHELARD, 1978, p. 201). Um bom exemplo da ressignificação do cemitério 
como lugar de proteção é a fala de Gabriel, um dos habitantes do subterrâneo:

-Eu te garanto que nunca estive tão calmo. A vida se tornou 
bem simples, como se estivéssemos em um vilarejo. Eu 
não sou mais confrontado com desconhecidos e situações 
imprevistas. Eu me pergunto se realmente quero sair 
daqui. (ALEXAKIS, 2006, p. 80, tradução nossa)12.

O cemitério torna-se, ao mesmo tempo, estranho e familiar, espaço 
de exclusão, mas também de rememoração, como uma folha em branco, em 
que os personagens podem rascunhar suas lembranças, buscando reconstruir 
aquilo que se perdeu, subjetivando o espaço. Chamam as tumbas de “minha 
casa” (“chez moi”) e as decoram com objetos que remetem aos ambientes 
familiares do passado. Como afirma Bachelard, a casa é um lugar de recriação 
dos lares passados:

As lembranças do mundo exterior nunca terão a mesma 
tonalidade das lembranças da casa. Evocando as 
lembranças da casa, acrescentamos valores de sonho; 
nunca somos verdadeiros historiadores, somos sempre um 
pouco poetas e nossa emoção traduz apenas, quem sabe, 
a poesia perdida. (BACHELARD, 1978, p. 201).

Podemos citar vários exemplos da subjetivação do cemitério, que é 
também uma tentativa de reaver a identidade perdida. Um dos personagens, 
o padre Robert, quer construir uma capela, para voltar a suas atividades 
religiosas. O coronel propõe criar um museu para expor suas insígnias de 
guerra. Já o casal Mazet resolve decorar sua tumba com objetos encontrados 
por acaso no chão do subterrâneo e que remetem à decoração de sua antiga 
casa. A vontade de ressignificar o exílio é o que leva o próprio personagem-
narrador a resgatar o hábito da escrita. E, como se esquecesse por instantes do 
lugar onde se encontra, questiona: será que um dia meu livro será publicado?

O fim do relato nada nos diz sobre o paradeiro dos personagens. Teriam 
eles obtido êxito na volta ao mundo dos vivos, ou continuado naquele ambiente 
de isolamento, em uma existência perpétua? Basile, durante o relato, afirma: 
“Se conseguirmos escapar, acrescentarei apenas um epílogo, para dizer que no 
12  “-Je t’assure que je n’ai jamais été aussi calme. La vie est devenue très simple, on se 
croirait dans un village... Je ne suis plus confronté à des inconnus, à des situations imprévues... Je 
me demande si je veux réellement sortir d’ici.“
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fim das contas tudo terminou bem” (ALEXAKIS, 2006, p.40, tradução nossa)13. 
Este epílogo não existe; cabe ao leitor criá-lo por si mesmo.

Conclusão
Diferentemente das figurações sobrenaturais que compunham a 

literatura francesa do século XIX, em que a irrupção do insólito constituía 
uma ruptura do universo ficcional, em Avant o ser insólito é o próprio “eu” 
da narrativa. Não estamos mais diante de um narrador-personagem cujo 
cotidiano é rompido a partir de situações inexplicáveis. Ao invés da angústia do 
homem que presencia fenômenos que não consegue explicar racionalmente, 
o livro de Vassilis Alexakis gira em torno do sofrimento de homens e mulheres 
em sua existência após a morte. Diferentemente da antinomia real/irreal, 
característica fundamental da literatura fantástica oitocentista, o universo 
ficcional de Avant incorpora o sobrenatural, dando-lhe voz.

Na obra que analisamos, o universo ficcional baseia-se no do leitor, já 
que é ambientado na França do século XX. Há, porém, uma transgressão das leis 
físicas que regem este universo, a partir dos elementos insólitos que constituem 
a narrativa. Esta transgressão não se dá por meio de uma oposição entre “real” 
e “irreal”, pelo conflito entre estas duas ordens incompatíveis, o que produziria 
um efeito estético ambíguo. Homens que, após a morte, continuam a existir, 
trabalhar, escrever, estas são características paradoxais, que desestabilizam a 
realidade tal como a conhecemos. Porém, a leitura não produz a hesitação do 
leitor, mas o incorpora à realidade fantástica das personagens, possibilitando 
que se identifique com os seres sobrenaturais, o que na literatura fantástica 
oitocentista não era possível. Enquanto a literatura fantástica oitocentista 
baseava-se na ordem do “real”, a literatura contemporânea “trata o irracional 
como se fizesse parte do jogo” (TODOROV, 2008, p. 181).

Por meio do apagamento das fronteiras entre “real” e “irreal”, o ser 
insólito adquire voz. Narra suas angústias em um espaço de isolamento, do qual 
não consegue fugir. Para os personagens, a tragicidade dos acontecimentos não 
se dá pela condição sobrenatural dessa nova existência, mas por se sentirem 
excluídos de seu lugar de origem, como reféns da morte. A narrativa é pautada 
pelas discrepâncias entre as memórias do passado e os vazios do presente. As 
lembranças da vida na França invadem os pensamentos dos personagens e todos 
os seus diálogos se baseiam nos detalhes de suas existências passadas: contam 
uns aos outros sobre suas antigas profissões, seus casamentos, seus filhos.

Por fim, o insólito ficcional permite uma reflexão sobre o homem 

13 “Si nous réussissons à nous évader, j’ajouterai simplement un epilogue pour dire qu’en 
fin de compte tout s’est bien terminé.”
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enquanto ser social. No cemitério, a vida após a morte é sinônimo de exílio, 
pois é um movimento para fora de si, uma existência destituída de tudo 
aquilo que lhe dava significado. A tentativa de cavar um túnel para voltar à 
superfície é a tentativa de reaver a identidade que dava sentido à existência. As 
figurações insólitas da obra possibilitam um olhar diferenciado acerca do exílio, 
não em um sentido estritamente político, mas em uma dimensão subjetiva, 
trazendo à tona as contradições advindas do desenraizamento. Embora os 
personagens queiram voltar à terra dos vivos, tentando construir um túnel que 
os possibilite retornar, buscam subjetivar o ambiente do cemitério. Vivendo 
sempre das lembranças dos lares passados e dos espaços reconfortantes, 
tentam transformar o ambiente do cemitério em um lar que os aproxime da 
experiência dos lares passados.
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literatura infantil na perspectiva dos estudos culturais:  
o despertar para uma infância plural

Ivonete Segala

É comum ouvir que os livros infantis fazem com que as crianças 
embarquem em fantásticas aventuras que misturam realidade e fantasia 
através de suas palavras e ilustrações, recheando a imaginação e fazendo das 
histórias meios para compor o universo infantil.

A literatura infantil realmente desempenha importante aporte para a 
formação das crianças, no sentido de torná-las seres mais críticos e que buscam 
superar ao máximo a fragmentação imposta pela vida moderna. Espera-se 
que a criança vivencie as diferentes fases da vida em harmonia com a cultura, 
equilíbrio possível de ser alcançado através da boa literatura, que desperta 
não necessariamente conhecimentos específicos, mas uma sensibilidade que 
permite o questionamento do mundo e o desejo de mudança da condição de 
mediocridade a que muitas vezes são submetidos. 

Assim, a palavra literatura pode ser entendida como uma linguagem 
específica que expressa uma determinada experiência humana ou ainda, 
como “a arte que expressa o belo e o humano por meio da palavra, ou seja, 
a literatura é a arte da palavra” (DEBUS e DOMINGUES, 2009, p. 19). Segundo 
Coelho (2000), literatura infantil é arte que expressa com criatividade o 
mundo, o homem, a vida e, ainda, funde o imaginário e o real, os sonhos e suas 
possíveis/impossíveis realizações através de palavras e ilustrações.

O texto literário atua na formação e dinâmica das identidades, residindo 
aí sua importância na busca do equilíbrio humano, já que “assim como não 
é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não 
haja equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p. 176). Sendo esta 
assinalada pelo mesmo autor como fator indispensável de humanização e que 
corresponderia, nesse sentido, a uma necessidade universal, cuja satisfação 
constitui um direito inalienável.

Desde o seu surgimento até os dias atuais, a literatura infantil, tanto no Brasil 
quanto no mundo, tem ampliado consideravelmente seu repertório, mostrando-se 
expansiva, flexível, dinâmica, fenômeno de criatividade, que, através da palavra, 
aborda assuntos referentes ao mundo, à espécie humana, à vida, tornando-se 
fonte de fruição não somente para crianças, mas para qualquer pessoa. 
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As histórias são essenciais na formação das crianças, pois preparam 
para assimilação das regras, valores e símbolos da sociedade, oportunizam a 
elaboração de conceitos sobre a realidade, compreendendo-a e modificando-a. 
É importante considerar também que possibilita a expansão da capacidade de 
comunicação, de compreensão da linguagem e, consequentemente, o acesso 
aos demais bens culturais. 

A literatura infantil, a partir de suas potencialidades, torna-se desde 
cedo um valioso recurso que pode auxiliar os leitores a refletir sobre as 
inúmeras questões presentes na sociedade, dentre elas as questões étnicas, 
de gênero, de identidade, entre outros. Temas estes que também marcam a 
trajetória dos estudos culturais, que não se configuram como uma “disciplina”, 
mas como uma área em que diferentes disciplinas interatuam, visando ao 
estudo de aspectos culturais da sociedade, às práticas sociais. 

Podemos constatar que os estudos culturais ganharam amplitude e 
reconhecimento inserindo-se nos mais diferentes campos e fazendo sentido 
a todos eles, propondo abordagens de diversos temas importantes e até 
necessários na sociedade contemporânea, seja problematizando ou propondo 
entendimento dos conflitos que envolvem temas diversificados. 

Neste viés, Culler (1999) menciona que o trabalho dos estudiosos nessa 
área, em sua concepção ampla, é explicar o funcionamento da cultura no 
mundo contemporâneo e pensar como a produção cultural pode contribuir 
para um mundo mais justo e igualitário, ou seja, compreender o funcionamento 
da cultura, no mundo moderno, como as produções culturais operam e como 
as identidades culturais são construídas e organizadas em um mundo de 
comunidades diversas e misturadas. 

Os textos literários também são considerados como formas de 
produção cultural, pois permitem ao leitor conhecer o modo de viver, pensar, 
agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas 
situadas em outros tempos e lugares, possibilitam ainda a apropriação de 
novos conceitos e a partir destes reorganizar a percepção de mundo. Quando 
o leitor tem oportunidade de dialogar com a literatura, está realizando uma 
prática social de interação através de signos que permitem desvelar a realidade 
e consequentemente estabelecer vínculos com manifestações socioculturais. A 
renovação de valores diz respeito à diversidade na sociedade, rompendo com 
uma visão construída sob o fundamento das “diferenças” como algo “negativo”.

Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser 
entendida como a construção histórica, cultural e social 
das diferenças. A construção das diferenças ultrapassa 
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as características biológicas, observáveis a olho nu. As 
diferenças são também construídas pelos sujeitos sociais 
ao longo do processo histórico e cultural, nos processos 
de adaptação do homem e da mulher ao meio social e no 
contexto das relações de poder. Sendo assim, mesmo os 
aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver 
como diferentes desde o nosso nascimento, só passaram a 
ser percebidos dessa forma, porque nós, seres humanos e 
sujeitos sociais, no contexto da cultura, assim os nomeamos 
e identificamos (GOMES, 2007, p. 17).

Segundo Gomes (2007), contudo, há uma tensão nesse processo, 
pois, por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo 
de humanização, existe uma tendência nas culturas, de um modo geral, em 
ressaltar como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando 
certo estranhamento, rejeição e até mesmo preconceito em relação ao 
diferente. Colaborando com essa ideia, Marisa Costa afirma que:

Contemporaneamente, quando falamos de diversidade 
cultural, estamos, de várias maneiras, conectados aos 
discursos sobre raça, sobre gênero, sobre normalidade 
e anormalidade, sobre os deficientes, os excepcionais, 
os estranhos, os pobres, os hiperativos, os gordos, os 
loucos, os velhos, enfim sobre os incontáveis “outros” das 
sociedades que povoam o planeta. [...] Todos estes grupos 
estão, de diferentes formas e intensidade implicados em 
práticas de governamentabilidade (discursivas e não 
discursivas), entre elas, aquelas levadas à efeito pela 
maquinaria escolar, pela mídia, pela literatura, pela ciência 
da saúde, etc. (COSTA, 2003, p. 6)

O ser humano se constitui por meio de um processo complexo, 
sendo ao mesmo tempo semelhante (enquanto gênero humano) e diferente 
(enquanto forma de realização do humano ao longo da história e da cultura). 
Entendemos que o que torna o ser mais semelhante enquanto gênero humano 
é o fato de todos mostrarem diferenças de gênero, raça/etnia, idades, culturas, 
experiências, entre outros. O grande desafio está em desenvolver uma postura 
ética de não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum grupo humano 
e social é melhor ou pior do que outro, apenas é diferente. No entanto, cabe 



513<sumário

lembrar que, quando se trata de diversidade cultural, há variação de contexto 
para contexto, ou seja, nem sempre aquilo que se julga como diferença social, 
histórica e culturalmente construída recebe a mesma interpretação nas 
diferentes sociedades. 

Observamos também que, para os estudos culturais, o acesso aos textos 
literários infantis proporciona maior eficiência quando passam a ser uma 
prática inclusiva de aceitação da diferença e da diversidade nas representações 
culturais e literárias. Assim, tanto a memória cultural quanto a recepção do 
leitor podem ser abordados como partes do processo de leitura; leitura esta 
considerada uma prática social que possibilita a inclusão em que o estético e o 
ético não são separados, possibilitando ao leitor se colocar coletivamente no 
ato de ler. Com isso, a leitura promove aproximação do leitor com a produção 
cultural de diferentes épocas, “podendo significar a possibilidade concreta de 
acesso ao conhecimento e agudização do poder de crítica por parte do público 
leitor” (ZILBERMAN e SILVA, 2005, p. 112-113).

É abordando assuntos como questões étnicas, de identidade, de gênero, 
entre outros que a literatura torna-se elemento importante na constituição 
cultural, podendo colaborar na reorganização das percepções de um mundo 
mais plural, isso porque a literatura tem “o mérito de expor o leitor a outros 
pontos de vista, habituando-o ao pensamento e ao sentimento pluralista, 
convencendo-o de que existem outras formas de ver o mundo além das suas” 
(CEVASCO, 2003, p. 30), como veremos nas histórias a seguir, que demonstram 
possibilidades ricas e viáveis rumo ao alcance desse objetivo.

Na primeira história temos Betina que é o título do livro escrito em 
2009, por Nilma Lino Gomes e ilustrado por Denise Nascimento. A história de 
Betina busca a afirmação da identidade negra, com a valorização da imagem 
física, abordando de forma positiva uma característica negra que são os 
cabelos, preconceituosamente chamados de “cabelo ruim” e também imagem 
intelectual da protagonista (menina Betina), rompendo com estereótipos de 
passividade, rejeição, submissão e mostrando uma convivência harmoniosa 
entre os personagens brancos e negros, como é possível perceber quando a 
autora escreve que a menina era admirada e recebia comentários, elogios das 
pessoas ao “sair na rua”, da professora e de “vários coleguinhas” no recreio. 
Quanto aos que não gostavam de seu penteado e com isso se manifestavam 
através de palavras ou atos agressivos, Betina não se deixava abater, defendia-se 
respondendo as provocações e conquistava respeito quanto ao seu modo de ser. 

Na segunda história temos Obax que é o título do livro escrito e ilustrado 
por André Neves em 2010, que também faz parte do acervo do PNBE de 2012. 
O livro conta através de um texto com 36 páginas ambientado na África, a 
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história de uma menina muito criativa, corajosa, de “olhinhos brilhantes”, 
habitante das savanas africanas, que tinha poucos amigos e uma de suas 
brincadeiras favoritas era contar histórias e com elas viver muitas aventuras. 
Obax aborda sobre o negro, sobre a etnia de modo criativo ao ressaltar 
elementos da cultura africana, propiciando aos seus leitores uma viagem sem 
sair de seu lugar. A menina Obax vai vivendo suas aventuras e, enquanto isso, 
as delicadas ilustrações vão mostrando o colorido das estampas, os objetos, os 
animais de sua região, as pinturas no corpo, a natureza com uma paisagem de 
vegetação escura e rasteira, enfim, trazendo um rico aprendizado e exemplo 
para as crianças que tem a oportunidade de se apropriarem da leitura desta 
obra, para, assim como a personagem, deixar com que as histórias façam os 
olhinhos brilharem e se tornem uma encantadora brincadeira.

É possível perceber com as duas histórias (Betina e Obax) que as 
diferenças genéticas dos grupos humanos não são suficientes para distingui-
los em raças diferentes e biologicamente todos os indivíduos pertencem à 
raça humana. Para Munanga (2004), o conceito de raça não se refere mais a 
aspectos biológicos, mas sim ideológicos, políticos e sociais, “embora a raça não 
exista biologicamente, isto é insuficiente para fazer desaparecer as categorias 
mentais que a sustentam. O difícil é aniquilar as raças fictícias que rondam em 
nossas representações e imaginários coletivos” (MUNANGA, 2004, p. 26). 

É notório o repertório de livros dedicados à literatura infantil, porém em 
relação a obras que abordem questões étnicas, embora tenha um crescimento 
significativo, ainda não se percebe que tenha atingido um número satisfatório, 
mesmo com a regulamentação da lei 10.639/03, lei esta que propõe novas 
diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana, 
sendo estas também constituintes e formadoras da sociedade brasileira.

Na terceira história temos Maria Mole que é o título do livro escrito 
e ilustrado por André Neves, publicado em 2002, contendo 32 páginas e que 
faz parte do acervo do PNBE de 2008. O livro conta a história de Maria, uma 
menina comportada, obediente, estudiosa, porém, tinha uma aparência 
deprimida, olhos tristes, demonstrando que havia algo de errado em sua vida, 
talvez medo de se mostrar diferente perante os outros. Sua maneira de ser 
incomodava até mesmo em sua casa, quando demonstrava um pouquinho 
suas vontades era contrariada por sua mãe quanto a seus gostos, como, por 
exemplo, seu modo de se vestir, e seu pai, homem mandão, tinha um olhar 
baixo, estranho, escolhia os locais e momentos para Maria brincar, delimitando 
seus espaços. Assim, a menina “interior” cheia de cores, como azul, amarelo, 
vermelho, roxo, verde, só refletia a cor cinza “porque cinza era a cor com 
que ela se sentia por fora, mesmo sem querer” (NEVES, 2002, p. 10). Mas 
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um dia Maria decidiu dar um basta nessa situação e cria em sua imaginação 
“Maria Mole”, que é uma personagem que ajuda a menina a perder o medo 
de expressar seus sentimentos. Com a ajuda de Maria Mole, a menina Maria 
decide abandonar a situação de angústia, de tristeza e enfrentar seus medos 
e conflitos. Permite mostrar-se e “no dia seguinte nem pai, nem mãe, nem 
vizinho, nem a meninada que brincava na rua acreditaram quando Maria 
acordou com vontade de não ser o que os outros queriam que ela fosse, mas 
aquilo que ela queria ser” (NEVES, 2002, p. 16). Finalmente a menina abandona 
o “espírito dolorido” e se permite ser “colorida”, alegre, usando aquilo que lhe 
dá prazer, que a identifique. 

Na quarta história temos O Rei Maluco e a Rainha Mais Ainda. Uma 
história escrita em 2006, por Fernanda Lopes de Almeida e ilustrada por Luiz 
Maia. Essa obra, com 128 páginas, é organizada em 25 capítulos, faz parte do 
acervo do PNBE de 2008 e pertence à Coleção Fernanda Lopes de Almeida. 
Nessa história a menina Heloísa é apresentada no início estando satisfeita com 
seu modo de ser, cheio de regras, ou seja, com uma identidade fixa, que até 
então não desejava mudar, até que apareceu uma formiga e a convidou para 
novas aventuras e descobertas. Mesmo diante de situações que pareciam 
absurdas para Heloísa, elas lhe provocaram mudanças e consequentemente 
crescimento, aprendizado, que fazem parte da construção de uma visão 
dinâmica de identidade.

Nas duas histórias (Maria mole e O rei maluco e a rainha mais ainda) 
a criança é convidada a experimentar, através dos textos escritos e das 
ilustrações, uma vivência que proporcione conhecimento do mundo, além de 
estimular a imaginação e alargar os horizontes quanto a uma formação menos 
reprimida socialmente, aceitando o outro como ele é não como se gostaria 
que ele fosse, aceitar suas qualidades, seus defeitos, suas características 
singulares, percebendo, no entanto, que não é tarefa fácil, uma vez que há uma 
diversidade de raças, etnias, religiões e pontos de vista, mas que é necessário 
e respeitoso quando se busca fazer parte de uma sociedade de diferentes 
olhares e perspectivas.

Assim, a literatura infantil torna-se um campo fértil a partir do momento 
que possibilita a criança leitora construir o que Iser (1983) chama de meios de 
afirmação da identidade e da cultura, ou seja, a criança pode construir meios 
de se encontrar na obra de acordo com a sua realidade e também com a dos 
personagens que vivem situações semelhantes a sua no enredo da história; e 
de posse desta reflexão constrói meios para a afirmação de si diante do mundo. 
E ainda, é possível compreendermos identidade como “algo formado, ao longo 
do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente 
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na consciência no momento do nascimento” (HALL, 2003, p. 38). Para ele, a 
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia, 
pois, no momento em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, o confronto de uma multiplicidade desconcertante e cambiante 
de identidade possível surge. 

De acordo com Hall (2003), as velhas identidades, que estabilizaram 
o mundo social por tanto tempo, estão em declínio, trazendo com isso o 
surgimento de novas identidades.

[...] Um tipo diferente de mudança estrutural está 
transformando as sociedades modernas no final do século 
XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 
classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, 
que no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações 
como indivíduos sociais. Estas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais [...] 
(HALL, 2003, p. 9). 

Esses fatores são de extrema importância para o estudo das identidades 
dos sujeitos leitores quanto ao modo de pensar, aprender, ensinar, dialogar, 
fantasiar, sonhar, sentir e até emocionar-se, pois, “graças à literatura, a vida se 
compreende e se vive melhor, e entendê-la e vivê-la melhor significa vivê-la e 
partilhá-la com os outros” (LLOSA, 2009, p. 66).

Ainda na quarta história (O Rei maluco e a rainha mais ainda, já 
mencionada anteriormente) há um rei e uma rainha que são descritos como 
um casal diferente dos tradicionais existentes nos contos de fadas. O rei, tanto 
no físico quanto em seu modo de ser, rompe com estereótipos que fazem 
parte do discurso dirigido ao gênero masculino. A rainha também surpreende 
com características nada convencionais para uma personagem feminina 
tradicional, muito bem revelada não somente nas palavras, mas nos detalhes 
das ilustrações em suas principais aventuras. 

Mostrando o oposto do casal descrito acima, o quinto e último livro 
O reino adormecido escrito por Leo Cunha em 2012, começa a história 
descrevendo um rei e uma rainha com características bem associadas a 
estereótipos, ou seja, uma rainha que, mesmo com vontade de expressar suas 
vontades, se cala diante da presença de seu marido, um rei que reina soberano. 
O rei manda e desmanda, fazendo prevalecer sempre suas decisões, mesmo 
que estas possam prejudicar outros. Somente no final do livro a rainha rompe 
com o silêncio e posiciona-se diante da situação que a envolve, causando 
muita estranheza aos demais personagens com sua atitude, que demonstra a 
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inovação na literatura infantil e que desperta o senso crítico dos leitores sobre 
as figuras femininas nas sociedades patriarcais.

Nessa perspectiva, as histórias infantis possuem significativa relevância 
na compreensão das diferenças entre a interpretação de papéis femininos e 
masculinos, na construção de valores humanos relacionados a cada gênero e 
torna-se influenciadora no processo de socialização das crianças.

Ao longo da história humana, homens e mulheres têm suas vidas 
construídas com base nos papeis sociais que lhes são “destinados”, os quais, de 
certa forma, delimitam seus espaços e atitudes. Determinadas atividades, jogos, 
brincadeiras são “mais voltados para o gênero masculino ou para o feminino”. É 
possível afirmar que há separação entre o que parece determinar ser “adequado” 
ao sexo masculino e ao feminino, como por exemplo: brincar de carrinho é coisa 
de menino, brincar de boneca é para menina. E ainda, para as mulheres associa-
se o âmbito privado, que não produz riquezas materiais tratando-se de uma 
sociedade capitalista, também o espaço da reprodução, o espaço doméstico, 
responsabilidades com a maternidade, enfim, atividades que demonstram certa 
submissão e docilidade, ou seja, status de inferioridade na vida em sociedade. 
Enquanto que para os homens foi destinado o espaço público, que gera lucros, da 
produção, o papel de chefe, de senhor da família, o poder de grandes decisões, 
ou seja, um papel que demonstra força, virilidade e superioridade.

É certo, contudo, que ao nascer se possui um determinado sexo 
biológico, porém não é no momento do nascimento que um corpo pode ser 
nomeado de macho ou fêmea, fazendo deste um ser masculino ou feminino, 
pois “a construção do gênero e da sexualidade dá-se ao longo de toda a vida, 
continuamente, infindavelmente” (LOURO, 2008, p. 18).

Dessa maneira, as concepções de sexualidade, corpo e gênero passam 
a ser construções históricas, sociais e culturais, sendo constituídos a partir das 
relações, vivências e significados atribuídos a cada relação. Assim, ser homem 
e ser mulher constitui-se em processos que derivam da cultura:

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se 
através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-
se nas mais distintas situações, é empreendida de modo 
explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de 
instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, 
sutil, sempre inacabado. Família, escola, igreja, 
instituições legais e médicas mantêm-se, por certo, 
como instâncias importantes nesse processo constitutivo 
(LOURO, 2008, p. 18).
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Ao longo das últimas décadas, a palavra gênero ganha destaque para 
pesquisadores da área dos Estudos Culturais em geral, tais estudos têm, 
inicialmente, sua história ligada às lutas feministas e aos estudos das mulheres. 
Contudo, a utilização do termo gênero, da forma como foi concebido por Scott 
(1990), trouxe um novo olhar para os estudos relacionados a esta temática. 
Butler (2003) define gênero como uma construção cultural, enquanto o sexo é da 
ordem do biológico. Assim sendo, o gênero, por ser cultural, não é um resultado 
casual do sexo e nem tão fixo quanto ele, ou seja, pode ser mutável. Segundo 
esta autora, um corpo masculino pode ser homem/mulher e um corpo feminino 
não precisa necessariamente ser uma mulher, pode ser um homem também.

Fazendo um paralelo com os assuntos discutidos acima (questões 
étnicas, de identidade e de gênero), nos é possível perceber que a literatura 
infantil vem permitindo para a criança/leitor diferentes maneiras de vivenciar 
ricas experiências, e quanto mais ricas forem estas experiências, a viagem ao 
seu mundo imaginário e a sua criatividade serão demonstradas em suas ações 
e interações com o mundo “real”.

Os livros analisados demonstram boa qualidade tanto na linguagem 
verbal quanto na visual, instigando a novas leituras. No seu repertório, estão 
histórias que proporcionam à criança mecanismos de autoconhecimento, 
vivenciando experiências que nem sempre a realidade pode oferecer, permitindo 
assim a construção de maneiras diversas de ver o mundo e de participar de 
suas transformações. Contudo, como afirma Viegas (2013), a leitura de obras 
literárias deve ser vista como uma prática social dentre outras e não como 
um ato redentor, com intenção de formar crianças/leitores padronizados e/ou 
idealizados, mas entender que a mesma (literatura) potencializa diversificadas 
dimensões.  
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a pecadora queimada em um jato de sangue: convergências 
insólitas nas peças de clarice lispector e antonin artaud

Jhony Adelio Skeika¹

Introdução
“Isto não é um cachimbo”, diz a inscrição da famosa pintura de René 

Magritte, exemplificando a ideia do movimento Surrealista para a pintura. 
Nascido em Paris na década de 1920, o Surrealismo propunha uma rejeição 
às imposições racionalistas da sociedade burguesa da época, bem como seus 
valores impostos que ditavam padrões comportamentais e moralistas, podando 
as vazões do sonho e imaginação. Isso pode ser visto claramente no Manifesto 
Surrealista de André Breton (1924), marco de abertura do movimento: “a atitude 
realista, inspirada no positivismo, de São Tomás a Anatole France, parece-me 
hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror, por ser 
feita de mediocridade, ódio e insípida presunção” (BRETON, 1997, p. 176). As 
pinturas de Salvador Dali e Max Ernst, bem como os textos cinematográficos 
de Luis Buñuel, exemplificam claramente a tendência estético-ideológica desse 
movimento vanguardista, já que exploram imagens completamente inusitadas 
de delírios, sonhos, pensamentos e outras associações insólitas.

Contemporâneo a essa corrente estético-literária é Antonin Artaud 
(1896 – 1948), um poeta, dramaturgo e ator francês, cujas reflexões acerca da 
arte teatral culminaram na elaboração de uma proposta que ficou conhecida 
como “O Teatro da Crueldade”. No entanto, antes de chegar ao refinamento 
desta ideia, que vai começar a se definir a partir de 1927 com a fundação 
do Teatro Alfred Jarry – a primeira companhia de teatro fundada por ele1 – 
e a apresentação da peça Les Cenci (1935)2, Artaud aderiu ao movimento 
Surrealista e comungou de suas ideias por cerca de um ano3. Neste período, 
especificamente em 17 janeiro de 1925, escreveu o ato dialogado intitulado O 
jato de sangue (1925)4, texto pelo qual este artigo se interessa.
1  Com a parceria de Roger Vitrac e Robert Aron (cf. BERGHAUS, 2010, p. 22).
2  Adaptação da peça The Cenci, uma tragédia em cinco atos, de 1819, do inglês Percy 
Bysshe Shelley.
3  Artaud abandona o movimento em 10 de dezembro de 1926, após discordar com a 
associação do grupo ao partido comunista francês (ARTAUD, 1983, p. 90-91). 
4  Le Jet de Sang. “O manuscrito, datado de 17 de janeiro de 1925, está junto com outros 
dois textos (Paul, os pássaros e O vidro do amor) em uma pasta intitulada Três Contos de Antonin 
Artaud, conservada na Biblioteca Jacques Doucet em Paris. Ver: ARTAUD, Antonin, Obras 
Completas, vol. 1, Gallimard, Paris, 1970, p. 386. A peça foi publicada em uma coleção de textos 
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Aqui também é operacional pensarmos em outro texto, o qual foi 
concebido fora dos calores vanguardistas, em outro contexto cultural e 
linguístico, escrito pela escritora brasileira Clarice Lispector. Publicado pela 
primeira vez em 1964 na primeira edição de A Legião Estrangeira, A pecadora 
queimada e os anjos harmoniosos, única peça teatral da autora5, é um texto 
excêntrico na obra clariceana: uma espécie de tragédia medieval em um único 
ato, que trata do julgamento e execução de uma mulher adúltera.

Embora não contemporâneos e pertencentes a contextos muito 
distintos, ambos os textos dialogam por abordarem o sentenciamento de 
duas mulheres pecadoras – em Clarice, uma adúltera; em Artaud, uma 
puta6 – por instituições morais/religiosas: um sacerdote e o punho de Deus, 
respectivamente. Além da proximidade estrutural (ambas possuem apenas um 
ato e não há enumeração formal de cenas), as peças também se assemelham 
por explorar elementos insólitos, tanto em personagens, cenas e imagens, 
quanto na linguagem, fazendo com que o grotesco seja utilizado como uma 
estratégia textual/cênica para a criação de imagens que convergem para os 
possíveis sentidos dos textos. 

As duas peças
Em comparação às suas demais obras, A pecadora queimada e os anjos 

harmoniosos é um texto muito pouco estudado de Clarice Lispector. Isso 
provavelmente tem um motivo: a peça foi inicialmente publicada no mesmo 
volume da primeira edição de A Legião Estrangeira (1964), mas em uma seção 
separada chamada de “Fundo de gaveta”. Sobre essa divisão, Clarice explica:

Esta segunda parte se chamará, como uma vez me sugeriu 
o nunca assaz Otto Lara Resende, de “Fundo de gaveta”. 
Mas por que livrar-se do que se amontoa, como em todas 
as casas, no fundo das gavetas? Vide Manuel Bandeira: 
para que ela me encontre com “a casa limpa, a mesa 
posta, com cada coisa em seu lugar”. Por que tirar do 

surrealistas de Artaud, O Umbigo dos limbos, Edição da Nova Revista Francesa, Paris, 1925” 
(BERGHAUS, 2010, p. 21. Tradução minha). 
5  Segundo Nádia Battella Gotlib (2009, p. 86 – 87), aos nove anos, inspirada por uma 
peça romântica que assistiu no Teatro Santa Isabel (Recife – PE), Clarice escreveu uma peça em 
três atos em seu caderno escolar, a qual se tratava também de uma história de amor e tinha por 
título Pobre Menina Rica. Em entrevista (O Pasquim, 3-9 jun. 1974, p. 10), a autora afirmou que, 
ainda enquanto criança, havia escondido o texto atrás da estante porque tinha vergonha de escrever 
e em certo momento rasgou os manuscritos com medo que alguém os descobrisse.
6  Tradução de Luis A. Correia. Cadernos de Teatro, n. 95.
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fundo da gaveta, por exemplo, “a pecadora queimada’”, 
escrita apenas por diversão, enquanto eu esperava o 
nascimento do meu primeiro filho? Por que publicar o 
que não presta? Porque o que presta também não presta. 
Além do mais, o que obviamente não presta sempre 
me interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do 
inacabado, do malfeito, daquilo que desajeitadamente 
tenta um pequeno vôo (sic) e cai sem graça no chão. 
(LISPECTOR Apud GOMES, 2007, p. 117).

A peça foi excluída das edições posteriores de A Legião Estrangeira; em 
1978, a editora Ática publicou separadamente os textos de “Fundo de Gaveta” 
sob o título de Para não esquecer e mesmo assim não incluiu A pecadora 
queimada e os anjos harmoniosos. O texto dramático só foi novamente 
disponibilizado ao público em 2005 em Outros escritos, organizado por Teresa 
Montero e Lícia Manzo e publicado pela editora Rocco.

Sobre a data de escrita do texto não há exatidão, mas é possível induzir 
que ela ficou trabalhando nessa “tragédia” entre 1946 e 1949. Na nota de 
abertura de “Fundo de gaveta”, a autora afirma que escreveu A pecadora 
queimada... enquanto esperava o nascimento do seu primeiro filho, o que 
aconteceu em 10 de setembro 1948 (cf. GOTLIB, 2009, p. 315). No entanto, 
em uma carta a Fernando Sabino, datada de 13 de outubro de 1946, Clarice 
já afirma estar trabalhando em uma “cena antiga, tipo tragédia Idade Média 
com... coro, sacerdote, povo, esposo, amante...” (LISPECTOR, 2002, p. 108) – 
claramente se referindo à sua única peça. Em outra carta de 15 de fevereiro de 
1949, remetida por João Cabral de Melo Neto, encontramos outra menção ao 
texto dramático, mas agora sob outro nome: “Fico esperando o coro dos anjos. 
Você me fala dele tão fabulosamente que minha expectativa aumenta. Embora 
certo q v. gostará dele, quando impresso num bom papel” (LISPECTOR, 2002, 
p. 186) – ao que tudo indica é A pecadora queimada... a que ele também se 
refere (André Luís Gomes e Teresa Montero – uma das organizadoras da edição 
(Outros escritos) que tirou novamente a peça do fundo de gaveta – também 
concordam com isso).

Em relação ao processo de escrita, para Fernando Sabino, Clarice afirma:

Talvez seja orgulho querer escrever, você às vezes não 
sente que é? A gente deveria se contentar em ver, às vezes. 
Felizmente tantas outras vezes não é orgulho, é desejo 
humilde. Enquanto isso, estou me divertindo tanto quanto 
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você nem pode imaginar: comecei a fazer uma “cena” (não 
sei dar o nome verdadeiro ou técnico); uma cena antiga, 
tipo tragédia idade média, com... coro, sacerdote, povo, 
esposo, amante... Em verdade vos digo, é uma coisa horrível. 
Mas tive tanta vontade de fazer que fiz contra mim. Não 
está pronto e está tão ruim que até fico encabulada. Mas 
você não imagina o prazer... Trabalhando nesta cena, estou 
descobrindo uma espécie de estilo empoeirado – uma 
espécie de estilo que está sempre sob nosso estilo é que 
é uma mistura de leituras meio ordinárias da adolescência 
[...], uma mistura de grandiloqüência (sic) que é na verdade 
como a gente já quis escrever (mas o bom gosto achou com 
razão ridículo), uma mistura disso – está ruim como o quê, 
mas com que prazer descubro as tiradas – parece que não 
há sequer in venção. É tão engraçado... Talvez, se chegar 
a um ponto em que a grandiloqüência (sic) pelo menos 
tenha o pudor da gramática, eu lhe mande. O verdadeiro 
título dessa grande tragédia em um ato seria para mim 
“divertimento”, no sentido mais velhinho dessa palavra. 
(LISPECTOR, 2002, p. 107–108).

Clarice estava em Berna, na Suíça, quando escreve esta carta para 
Sabino, fato que nos permite pensar que o estilo “tragédia idade média” a que 
ela se refere diz respeito ao contexto em que vivia, já que, segundo André Luís 
Gomes (2007, p. 121), em algumas crônicas a autora relata sua vida em Berna 
como se estivesse vivendo na Idade Média7. A pecadora queimada e os anjos 
harmoniosos ambientam-se bem como uma história medieval: o julgamento de 
uma pecadora em um pátio público, sob um clima veementemente religioso e 
inquisitorial que reflete o drama das personagens. Pode-se perceber um duelo 
entre pecado e salvação, matrimônio e adultério, santificação e imoralidade, 
dicotomias típicas de um período de domínio teocrático, cuja moral e bons 
costumes eram mantidos pela instituição cristã.

No texto, uma mulher adúltera é julgada publicamente, tendo como 

7  Crônica Lembrança de uma fonte, de uma cidade: “[…] E a rua ainda medieval: eu 
morava na parte antiga da cidade. O que salvou da monotonia de Berna foi viver na Idade Média, 
foi esperar que a neve passasse e os gerânios vermelhos de novo refletissem na água [...]. Naquela 
hora do crepúsculo, sozinha na cidade medieval, sob os flocos ainda fracos de neve – nessa hora 
eu me sentia pior do que uma mendiga porque nem ao menos eu sabia o que pedir” (LISPECTOR, 
1999, p. 411 – 412 Apud GOMES, 2007, p. 121).
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seu inquisidor um sacerdote. Ela é queimada viva perante os olhos do marido, 
amante, dois guardas e mais algumas pessoas não especificadas (povo, 
mulheres e uma criança com sono). Durante o processo de julgamento, anjos 
invisíveis “aparecem” em cena, fazendo comentários alusivos à harmonia, à 
“sangrenta suave harmonia” (LISPECTOR, 2005, p. 59) como destino prévio 
da humanidade; tais anjos nascem enquanto a adúltera é incendiada. Esses 
personagens, que passam de “anjos invisíveis”, para “anjos nascendo” e, 
depois, “anjos nascidos”, são os elementos mais estranhos da peça, uma vez 
que suas falas são desconectadas e não condizentes com a lógica das ações das 
personagens.

ANJOS NASCENDO: Como é bom nascer. Olha que doce 
terra, que suave e perfeita harmonia... Daquilo que se 
cumpre, nós nascemos. Nas esferas onde pousávamos 
era fácil não viver e ser a sombra livre de uma criança. 
Mas nesta terra onde há mar e espumas, e fogo e 
fumaça, existe uma lei que é antes da lei e ainda antes 
da lei, e que dá forma à forma à forma. Como era fácil 
ser um anjo. Mas nesta noite de fogo que desejo furioso, 
perturbado e vergonhoso de ser menino e menina. 
(LISPECTOR, 2005, p. 67).

A encarnação dos anjos acontece de forma gradativa à morte da 
mulher adúltera na fogueira da inquisição católica. Pode-se perceber certo 
experimentalismo na fala dos “anjos nascendo”, como se eles estivesse ainda 
balbuciando sentidos, brincando com sons e palavras, assim mesmo como fazem 
as crianças; sua fala não é organizada a ponto de ser interpretada de forma 
estanque, mas eles já entendem que neste novo mundo “existe uma lei que é 
antes da lei e ainda antes da lei, e que dá forma à forma à forma” (LISPECTOR, 
2005, p. 67), talvez fazendo alusão às relações de poder do mundo dos homens 
e, especificamente, ao ato de condenação daquela mulher adúltera. 

O outro texto dramático pelo qual este artigo se interessa foi escrito 
em 17 de janeiro de 1925 pelo francês Antonin Artaud. De acordo Florence 
de Mèredieu, biógrafa do autor, O jato de sangue é uma paródia8 que 
“reinterpreta” de certo modo uma peça de Armand Salacrou, intitulada A bola 
de vidro (La boule de verre).

8  De acordo com Eric Sellin (Apud SONTAG, 1976, p. 604. Tradução minha), O jato de 
sangue também seria uma grande sátira ou imitação de Les mamelles de Tirésias, de Guillaume 
Apollinaire, peça escrita em 1913, produzida em 1917 e publicada em 1918.
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Segundo André Masson, Antonin Artaud apareceu um 
dia para ler a peça que acabara de criar, e declarou rindo: 
“Acabo de aplicar um golpe em Salacrou. Quero lhe 
mostrar o que significa uma peça à la Salacrou”. Seu tom, 
ao fazer tal declaração, era sarcástico. Armand Salacrou 
falou depois sobre o contexto em que havia escrito o 
texto. [...] Era a época dos entusiasmos e das discussões 
apaixonadas. Ele e seus amigos questionavam o mundo 
incessantemente. Havia, então, tentado explorar certas 
possibilidades. “Todos concordavam com o essencial, 
nós divergíamos em nossas pesquisas e, somente 
como exemplo, assim que mostrei ‘A Bola de Vidro’ a 
Antonin Artaud, ele refez imediatamente a peça a seu 
modo, em dez páginas, com os mesmos personagens e 
a publicou em seu primeiro livro, O Umbigo dos Limbos, 
com o título de ‘O Jato de Sangue’”. O texto de Artaud 
é uma farsa drand-guinholesca e uma sátira ubuesca do 
texto de Salacrou. Manifesta grande frescor e Artaud 
deve ter se divertido em colocar em cena os diversos 
personagens [...] de um modo totalmente maluco. 
(MÈREDIEU, 2011, p. 282–283).

A sutil descrição da peça feita por Florence Mèredieu parece ser 
muito propícia ao texto de Artaud: diversos personagens agindo de um 
modo totalmente maluco. Um casal de namorados troca declarações de 
amor automatizadas e repetitivas. Em seguida um furacão os separa no exato 
momento em que astros se chocam, deixando cair pernas em carne viva, com 
pés, cabelos, perucas, máscaras, templos, colunas; caem também do acidente 
astronômico escorpiões, pórticos, alambiques, uma rã e um escaravelho. 
Um cavaleiro medieval discute com uma ama de peitos inflamados. Diversas 
personagens destoantes entram em cena (padre, puta, sapateiro, juíza, 
bedel, vendedora de quatro estações), mas não participam da representação 
mimética (exceto o padre), apenas presenciam a terra entrar em colapso. 
Aparece uma mão gigante – a mão de Deus – que arranca os cabelos da puta, a 
qual é incendiada às vistas do público. A proxeneta9 revida mordendo o punho 
divino, de onde jorra um jato de sangue que mata a todos. Ama e cavaleiro 
voltam e encontram vivos apenas a puta e o mocinho que aparentam ter vivido 
o jato de sangue como uma relação sexual; o cavaleiro quer que a ama lhe dê 
queijo, mas ela lhe dá uma multidão de escorpiões que saem debaixo da sua 
9  Tradução feita por Isa Kopelman – tradutora de Eis Antonin Artaud, a biografia do 
autor escrita por Florence de Mèredieu.
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saia. A mocinha morta, que vem carregada pela Ama, é jogada no chão, se 
quebra como uma bolacha; ao final, ela acorda maravilhada e diz: “A virgem! 
Então era isso que ele queria”. (ARTAUD, 1982, p. 14).

Uma descrição rápida da peça já é capaz de demonstrar a complexidade 
de suas construções, escolhas dramatúrgicas que levaram críticos, como 
Günter Berghaus (2010), a realmente colocar em pauta a (im)possibilidade de 
execução cênica do texto: “a peça não é apenas curta, ela também parece fazer 
exigências inviáveis para que alguém dê ao texto uma realização cênica. Suas 
direções de palco [...] deram origem à suposição de que Artaud estava buscando 
um ‘teatro impossível’” (BERGHAUS, 2010, p. 21. Tradução minha)10. Berghaus 
pode estar se referindo às rubricas do texto que parecem ser praticamente 
impossíveis de realização cênica, conferindo ao texto claramente uma marca 
surrealista; talvez no cinema Luis Buñuel conseguisse a encenação do texto, 
mas tal proposta se tornou completamente desafiadora e quase impossível 
para o teatro11.

(Silêncio, se ouve como o barulho de uma imensa roda que 
gira e desempenha o vento. Um furacão os separa. Neste 
momento se veem dois astros que se entrechocam e cai 
uma série de pernas em carne viva com pés, mãos, cabelos, 
perucas, máscaras, colunas, pórticos, templos, alambiques. 
O desmoronamento é feito aos poucos, lentamente, como 
se tudo caísse no vazio. Caem – ainda três escorpiões, um 
atrás do outro, depois uma rã e um escaravelho com uma 
lentidão desesperadora, nojenta). (ARTAUD, 1982, p. 13).

Sabe-se que Antonin Artaud era um esquizofrênico diagnosticado 
e, somado a isso, neste período ele estava sob fortes influências da ótica 
surrealista. No entanto, independente das motivações e influências, o autor 
acaba por articular um texto que sugere claramente o que mais tarde ele 
chamará de Corpo sem Órgãos, ideia que, na peça analisada, dialoga com as 
inúmeras imagens completamente desfragmentadas que surgem em cena em 
agenciamentos insólitos e inusitados. Em nenhum momento há a explicação 
dos elementos/personagens que aparecem, como os escorpiões, a rã e o 

10  The play is not only short, it also seems to make unfeasible demands on anybody 
trying to give it a scenic realization. Its stage directions [...] gave rise to the assumption that 
Artaud was pursuing an ‘impossible theatre’.
11  Digo quase impossível porque, mesmo com limitações e fracassos, algumas 
companhias teatrais tentaram a realização cênica do texto. Cito, a partir do estudo de Günter 
Berghaus (2010, p. 21), a primeira produção profissional da peça, dirigida em 1964 por Peter 
Brook e apresentada na Temporada da Crueldade em Londres (London Season of Cruelty).
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escaravelho caindo em uma lentidão nojenta, o que nos faz pensar que o texto 
funciona em um movimento de leitura que preza mais pela experimentação 
– experiência sensória de presenciar o choque dos astros e seus inusitados 
resíduos – do que pela lógica racional da interpretação.

Isso é resultado também da proposta surrealista, já que este movimento 
vanguardista negava o imperialismo da razão e propunha textos que explorassem 
o sonho, o inusitado, o delírio, o insólito, o grotesco. Em outra rubrica, Artaud 
sugere que seja encenada a ruína da terra, quando a mão de Deus arranca os 
cabelos (peruca) da puta e a faz se incendiar perante o público; em defesa, 
a puta morde o punho de Deus, de onde jorra um jato de sangue que mata 
a todos. O estranhamento é inevitável, fazendo com que o leitor/expectador 
tenha acesso a um texto que mais se aproxima de um delírio esquizofrênico do 
que uma história passível de interpretação. Os surrealistas queriam se libertar 
dos automatismos da escrita e das representações estanques da linguagem, 
criando agenciamentos que pudessem consagrar uma poética do delírio, da 
alucinação, do sonho, da imaginação contra lógica castradora da razão.

Neste período, os autores também buscavam questionar valores 
socialmente impostos como o conceito de pai, patrão, pátria, família, religião. 
O Jato de Sangue, então, se mostra como uma dicção dessa proposta, uma 
vez que subverte a figura de Deus, apresentando-o em seu furor e crueldade, 
ao mesmo tempo em que o mostra voluvelmente humano a ponto de sangrar 
com a mordida de uma puta incandescente; é do jato sangue de Deus que toda 
a crueldade emana. 

De outra perspectiva, em ambos os textos – A pecadora queimada e os 
anjos harmoniosos e O jato de sangue – a dicotomia santidade/pecado parece 
nortear as tramas. Em Clarice, um sacerdote (personagem que representa 
o mais alto grau de moralidade/santidade da sociedade) deseja queimar 
uma mulher adúltera – duas características que fazem dessa personagem a 
representante da escória de uma comunidade medieval. Em Artaud, o próprio 
Deus – o exemplo mor de santidade/divindade – xinga uma puta (“— Cadela. 
Olhai o vosso corpo!” – ARTAUD, 1982, p. 14) e arranca-lhe os cabelos (peruca) 
pouco antes de ela se incendiar perante todos.

A puta e a pecadora queimada podem ser vistas como faces 
personificadas da volúpia, imoralidade, liberdade sexual feminina em uma 
sociedade medieval machista e teocrática, que tem no cristianismo o principal 
ponto de referência. Em Clarice, quando a pecadora é queimada, o povo declara 
estar extasiado com o cheiro e a cor de trigo da carne assada, demonstrando 
que o sentenciamento daquela adúltera era um espetáculo grotesco, público e 
necessário à manutenção social. Em Artaud, ao contrário da peça clariceana, é 
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o divino que é ferido pelo humano, subvertendo a lógica moralista e castradora 
imposta pelas instituições de poder representadas por algumas personagens: 
Bedel e Juíza: estado / Padre e Deus: religião / Cavaleiro e Ama: família.

Se em ambas as tramas há o embate entre o santo e o profano, o casto 
e o libertino, o moral e o imoral, o elemento grotesco apresenta-se como 
uma dicção dos dramaturgos na organização de tais conflitos. Dessa forma, 
dando continuidade à análise dos textos, sutilmente veremos como essa ideia 
é articulada nas peças de Antonin Artaud e Clarice Lispector, pensando na 
excentricidade de tais construções.

O elemento grotesco
As duas peças tratadas neste artigo causam bastante estranhamento no 

leitor, embora o texto do francês Antonin Artaud seja mais radical na construção 
das personagens, diálogos e rubricas, isso devido à forte influência surrealista e 
a esquizofrenia diagnosticada. No entanto, mesmo a comedida “cena de idade 
média” de Clarice Lispector traz o elemento grotesco como tônica: em ambos 
os textos os leitores são confrontados com diálogos desconexos, incoerentes, 
violentos, provindos de personagens deslocadas, avariadas, sobrenaturais, 
inusitadas, etc. e, em Artaud, orientadas por rubricas irrealizáveis. É neste 
sentido que tomamos o grotesco como elemento recorrente e de destaque nas 
peças, mas para entendermos como isso se operacionaliza, é preciso delimitar 
aqui este conceito.

Segundo Fabiano Rodrigo da Silva Santos, em seu texto Grotesco: um 
monstro de muitas faces,

A despeito de todas as dissensões que envolvem o 
grotesco, seus estudiosos tendem a concordar em alguns 
pontos, que podem ser tomados como referência para a 
conjectura acerca de suas manifestações. Ora, as teorias 
tendem a concordar que são constitutivos do grotesco 
elementos como: o hibridismo entre contrários, as 
metamorfoses abruptas, a loucura, o universo onírico, o 
absurdo, o riso entremesclado pelo terror, a intervenção 
do sobrenatural no cotidiano, e demais recursos que 
visam expressar a obra de arte por meio da surpresa com 
o fim de provocar, especialmente, o estranhamento. O 
grotesco, íntimo das sensações de estranheza, busca, por 
sua vez, suas manifestações no anômalo. Daí sobrevém 
uma possível chave de leitura para sua forma de atuação 
sobre o espectador. As reações suscitadas pelo anormal 
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podem ser variadas e muitas vezes opostas, tais como riso, 
medo e incerteza e muitos dos conceitos imanentes a essas 
sensações parecem encontrar correspondentes nas formas 
de configuração do grotesco. (SANTOS, 2009, p. 137–138)

Essa definição, mesmo que ainda esparsa, nos é importante para 
alocarmos desde já A pecadora queimada e os anjos harmoniosos e O jato 
de sangue dentro da categoria do grotesco, visto que se pode perceber nas 
peças esse hibridismo entre contrários, metamorfoses abruptas nas falas 
e comportamentos das personagens (principalmente em Artaud), loucura 
e absurdo (as rubricas de O jato de sangue demonstram claramente isso), 
intervenção do sobrenatural (a presença/intervenção dos anjos harmoniosos; 
o punho de Deus que rasga a cena com o jato de sangue), tudo isso causando 
no leitor/espectador o riso, medo, incerteza, provenientes de uma sensação de 
surpresa e estranhamento.

Para Santos (2009, p. 138), o grotesco é uma estética do outro, ou seja, 
ele se manifesta no estranhamento do sujeito com outros mundos (a fantasia, 
sonho, loucura, sobrenatural, etc.), na outra cultura (expressa pelos costumes e 
tradições populares), outros reinos (o bestialógico, o inanimado), outros estados 
de consciência (surtos de loucura, delírio, manifestações inconscientes) e no outro 
eu “que toma forma nos simulacros, nos autômatos, nos monstros e nos duplos”. 

É possível dizer que, tanto em Clarice, quanto em Artaud, o cenário 
medieval pode ser percebido como um ambiente que influencia o choque de 
vontades, a desarmonia das ações (e nesse sentido os anjos harmoniosos se 
destacam de forma irônica no contexto da peça clariceana), o embate entre 
valores, ou seja, propicia o que Santos (2009, p. 138) chamou de hibridismo dos 
contrários: o contraste com o outro. Além da declaração da própria autora em 
sua carta a Fernando Sabino, em A pecadora queimada e os anjos harmoniosos 
podemos ver a figuração de um cenário medieval, principalmente devido ao 
julgamento da adúltera em praça pública, sendo queimada aos olhos do povo; 
em O jato de sangue também temos um cenário com tendências medievais – o 
pai da mocinha (um cavaleiro da Idade Média com uma armadura enorme) e o 
padre são personagens que sugerem essa ideia.

Mikhail Bakhtin, em seu livro A cultura popular na Idade Média, 
discute como o elemento grotesco está intimamente ligado aos costumes e 
hábitos do povo e revela seu caráter público quando associado às festas e 
espetáculos populares, como as “festas dos loucos”, especialmente na França 
medieval. “Quase todos os ritos da festa dos loucos são degradações grotescas 
dos diferentes ritos e símbolos religiosos transpostos para o plano material 
e corporal: glutoneria e embriaguez sobre o próprio altar, gestos obscenos, 
desnudamento, etc.” (BAKHTIN, 1993, p. 64).
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Também chamada de festa dos tolos (festum stultorum, fatuorum, 
follorum), essa manifestação popular era celebrada no dia de Santo Estêvão, 
Ano-Novo, no dia dos Inocentes, da Trindade, de São João. Segundo Bakhtin 
(BAKHTIN, 1993, p. 64), no início da Idade Média ainda eram celebradas 
nas igrejas e consideradas legais, mas com o tempo tornaram-se imorais e 
proibidas, sendo realizadas fora do ambiente religioso, em ruas e tavernas, 
incorporando-se aos folguedos do Mardi Gras. Bakhtin descreve os atos 
rituais dessas festas, com suas imagens grotescas centradas nas manifestações 
corporais, principalmente nas partes inferiores que, por estarem associadas à 
deglutição, defecação e ao coito, representariam as funções essenciais da vida.

Podemos identificar alguns desses elementos na peça O jato de 
sangue, de Antonin Artaud, sobretudo na subversão do corpo dos atores e 
em elementos que se referem à fragmentação, evisceração e experimentação 
de fluídos corporais. Vejamos alguns exemplos: logo no início da peça há uma 
personagem – A Ama – que tem os peitos inflamados, os quais ela segura com 
as duas mãos. No final, o cavaleiro medieval quer o queijo que ela escondeu, 
então a mulher ergue sua saia e de lá sai uma multidão de escorpiões, que 
começam a pular em seu seio, agora achatado, que pega fogo e se racha, 
“tornando-se vidrado e brilhante como um sol” (ARTAUD, 1982, p. 14). Outro 
exemplo está em uma rubrica que descreve um furacão e o choque de dois 
astros, de onde “caem uma série de pernas em carne viva com pés, mãos, 
cabelos, perucas, máscaras, colunas, pórticos, templos, alambiques” (ARTAUD, 
1982, p. 13) – sem uma lógica e explicação, o público espectador presenciaria 
uma cena extremamente grotesca de partes de corpos caindo do teto, junto 
com outros elementos nada similares (imaginemos como seriam templos, 
pórticos e colunas caindo...)

A tônica da peça está quando a puta morde o punho de Deus, de onde sai 
um imenso jato de sangue que mata os personagens, fazendo alguma alusão, 
talvez, ao episódio bíblico que narra o episódio da morte de Jesus, quando 
jorrou sangue e água do seu peito12. O jato de sangue da peça analisada pode 
ser visto como uma máxima grotesca: o fluído corporal mais contagioso sendo 
derramado sobre o palco cênico, encharcando o cenário e os atores. Sobre 
isso, Anaïs Nin afirma que Artaud13

12  Essa cena está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34: “Contudo um dos 
soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.”.
13  Anaïs Nin foi uma escritora e artista que conviveu com Artaud e sobre ele escreveu 
algumas impressões em um diário pessoal, principalmente acerca da sua produção da década de 
1930.
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falou dos antigos ritos de sangue. O poder do contágio. De 
como perdemos esta magia do contágio. A religião antiga 
sabia organizar ritos que tornavam contagiosos a fé e o 
êxtase. O poder dos ritos desapareceu. Ele quer devolver 
isso ao teatro. Ele quer gritar de tal forma que as pessoas 
sejam novamente reconduzidas ao fervor e ao êxtase. Nada 
de palavras. Nada de análise. O contágio da representação 
de estados de êxtase. Nada de encenação objetiva, mas 
um rito no meio do público. (NIN, 1986, p. 164)14.

Pode-se perceber que o sangue, entendido aqui como um elemento 
grotesco por estar associado ao ritual do corpo em sua exposição inusitada 
e estapafúrdia, fazia parte da proposta artaudiana de um teatro ritual que 
possibilitasse o contágio, o visceral, o corpo completamente desmontado e 
avariado funcionando como um elemento ativador de sentidos, que não seriam 
possíveis através de um organismo organizado. Essa ideia tem base em um dos 
“conceitos” de Artaud mais importantes: o chamado Corpo sem Órgãos:

Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos,
então o terão libertado dos seus automatismos
e devolvido sua verdadeira liberdade.
Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas
como no delírio dos bailes populares
e esse avesso será
seu verdadeiro lugar. (ARTAUD, 1986, p. 162).

Artaud se refere ao delírio dos bailes populares, sugerindo que 
organismos desorganizados seriam a libertação dos automatismos e a porta 
de entrada para a verdadeira experimentação. Poderíamos associar essa 
“alegria” desregrada às festas medievais que permitiam que seus participantes 
extrapolassem os limites aceitáveis da conduta organizada, recorrendo ao 
delírio dos corpos em glutonias e orgias, como subversão do religioso e moral, 
fazendo do riso, escárnio, sarcasmo suas dicções mais aceitáveis. “Na realidade 
a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidade inumanas em 
que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. O grotesco derruba essa 
necessidade e descobre seu caráter relativo e limitado” (BAKHTIN, 1993, p. 143).

Voltando à cena de O jato de Sangue em que a puta morde o punho 
de Deus, podemos perceber que, além de ser coerente à proposta surrealista 

14  Trecho dos Diários de Anaïs Nin (Vol. 1 1931/33), apêndice de um livro organizado 
por Cláudio Willer que traz alguns Escritos de Antonin Artaud (1986).
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que propunha se rebelar contra conceitos castradores como pai, pátria, patrão, 
Deus, etc., a ação da meretriz não pretende ser trágica em sua totalidade, mas 
sarcástica. Após o jato de sangue rasgar a cena e matar a todos, a puta aparece 
suspirando ao lado do mocinho, “ao extremo ponto de um espasmo amoroso”, 
e diz: “Conta pra mim como foi pra você” (ARTAUD, 1983, p. 14).

Segundo Bakhtin, “o grotesco medieval e renascentista, associado à 
cultura cômica popular, representa o terrível através dos espantalhos cômicos, 
isto é, na forma do terrível vencido pelo riso. O terrível adquire sempre um tom 
de bobagem alegre” (BAKHTIN, 1993, p. 34). A cena final de alusão ao sexo, 
da ama soltando escorpiões debaixo da saia e do cavaleiro medieval pedindo 
queijo é bom exemplo de como o terrível e o grotesco abrem espaço para o riso 
de escárnio, subvertendo o religioso, moral e organizado.

Em A pecadora queimada e os anjos harmoniosos podemos ver que o 
espetáculo público no qual se queima a mulher adúltera é vivido com êxtase pelo 
povo e pelo sacerdote, já que até “mesmo a morte, representada pelo grotesco, 
apresenta um tom festivo, pois se mostra como um outro aspecto da vida – a 
possibilidade de renovação e renascimento que a ideia da morte representa é 
de suma importância para essa concepção de grotesco” (SANTOS, 2009, p. 244).

O povo, que se agita no momento em que a pecadora é queimada– 
“POVO: Que bela cor de trigo tem a carne queimada. [...] Não compreendemos, 
não compreendemos e temos fome de carne assada (LISPECTOR, 2005, p. 
67) – celebra a morte da pecadora num ritual de purificação social através da 
Inquisição católica. Segundo Victor Hugo (Apud SANTOS, 2009, p. 173), “seria a 
partir do cristianismo que se configuraria a visão de mundo moderna, portanto, 
o grotesco seria um ponto de distinção entre a arte produzida a partir da Idade 
Média da arte produzida na Antiguidade greco-latina”. Dessa forma, pode-se 
dizer que, além da grande distância estrutural, é o elemento grotesco que afasta 
o texto clariceano de uma tragédia clássica, mesmo a autora afirmando que sua 
peça era uma “cena antiga, tipo tragédia idade média” (LISPECTOR, 2002, p. 108).

Em termos formais, os diálogos de A pecadora queimada e os anjos 
harmoniosos são bastante dispersos, evasivos e não orientam o leitor a 
entender o que está, de fato, acontecendo; não há uma sequência lógica nos 
diálogos, ou seja, eles não funcionam em atitude dialógica responsiva entre 
si e essa desarticulação encontra seu ápice nas falas dos anjos harmoniosos.

Da mesma forma, em O jato de sangue, além dos inúmeros personagens, 
elementos e ações inusitadas, desfragmentadas e desconectadas com o todo 
da peça, há algumas incoerências no texto, como quando a rubrica diz que 
“uma mão enorme arranca a peruca da puta” (ARTAUD, 1982, p. 14. Grifo 
meu), mas logo em seguida “A puta morde os punhos de Deus” (ARTAUD, 
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1982, p. 14) – se era apenas uma mão, como pode haver punhos, no plural? 
Outro exemplo é quando a rubrica seguinte diz que “O corpo da puta aparece 
absolutamente nu e horroroso com um corpete e uma saia” (ARTAUD, 1982, 
p. 14) – como ela está absolutamente nua quando, ao mesmo tempo, está 
vestida? Ao final da peça a didascália afirma que o jato de sangue rasga a cena 
e “quando a luz se refaz, todos os personagens estão mortos e seus cadáveres 
jazem por todas as partes, no chão” (ARTAUD, 1982, p. 14, grifo meu). Logo em 
seguida, aparecem vivos a puta, o mocinho, o cavaleiro e a ama, a qual carrega 
a mocinha nos braços como um pacote, morta. “A ama deixa a mocinha cair na 
terra onde ela se quebra e se torna pálida como uma bolacha” (ARTAUD, 1982, 
p. 14), mas depois que a puta e o mocinho fogem juntos como dois trepanados, 
a mocinha se levanta, maravilhada.

Essas incoerências na linguagem e na construção/articulação das cenas 
e personagens se mostram totalmente propositais, justamente porque a ideia 
da peça parece ser a de figurar o não lógico, numa proposta que subverta a 
razão em prol de uma experimentação estética do delírio, do pesadelo, do 
surreal. De forma geral, isso dialoga com a ideia do grotesco:

A rebeldia contra convenções estéticas, ou inclusive contra 
regras do mundo, pode ser vista como característica da 
“estética” do grotesco, o que leva o absurdo, o inexplicável 
e o perturbador a estarem em todas as suas figurações, 
desde a expressão do obsceno e do repulsivo (que 
afrontam os ditames da moral, abalando assim a ordem 
dos costumes e do gosto) até as representações do sonho 
e da fantasia sem limites. (SANTOS, 2009, p. 262)

Dessa forma, podemos dizer que peça de Artaud preza pela desarticulação 
da linguagem, dos sentidos convencionados na lógica do mundo e da língua, 
da performance teatral tradicional calcada na representação mimética, do 
texto baseado na tradição literária. Em Clarice, embora esse movimento seja 
mais comedido, o grotesco se apresenta principalmente nos festejos cruéis de 
celebração da morte daquela mulher imoral, cuja atitude de adultério pode 
ser vista como uma rebeldia principalmente contra as instituições de poder: 
igreja e família.

Considerações finais
Este trabalho se propôs aproximar duas peças teatrais muito excêntricas: 

A pecadora queimada e os anjos harmoniosos, de Clarice Lispector, e O jato de 
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sangue, do francês Antonin Artaud. Pensando na peculiaridade desses textos, 
o objetivo foi verificar como o elemento grotesco é explorado pelos autores 
numa tentativa de criar sentidos completamente inusitados e, no caso do texto 
artaudiano, condizentes às ideias surrealistas.

Se O jato de sangue revela a proposta estético-literária de Artaud, 
enquanto sujeito esquizofrênico e engajado ao movimento de vanguarda, 
segundo Benjamin Moser, A pecadora queimada e os anjos harmoniosos é um 
texto que também pode ser lido à luz de informações biográficas:

Essa insólita e curta peça reproduz com inquietante 
proximidade a impotência que transparece nas cartas 
de Clarice do exílio na Suíça, quando sua vida estava fora 
de suas mãos, quando as pessoas enunciavam clichês 
estridentes à sua volta, e quando estava submetida à 
vontade dos outros. Em “A pecadora queimada” todos têm 
sua vez de falar; o povo, o amante, o marido, o sacerdote, 
os guardas e os anjos. A “mulher estrangeira”, condenada 
às chamas, não diz uma palavra. (MOSER, 2009, p. 283).

Quando Clarice Lispector escreveu A pecadora queimada... havia apenas 
iniciado sua carreira como escritora e já estava vivendo um exílio em Berna, 
uma vez que se casou com um diplomata e acabou morando em alguns países. 
Como elucidado anteriormente, o clima medieval da cidade suíça parece ter 
favorecido a concepção de uma cena estilo Idade Média, mas o desterro da 
jovem autora que havia acabado de lançar seu primeiro livro (1943), o que 
significa também ter sido lançada ao julgamento público, talvez tenha inspirado 
a criação de um acontecimento inquisitorial em sua peça.

Tanto em Clarice, como em Artaud, o elemento grotesco parece residir 
no embate entre o sagrado e o profano, entre o santo e o pecador, entre o 
moral e o libertino. 

O Mistério pode ser visto como uma materialização da 
relação do homem medieval com o riso: por um lado, 
tem-se o sagrado inabalável, por outro, a necessidade de 
reduzir o mundo à leveza da vida comum. A alegria tem, 
assim, um lugar na vida do povo, representando o terreno 
e o material – o grotesco consiste em uma das formas 
de expressão dessa alegria associada ao vulgar e à vida 
secular, localizada num polo oposto ao sagrado. (SANTOS, 
2009, p. 243).
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O duelo entre o sagrado inabalável e as vontades do homem terreno 
permeia as duas peças aqui analisadas. Se em A pecadora queimada e os 
anjos harmoniosos há a vitória da moral social e religiosa sobre aquela mulher 
adúltera, que morre calada, sem se defender, em O jato de sangue há a 
insubmissão de uma puta perante a Deus, cuja força, representada por seu 
braço, é desmantelada. “Crueldade significa extirpar pelo sangue e através do 
sangue a deus, o acidente bestial da animalidade humana inconsciente, onde 
quer que se encontre” (ARTAUD, 1986, p. 160).
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a realidade e o seu duplo: o grotesco e a metaficção no conto 
fonsequiano

João Paulo Cordeiro Ferreira1

Introdução

A partir da pesquisa que se intitula “Ficção e Realidade: a identidade e 
o seu duplo no conto fonsequiano” faremos uma análise de como se configura 
o duplo na relação que envolve ficção e realidade dentro do conto “Romance 
Negro” de Rubem Fonseca. Nesta relação atentaremos para as inúmeras 
situações do conto que abordam por meio da relação intertextual os temas do 
grotesco e da metaficção, que permeiam todo o corpo da narrativa. Sabendo 
que a intertextualidade do conto tem uma relação direta com a tragédia grega 
e, principalmente, com o roman noir, exploraremos as diferentes maneiras pelas 
quais se desencadeiam a metaficção, o duplo e o grotesco traçando um paralelo 
da composição encontrada no conto “Romance Negro” e nas narrativas Édipo 
Rei, de Sófocles, e O Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson (2011), 
respectivamente, representantes da tragédia grega e do roman noir. Ressaltando 
ainda que o duplo apresentado nas narrativas estudadas não se configura 
da mesma maneira, e nisto implica, também, esta análise, em diferenciar o 
duplo apresentado na tragédia grega, no roman noir e no conto fonsequiano, 
considerando os estilos e influências de cada época. Evidentemente, essa 
diferenciação será desenvolvida, também, para afirmar as semelhanças e 
contribuições existentes à literatura contemporânea, as quais são inegáveis.

“Romance Negro”, de Rubem Fonseca, traz consigo o título que dá 
nome ao livro escrito pelo autor em 1992. O conto narra à estória de Peter 
Winner, um misterioso escritor que, na narrativa, é muito bem visto pela 
crítica literária e pelo público leitor. A estória ocorre envolta de vários segredos 
escondidos pelo personagem-escritor que, ao serem revelados, conduzem-no 
a uma crise existencial, causada por um grande conflito interno, que envolve 
culpa, desejos e realizações relacionadas ao passado, mas que têm influência 
direta no presente do personagem. A maioria dos acontecimentos do conto 
ocorre nas ruas de Grenoble, onde tem início e fim todo o imbróglio no qual o 
protagonista do conto está envolvido. O primeiro segredo revelado é talvez o 
principal e o mais emblemático do conto, pois é através dele que se desenrolam 
1  Graduando em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará e bolsista 
do PET Letras/UFPA.
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as principais discussões da narrativa. Winner revela à sua esposa Clotilde que 
ele não é Peter Winner. Na verdade, seu nome é John Landers, que assassinou 
Peter Winner e assumiu a sua identidade. O escritor revela, também, ter 
matado um jovem que mantinha relação com o verdadeiro Winner, quando 
esse descobre a sua farsa. A revelação mais surpreendente da narrativa é 
quando o falso Winner conta para sua esposa que Peter Winner era seu 
irmão gêmeo, a quem não conhecia, porque ambos foram adotados e levados 
para lugares diferentes. Envolta em segredos e tragédia a trama desenvolve, 
por meio de diferentes possibilidades, o tema do duplo e do grotesco, que 
ocorrem a todo momento através das intertextualidades, oposições, enredo e 
caracterizações dos personagens.

O Duplo e o Grotesco
Já na epígrafe do conto, Fonseca dá pistas ao leitor quanto ao trabalho 

literário desenvolvido na narrativa, ao utilizar uma citação do escritor norte 
americano Edgar Allan Poe: “All that we see or seem Is but a dream within a 
dream.” (Tudo o que vemos ou parecemos ser, nada mais é do que um sonho 
dentro de um sonho). De fato, o protagonista do conto não é quem parece 
ser. O narrador menciona que um dos livros de mais sucesso de Winner fora 
O farsante, chamando a atenção do leitor para a condição de falsário do 
personagem. Quando revela à Clotilde o assassinato que cometera, Winner-
Landers menciona que ficou “em frente ao espelho ensaiando os gestos” 
(FONSECA, 1992, p.167) de Winner, enquanto lia os papéis ou repetia as frases 
ditas pelo morto. O personagem ainda cita uma frase do escritor de romance 
policial norte americano, Rex Todhunter Stout: “se tivermos que julgar um 
homem por um único ato, e se pudéssemos escolher esse ato, deveríamos 
avaliar a maneira como ele se olha no espelho” (FONSECA, 1992, p. 168). Essas 
referências ao espelho nos remetem à questão do duplo, quando o personagem 
imita os gestos de sua vítima, criando uma imagem “original” que não reflete 
os seus próprios movimentos, mas os de outro que sequer existe. É como se a 
imagem refletida no espelho fosse uma prova de que Winner está mais vivo do 
que antes. Consiste aí um símbolo de ruptura e um duplo que conduz a um fim 
trágico para o personagem, já que a própria citação de Stout menciona que se 
um homem tivesse que ser julgado por um único ato, esse deveria ser a forma 
como ele se olha no espelho. A questão é que quem está na frente do espelho 
é Landers, mas os gestos e a fala são de Peter Winner, a duplicação fica em 
evidência. A condição em que Landers se colocou o direciona inevitavelmente 
para a crise do duplo. Se ambos são iguais fisicamente e Landers ainda imita 
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os gestos de Winner, a imagem refletida no espelho, entretanto, é de Winner 
e não de Landers.

O fim trágico do personagem não ocorre apenas pela sugestão da 
metáfora possibilitada pelo espelho. No conto são feitas algumas referências à 
tragédia grega, que sem dúvida não são por acaso. Primeiro quando o escritor-
personagem James Elroy diz para Winner-Landers2 que ambos eram os 
“continuadores da tragédia grega” (FONSECA, 1992, p. 149), posteriormente, 
quando, ao fim do debate no festival em Grenoble, Winner-Landers confidencia 
a Clotilde que realmente matou um homem, numa “cilada dos deuses, como 
na tragédia grega” (FONSECA, 1992, p. 154); e por último, já no final do conto, 
Landers lembra-se das palavras de James, de que os escritores de roman noir 
eram os continuadores da tragédia grega, e faz uma rápida comparação do 
desfecho de Édipo Rei com a própria situação que estava vivendo. Por isso, 
antes de continuarmos nossa análise do conto de Fonseca, acompanhemos 
como se desenrola o duplo no personagem central de Édipo Rei.

Ao discorrer sobre o Édipo Rei, Clément Rosset apresenta-nos 
detalhadamente o modo como se desenvolve a temática do duplo nesta 
narrativa oracular. Foi tentando fugir de seu anunciado destino que Édipo 
acabou executando-o. O duplo que se desenrola em Édipo Rei é a própria 
condição em que se coloca o protagonista da peça. Ao desvendar o enigma 
da esfinge, Édipo declara que trará à luz a origem dos acontecimentos que 
permanecerem desconhecidos. O imbróglio ocorre justamente pelo fato 
de Édipo ser a resposta de algo que ele mesmo procura, ou seja, ele é, nas 
palavras de Rosset, ao mesmo tempo, aquele que procura a luz e também a 
própria luz, pois sua condição de filho o torna culpado diante dos fatos. É claro 
que quando o protagonista se mostra disposto a desvendar a luz da origem, 
ele nem imagina que está apontando para si mesmo, somente o leitor pode 
perceber esta duplicação de Édipo. “A infelicidade de Édipo é ser apenas ele 
mesmo, e não dois. É desconhecer a sua infelicidade e, de certo modo, cair na 
própria armadilha na qual é apanhado” (ROSSET, 2008, p. 44).

Dessa maneira, encontramos algumas semelhanças de Édipo Rei e 
“Romance Negro”, já que, no conto de Fonseca, o fim trágico também está 
atrelado a questões familiares na concretização do destino. Peter Winner e 
John Landers são irmãos gêmeos que foram separados quando ainda eram 
crianças, Landers acaba matando seu irmão sem saber, pois nunca o conheceu. 
As semelhanças com o desfecho de Édipo são pertinentes, o que difere, neste 
caso, são as distintas configurações do duplo. Pois na tragédia grega, os limites 
entre concepções opostas (por exemplo: certo e errado, bem e mal, etc) 
2  Winner-Landers faz referência aos momentos do conto em que o personagem John 
Landers assume a identidade de Peter Winner.
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ocorrem como condição externa ao homem, ou seja, a duplicação de Édipo 
ocorre mais pela previsão oracular, do que por uma vontade ou perturbação 
psicológica que tenha partido do próprio personagem. Neste caso, o duplo não 
acontece pura e simplesmente pelos desejos do personagem. Já no “Romance 
Negro” temos um processo diferente, tendo em vista que o duplo desenvolvido 
pelo personagem Winner-Landers está atrelado a questões internas ao 
homem. No personagem não é possível delimitarmos os limites que separam 
o Bem e o Mal, com isso ele acaba mergulhando num intenso processo de 
esquizofrenia, em decorrência das agruras do passado, o que o impede de 
viver o presente sem livrar-se do sentimento de culpa que o perturba. Esta 
hibridização psicológica de sentimentos e concepções do homem é tão 
intensa em Fonseca que o próprio narrador fica em dúvida de como chamar o 
personagem, “confusa, Clotilde sabe agora, tem certeza, que Peter, John, este 
homem ao seu lado, seja qual for o nome dele, está afinal contando o seu 
segredo terrível, conforme prometeu. (...) Peter Winner, aliás John Landers, 
bate de leve na porta” (FONSECA, 1992, p. 164-165).

É na predestinação trágica do personagem que também desencadeia-se 
o grotesco no conto de Fonseca. A referência feita a Édipo permite-nos afirmar 
que o personagem fonsequiano não tem alternativa de mudar o fim trágico que 
o espera, funcionando como uma espécie de marionete nas mãos do destino, 
tal como ocorre nas obras dos dramaturgos italianos que desenvolveram o 
teatro del grottesco entre os anos de 1916 e 1925, segundo afirma Wolfgang 
Kayser:

O espírito comum do teatro grotesco foi determinado do 
seguinte modo: “... a absoluta convicção de que tudo é vão, 
tudo vazio, sendo os homens marionetes na mão do destino; 
suas dores, suas alegrias e suas ações são apenas sonhos de 
sombras num mundo sinistro e de trevas, dominado pelo 
destino cego”. (KAYSER, 2003, p. 117)

Uma volta à epígrafe de “Romance Negro” é inevitável: “Tudo o que 
vemos ou parecemos ser, nada mais é do que um sonho dentro de um sonho”. 
A citação de Poe evidencia não somente o duplo no conto, mas afirma desde 
o início que duplo e grotesco estão intimamente ligados. Logo, percebemos 
que a fragmentação tornou-se a maneira mais adequada de representar o 
homem contemporâneo, anulando, dessa maneira, a ideia de homogeneidade 
da personalidade humana. Esse fato explica muito sobre o protagonista do 
“Romance Negro”. Chega um momento em que o próprio personagem já não 
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sabe quem vive, John Landers ou Peter Winner, mostrando que sua crise tende 
a aumentar, pois, se antes esse conflito de personalidade do personagem era 
exclusividade do narrador, agora passa a ser dele próprio:

Pela primeira vez cogita da hipótese de que, ao matar 
Winner e apossar-se de seu nome, na verdade ele matou 
Landers; deixou que Winner se apoderasse dele. Winner, 
o grande escritor decadente, ficou mais vivo depois de 
morto. Landers escreve para Winner. Quem se apoderou 
de quem? O vivo do morto, ou o morto do vivo? (FONSECA, 
1992, p. 176)

A máscara da qual Landers cingiu-se agora é parte permanente de seu 
corpo, de sua mente, está totalmente colada a ele, “farsa e tragédia, máscara 
e face não se deixam separar” (KAYSER, 2003, p. 118), a mesma máscara 
que lhe causa perturbação é a que lhe faz viver. Por isso ao desfazer-se dela 
o personagem não volta simplesmente a ser John Landers, mas torna-se 
um homem sem identidade, pois se a máscara é arrancada, a face também 
é. O grotesco nesta configuração não se limita ao personagem Winner-
Landers, Clotilde também revela que é uma farsante, ao mentir sobre sua 
idade ao futuro marido, “falsifiquei tudo. Me custou uma fortuna. Eu tinha 
medo que você não se casasse comigo sabendo que eu tinha dez anos mais 
que você” (FONSECA, 1992, p. 173). Dessa maneira, percebemos que, ao se 
desfazerem de suas máscaras, os personagens estão se desfazendo de suas 
próprias identidades. Ao homem contemporâneo não existe meio termo, as 
fronteiras entre os opostos não estão delimitadas, o que, de certa maneira, 
as tornam impossíveis de separar-se. O desfecho do conto deixa em evidência 
esta condição, já que o casal acaba separado pelas barreiras impostas pelas 
revelações e respectivas perdas de identidade, “as cisões passam através do 
eu; o estranho, a máscara, se torna parte da pessoa. Quem todavia consegue 
realizar a separação, (...) logra tirar as máscaras e deixa de “duplicar-se”, não 
possui mais lugar no mundo” (KAYSER, 2003, p. 118).

Dessa maneira percebemos no conto que o próprio Fonseca afirma 
sua condição de farsante ao escrever uma estória que se baseia em romances 
de outros autores pertencentes ao roman noir, como que pode ser visto em 
meio a sua ligação intertextual com vários autores, entre eles Edgar A. Poe e 
Hoffman. O autor não só confirma a sua condição de farsante como, também, 
apodera-se da composição literária de outrora, o que, segundo a teoria de 
Agamben, o afirma como escritor contemporâneo, “é como se aquela invisível 
luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e 
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este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder 
as trevas do agora” (AGAMBEN, 2006, p. 72). É a ficção dentro da ficção, o que 
parece real é na verdade uma tentativa do autor de confundir o leitor, aquilo 
que parece real tem em sua composição algo de ficcional.

Nesse contexto, não há como negar que o duplo encontrado no 
protagonista do “Romance Negro” encontra a sua base dentro do roman 
noir. Para afirmar essa condição faremos um diálogo com a novela O Médico 
e o Monstro de Robert Louis Stevenson, no qual temos uma abordagem do 
duplo com algumas diferenças, mas que se aproxima bastante do problema 
apresentado no conto de Fonseca e que se configura como o problema do duplo 
na modernidade literária. Pautado no conflito vivido entre Dr. Jeckyll e Ms. 
Hyde o duplo do médico é, assim, o produto de uma repressão excessiva, quer 
em termos sociais, religiosos ou mesmo políticos, e que, uma vez liberto, segue 
em direção ao que mais o atrai: o crime e a perversidade. Assim, entendemos 
que o duplo, neste caso, é algo que parte de dentro para fora, Bem e Mal estão 
totalmente atrelados um ao outro, o personagem vive um conflito que não 
é motivado por questões externas, mas como condição interna ao homem. 
Nesse contexto, é relevante notarmos que os limites entre o Bem e o Mal 
ainda podem ser observados, tanto que há na narrativa o conflito muito bem 
definido entre os opostos, ficando evidente ao leitor esta diferença levantada 
por Stevenson na novela. Se antes o terror e o duplo resumiam-se apenas 
a espaços e acontecimentos, agora percebemos que estes fatos ocorrem 
na mente dos personagens, que são atormentados não mais pelos cenários 
sombrios, mas pelos próprios conflitos da mente e da consciência acusadora, 
onde se originam os sentimentos mais profundos e aterrorizantes ligados à 
culpa e a duplicidade do homem.

Percebemos aqui que o duplo já é um problema interno do homem, 
que ainda é capaz de perceber as fronteiras que dividem seus mais variados 
sentimentos. Lembremo-nos que na tragédia de Édipo o problema do duplo 
limita-se as ações motivadas pelo oráculo, o protagonista ainda não vive 
nenhum conflito existencial que parta pura e simplesmente de seus atos. 
Não há dúvida de que os personagens Jeckyll e Hyde, aproximam-se muito de 
Landers e Winner, pois para que Hyde morra, Jeckyll precisa também morrer, 
no entanto, os opostos aí são materializados, palpáveis, enquanto em Fonseca 
essa materialização simplesmente não existe, o que talvez caracterize o homem 
contemporâneo num maior grau de esquizofrenia existencial causada por sua 
inevitável duplicação. Essa problemática nos permite concluir que a questão 
do duplo engloba também a relação entre ficção e realidade e que a literatura 
parte da realidade para construir o ficcional. O duplo vem problematizar 
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essa relação, tensionando-a e criando descontinuidades. Logo, podemos 
concluir que a ficção se utiliza da realidade, duplicando-a e desconstruindo-a, 
permitindo que o leitor tenha autonomia para completar o sentido das lacunas 
propositalmente deixadas na ficção pelo autor, e que a ficção interfira na 
realidade produzindo múltiplas possibilidades de configuração do real.
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I’ll eat you up: monstros, alteridade e as fronteiras impuras 
em Maurice sendak

João Victor de Sousa Cavalcante1

Do I contradict myself?

Very well then I contradict myself,

(I am large, I contain multitudes.)

Walt Whitman

Ama o teu monstro como a ti mesmo

Dietmar Kamper

Pouco conhecido no Brasil, Maurice Sendak (1928-2012) é responsável 
por obras famosas entre crianças e adultos de todo o mundo. A carreira do 
ilustrador e escritor norte-americano confunde-se em vários momentos com 
o próprio desenvolvimento do livro infantil moderno. Sua obra mais influente, 
publicada ainda na juventude do autor, é considerada um marco na história da 
literatura infantil ilustrada. Referimo-nos ao livro Where the Wild Things Are, 
o único da bibliografia de Sendak que ganhou uma tradução para o português, 
em 2009, como o título “Onde Vivem os Monstros”2. Publicado inicialmente em 
1963, o livro projetou o autor no mercado editorial e é considerado pela crítica 
um clássico no gênero, juntamente com outras obras dele, tais como In the 
Night Kitchen (1970) e Outside Over There (1981). Das três obras mencionadas, 
tanto texto como ilustração pertencem a Sendak, entretanto seus desenhos 
acompanharam também textos de outros escritores, compondo assim uma 
vasta obra ao longo de mais de seis décadas de carreira.

Maurice Bernard Sendak nasceu em 1928, no Brooklyn, em Nova York, 
onde passou toda a sua infância com os irmãos e com os pais, imigrantes judeus 
vindos da Polônia. O período é considerado pelo artista como uma época 
terrível, sobretudo pelas constantes notícias vindas da Europa de familiares 
1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
do Ceará, pesquisador do Grupo de Pesquisa Vilém Flusser. Email: joaosc88@gmail.com.
2  Neste trabalho, optamos por manter os títulos dos livros no idioma em que foram 
publicados inicialmente, sobretudo porque apenas uma obra de Sendak está traduzida para o 
português.
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mortos pelo regime nazista na década de 1930, o que expôs muito cedo o 
menino Sendak às questões ligadas à morte e à histeria de seus parentes mais 
próximos diante desses fatos. O caso mais marcante dessa época ocorreu em 
1941, ano de seu bar mitzvah. A cidade natal de seu pai, Philip Sendak, foi 
destruída por tropas nazistas e muitos dos familiares remanescentes foram 
mortos nessa ação. Mais tarde, Maurice Sendak iria retratar esses horrores por 
meio dos monstros de Where the Wild Things Are.

Em entrevistas, ele descreve a si mesmo como uma criança incomum, 
que não tinha muitos amigos, à exceção dos irmãos, Jack e Sadie. Na infância, 
preferia sentar-se à janela e desenhar os meninos que brincavam nas ruas do 
Brooklyn a sair e divertir-se com eles, o que denota não apenas um caráter 
solitário do artista, como também uma vocação em grande medida autodidata 
para o desenho. O marco inicial da carreira como ilustrador é em 1947, mas 
apenas em 1956 estreia como autor-ilustrador com o livro Kenny’s Window.

A consagração veio em 1963, com Where the Wild Things Are, e 
com ela uma série de críticas. O desconforto que o livro gerou na época foi 
causado principalmente pela figura materna apresentada com um forte ar de 
histeria diante de uma criança indisciplinada e, também, por conta das figuras 
monstruosas e grotescas que ocupam as páginas do livro. Bruno Bettelheim, 
famoso psicólogo que estudou contos de fada e histórias infantis, chegou a 
condenar publicamente o livro, afirmando que Sendak era insensível aos 
medos infantis e que o livro assustava os pequenos. Bettelheim não foi o único 
detrator da obra, entretanto, o sucesso do livro foi notório, sendo premiado 
no ano seguinte à publicação com a Caldecott Medal, importante prêmio para 
publicações infantis. Além desse, Sendak também foi premiado, em 1970, com 
o Hans Christian Andersen Award, considerada a principal condecoração para 
literatura infantil.

Identificamos, nos trabalhos de Maurice Sendak, a presença constante 
de temáticas relacionadas à morte e solidão, ligados às posturas que o artista 
mostrou em relação à infância e à sua herança judaica, marcada também 
pela migração. Em muitos de seus livros, temos uma ideia de infância como 
um período de isolamento, retomando nessas histórias sua própria infância 
em Nova York, quando ele não tinha permissão para caminhar pelas ruas da 
vizinhança devido à sua saúde e à constante preocupação com sua herança 
judaica. A pesquisadora em literatura infantil Jill May (2000) traz uma relação 
entre o espectro do judaísmo na infância de Sendak com o modo que a infância 
é apresentada por ele. Para May, “certamente, o próprio Sendak tem um 
interesse afiado em representar isolamento, infância desejando atenção e o 
ideal religioso de morte e ressurreição.” (MAY, 2000, p.147)3.

3  Tradução nossa. No original em inglês: “Certainly, Sendak himself has a keen interest 
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O trabalho de Sendak depende das suas memórias da 
infância e da sua compreensão da integração da criança 
nas imagens da cultura popular, das músicas e danças 
modernas e das atitudes coletivas dos adultos, refletidas 
em medos e prazeres quando eles são pais e mães (MAY, 
2000, p.147)4.

Compreendemos a questão do isolamento da criança como uma resposta 
à herança judaica que atua como um pano de fundo constante nos trabalhos 
do artista. A perpetuação da judeidade é profundamente influenciada pelo 
imperativo da sobrevivência ao longo de numerosos movimentos migratórios, 
todos estes marcados por perseguições que culminariam no genocídio da 
Segunda Guerra Mundial, de modo que é no espaço privado e restrito da casa 
que o núcleo cultural da família judaica se situava. A historiadora francesa 
Perrine Simon-Nahum (1987), ao discorrer sobre as famílias judaicas na França 
no século XX, observa uma acentuação do caráter secreto na esfera privada 
das famílias judaicas, que viviam sob o constante olhar inquisidor do espectro 
antissemita. Para Simon-Nahum às tradicionais fronteiras espaciais e culturais 
que distinguiam o público do privado somava-se a fronteira política, que 
distinguia o “judeu” do “cidadão”.

O trabalho da historiadora se volta para a realidade francesa que em 
inúmeros aspectos diverge da norte-americana, na qual Sendak cresceu. 
Contudo, observamos a permanência de um processo de tensionamento em que 
os imperativos da sobrevivência, do medo e da exclusão ainda ressoavam fortes 
na cosmopolita Nova York do entre guerras. Desse modo, temos a casa como 
um “lugar em que se perpetuava uma identidade ameaçada pela assimilação 
e pela exclusão” (SIMON-NAHUM, 1987, p. 429). Esses tensionamentos 
reverberam nas histórias infantis de Sendak, nas quais observamos um ponto de 
conflito dos personagens em relação à casa e às relações domésticas, nos quais 
o ambiente doméstico é sempre o ponto de partida e de chegada das jornadas 
maravilhosas desses pequenos heróis. Jornadas essas que são impulsionadas por 
conflitos familiares, ou pelo menos derivadas deles. Essas questões atuam como 
um eixo, uma estrutura, de toda a narrativa.

Em Where the Wild Things Are o personagem Max é apresentado como 
uma criança irascível e indisciplinada que é mandada para o quarto de castigo 
in “acting out” isolation, childhood longing for attention and the religious ideal of death and 
rebirth”.
4  Tradução nossa. No original em inglês: “Sendak’s work relies on his childhood 
memories and on his understanding of the child’s integration of popular culture images, modern 
song and dance, and community adults attitudes, reflected in their fears and pleasures when they 
are parents”.
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pela mãe que o chama de wild thing. Esse isolamento inicial imposto pelo 
castigo materno corresponde ao início da aventura fantástica que o menino vai 
vivenciar, na qual os sentimentos ligados à família e à autoridade materna são 
evocados nos monstros e na ferocidade do comportamento do personagem, 
que vivencia extremos de liberdade e solidão na sua aventura. Vestindo uma 
fantasia de lobo, o menino vê surgir no seu quarto uma floresta gigantesca que 
cresce até o teto, e as paredes tornam-se o limite de seu mundo. Nesse mundo, 
surge um oceano e um barquinho, que leva Max para a ilha onde vivem as 
temíveis wild things, monstros enormes de quem o herói se tornará rei.

Antes de nos determos melhor no pequeno herói e seus monstros, 
objeto central desse estudo, discutiremos a ideia de fronteira, desenvolvida por 
Iuri Lotman. Retomamos, neste trabalho, a temática clássica do enfrentamento 
entre herói e monstro como um processo de trocas sígnicas, que sugere uma 
maior dinâmica da alteridade, compreendida como o contato entre uma 
mente pensante (interpretante) com um objeto pensado (interpretado). Esse 
contato concretiza a distinção entre estas categorias (mente e objeto) em polos 
excludentes: eu e outro, ou ainda, dentro e fora. Entre o “eu” (dentro) e o “outro” 
(fora) há uma linha, uma delimitação entre essas entidades. Esse limiar é o que a 
Semiótica da Cultura, notadamente o trabalho de Iuri Lotman (2000), chama de 
fronteira, termo central para a compreensão do caráter delimitado da semiosfera.

O teórico russo afirma que semiosfera é o espaço sígnico fora do qual 
se torna impossível a existência da semiose - entendida aqui como o processo 
de significação, ou seja, movimento ininterrupto no qual um signo gera outro 
signo. A inspiração para o termo, criado nos anos 1980, vem do termo biosfera, 
cunhado pelo cientista ucraniano Vladimir Vernadsky. Podemos compreender 
a ideia de semiosfera como um universo semiótico, de caráter delimitado e 
irregular, no qual os textos culturais circulam e produzem estruturalidades. 
No trabalho de Lotman, o conceito de semiosfera está intimamente ligado 
ao de cultura, entendida como a memória hereditária de uma determinada 
coletividade, que se expressa por meio de sistemas de proibições e prescrições. 
Ou seja, a cultura se organiza dentro de uma estrutura (semiosfera) e se articula 
por meio de estruturalidades (textos culturais).

Desse modo, a semiosfera implica uma distinção entre ordem e caos, 
entre dentro e fora, e entre cultura e não-cultura. A cultura divide o mundo 
em seu próprio espaço interno e o externo. “La cultura es un generador de 
estructuralidad, y con ello crea alrededor del hombre una esfera social, que 
como la biosfera, hace possible la vida, cierto es que no la orgánica, sino la 
social” (LOTMAN, 2000, p. 171). Esses pares de oposição, entretanto, são 
ambivalentes, flutuantes, o que é previsto pela assimetria e pela irregularidade 
interna de um determinado sistema cultural (LOTMAN, 2000).
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A fronteira tem uma posição funcional de extrema importância dentro 
da semiosfera. É ela que regula a penetração de elementos externos para o 
espaço interno de uma semiosfera, filtrando e traduzindo informações de fora. 
Ou seja, os filtros bilíngues dispostos nas periferias de um sistema semiotizam 
elementos externos, gerando novos signos e sentidos. A fronteira possui uma 
função reguladora e tradutora, que absorve e transforma informações de fora, 
redefinindo por meio dessa regulação pares recíprocos como dentro-fora, eu-
outro ou natureza-cultura, mantendo-se, desse modo, a dinâmica da cultura.

La frontera semiótica es la suma de los traductores-filtros 
bilíngües pasando a través de los cuales un texto se traduce 
a outro (o lenguages) que se halla fuera de la semiósfera 
dada. El carácter cerrado de la semiósfera se manifiesta 
em que ésta no puede estar en contacto con los textos 
alosemioticos o con los no-textos (LOTMAN, 2000, p. 24).

Podemos relacionar o conceito de fronteira de Lotman com a ideia de 
limite elaborada pelo filósofo espanhol Eugenio Trías. O autor compreende que, 
por sua própria natureza, o limite (seja ele metafísico ou propriamente físico, 
como as fronteiras nacionais) define um dentro e um fora, ou seja, é pelo limite 
que identificamos o que nos é estrangeiro, e o que nos pode ser conhecido. 
Para o filósofo, habitar o limite é estar em uma fronteira gnosiológica, como 
uma “alfândega” do sentido, que define um próximo e um estrangeiro. Essa 
distinção nos possibilita reconhecer o que é intramundano, familiar, ligado 
à esfera do “eu”, e o que é antagônico, sinistro, ligado ao “outro”. Em uma 
dimensão estética clássica, essa diferenciação se encontra na raiz da própria 
ideia do belo, em contraposição ao sinistro. O primeiro é harmônico, iluminado, 
e o segundo, envolto em sombras.

Percebemos que o limite não é, em Trías, uma barreira para o 
conhecimento e para a elaboração de sentido, pelo contrário, o limite é uma 
linha que permite acesso mútuo entre dois mundos, entre o natural, o belo 
(cerco del aparecer), e o desconhecido, o sinistro (cerco hermético), e mesmo 
assim sanciona uma distância irremediável entre esses cercos. Percebemos 
uma dimensão em grande medida antropológica no pensamento do filósofo, 
que nos remete a uma condição humana de natureza fronteiriça.

Hay en el fronterizo una doble dimensión de inmanencia 
e transcedencia. El fronterizo es, en puridad, la juntura y 
separación o eso que queda dentro e de eso que transborda 
e trasciende. El fronterizo es de hecho el limite mismo que 
define e circunscribe dos mundos (TRIAS, 2000, p. 66).
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Compreendemos o limite como uma zona fronteiriça de inevitável tensão, 
mas que é fundamental para a dinâmica das trocas simbólicas e que nos sugere 
uma postura ontológica específica, limítrofe, ambivalente, que transita entre 
dois mundos, entre o humano e o divino. Verificamos aqui uma dupla condição 
nessa dinâmica. O ser fronteiriço habita o limite e é, também ele, o próprio 
limite. “En tanto que fronteirizos somos los límites del mundo. Somos pura línea, 
puro confín, referidos a la vez al cerco e al extrarradio” (TRÍAS, 2000, p. 66). Ao 
habitar dois mundos, o ser limítrofe abandona um ideal de pureza - observado 
nos que são anjos essencialmente divinos - e vive em uma dimensão de múltiplas 
contaminações. Torna-se um ser centáurico, como evoca Trías.

Percebemos, desse modo, a posição fundamental que os monstros 
ocupam nas culturas. Ao habitar as fronteiras culturais e sobreviverem em 
processos limítrofes de significação, os monstros – e nossa respectiva relação 
com eles – surgem como elementos de intersecção e tradução cultural, por 
meio das quais redimensionamos dinamicamente nossa relação com o “outro”, 
num processo em que as identidades se dialetizam e nossa noção de humano 
e de “eu” é redimensionada.

A relação do homem com o monstro é marcada por uma ambiguidade 
irreconciliável. Culturalmente o monstro é tido como o temível algoz do ser 
humano, associado ao terror e ao medo. Contudo é também a mais constante 
companhia humana. A cultura gera monstros de acordo com sua demanda, 
corporifica-os a partir dos medos, tabus, angústias, mas também a partir de um 
modelo de homem que cada época estabelece. Surgem então as mais variadas 
figuras monstruosas: mitológicas, teratológicas, biológicas (o que dizer do pavor 
que supostas deformidades físicas causam em muitas culturas?), geográficas. 
Essa interação com o monstro se dá mediante um complexo processo em 
que a alteridade se reconstrói e os limites entre humano e monstruoso são 
contaminados mutuamente.

Se por um lado, é na negação do monstruoso que se afirma o humano, 
por outro, é na imersão em um universo bestial que nos compreendemos 
melhor. Esta talvez seja uma chave de leitura para entendermos a persistência 
de figuras monstruosas nos dias de hoje. Os monstros, como pontua Jose 
Gil (2006), são absolutamente necessários para que continuemos a crer nos 
homens. Entretanto, longe de ser a total negação do humano, a ideia de 
monstro encontra-se na verdade no reverso dessa concepção. O monstro, 
afirma Gil, “não se situa fora do domínio humano; encontra-se no seu limite” 
(GIL, 2006, p. 14).

O convívio com criaturas monstruosas, pelo menos até o início da Idade 
Média, estava profundamente relacionado com debates sobre a previsão do 
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futuro e o deciframento de enigmas, que se colocavam na vida dos homens 
como a vontade dos deuses. Desse modo, aparecem os monstros proféticos, 
figuras sedutoras ou aterrorizantes, que habitam entre-lugares, ou lugares de 
passagem, como é o caso das sereias n’A Odisséia de Homero, que viviam no 
mar e tentavam os navegantes. Com seu canto doce, estes híbridos de mulher 
e pássaro, ofereceram para Ulisses a sabedoria de todas as coisas do mundo, 
pois lhes era dado o conhecimento do que aconteceriam no continente e as 
consequências da guerra de Tróia. Apenas amarrado ao mastro do seu navio, 
Ulisses pôde passar pelo canto das sereias. O herói, conhecido pela fala hábil, 
sai ileso, porém deixa-se ouvir o canto delas, pois precisava dessa imersão para 
aprender os mistérios da sedução oral.

Não nos interessa aqui mapear esses estágios na aventura de Max, mas 
sim, compreender como alguns deles, sobretudo a partida, o enfrentamento 
e o retorno, se configuram como uma viagem, ou até mesmo um ritual, de 
iniciação no qual há uma construção de si dentro da esfera social, representada 
na trama pela figura materna. Não apenas a ideia de infância é uma construção 
social e histórica, como também passa por uma dimensão antropológica muito 
forte, na qual vivenciamos estágios diferentes de inserção na cultura, como 
apontado pela antropóloga francesa Nicole Belmont (1997). “O significado 
simbólico destas etapas biológicas está intimamente ligado à antropogênese: 
não nascemos homens, tornamo-nos” (BELMONT, 1997, p. 15).

A jornada vivenciada por Max percorre um duplo movimento de 
animalização e de humanização, um percurso que vai da natureza à cultura, 
mas não como instâncias opostas, mas sim, como vistas acima, como 
instâncias simultâneas de um mesmo processo. Há um processo de fúria inicial, 
notadamente marcado pelo momento em que o garoto veste sua fantasia de 
lobo - e, consequentemente, despe sua fantasia de menino. Por conta do mau 
comportamento é repreendido pela mãe, que ocupa seu local de poder e 
manda o garoto para o quarto de castigo.

The night Max wore his wolf suit and made mischief 
of one kind and another. His mother called him “WILD 
THING!” and Max said: “I’LL EAT YOU UP!” so he was 
sent to bed without eating anything. (SENDAK, 1963, 
s/p).

O castigo denota uma hierarquização de poder dentro da estrutura 
da família nuclear burguesa e representa um período de marginalização 
do personagem, etapa crucial da passagem que Max vivenciará. Essa 
antropogênese marca um duplo movimento em que a criança é introduzida 
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na sociedade, por meio do aprendizado de suas regras e adequação às suas 
estruturas, ao mesmo tempo em que se individualiza. Belmont (1997) relembra 
que em muitas culturas indígenas ou orientais a criança só recebe um nome 
próprio após determinados rituais de agregação ou de iniciação, ou troca de 
nome após esses rituais. Esses ritos marcam o ritmo da vida humana e se 
relacionam intimamente com as representações do tempo, da vida e da morte, 
do eu e do outro.

Depois o iniciado é submetido a um ensinamento 
destinado a transmitir-lhe o saber próprio de sua cultura: 
mitos, cerimônias, códigos dos costumes etc., ainda que 
lho não digam explicitamente, o iniciado deve passar por 
uma morte simbólica antes de renascer como um novo 
ser dotado de outro estatuto social e religioso (BELMONT, 
1997, p. 24).

Com Max, o processo não ocorre diferente. Após o momento de 
marginalização, há o “chamado” para a aventura, seu encontro com os monstros, 
que situam no limite do humano, da socialização, marcada pelo ambiente 
doméstico. As feras estão além da floresta, além do mar, numa ilha inóspita onde 
elas imperam em sua ferocidade e onde o garoto será rei. Decifrar o enigma 
do monstro para Max é vencer suas domésticas bestas. Esse processo se dá 
em forma de crescimento humano, como é próprio da jornada do herói. Para 
vencer o monstro, o herói passa por determinadas etapas e atravessa perigos 
que sugerem uma certa evolução em sua atribuições morais ou físicas.

Com isso, ele se torna apto a voltar para casa. Temos, no início do livro, 
o personagem com um comportamento agressivo, intempestivo. Na ilha onde 
ele encontra os monstros, esse comportamento eclode em ferocidade animal. 
Para voltar para casa (e o herói tem que retornar), ele precisa vencer essa 
animalidade. Ao se deparar com a solidão, o garoto decide navegar de volta 
para casa. Percebemos, então, uma mudança no seu temperamento, que passa 
a ser sereno, tranquilo, o garoto compreende que sua ira, seu comportamento 
destrutivo e sua ferina liberdade machucam os que estão à sua volta. Os 
monstros, na realidade, bestas interiores da criança, são domados em um 
processo de autoconhecimento e de amadurecimento.
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configurações de mitos greco-romanos e literários  
na narrativa da Igreja do Diabo

Josuelene da Silva Souza1

E se fossem reunidos numa única massa  
todos os males do mundo, quem se  

atreveria a dizer que esses aspectos nos  
levariam necessariamente à piedade, isto é,  

a um aumento dos males?

Friedrich Nietzsche
O conto, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis é dividido em 4 

capítulos curtos. O primeiro capítulo é intitulado: De uma ideia mirífica, o 
segundo capítulo: Entre Deus e o Diabo, o terceiro: A boa nova aos homens 
e por último, Franjas e Franjas. Notemos uma narrativa marcada pela ironia 
fina, pela paródia e pela intertextualidade com outros textos literários como: 
o Fausto, de Goethe, Aquiles, Homero, Rabelais, Hissiope, Lúculo. Machado 
de Assis, leitor assíduo da Bíblia Sagrada e das grandes narrativas europeias 
clássicas e modernas produziu engenhosamente, o conto, A Igreja do Diabo.

Na narrativa do conto, observa-se também, o diálogo com mitos greco-
romanos e mitos literários para a explicação das teorias “da alma humana”. 
O narrador é direto ao iniciar informando que a estória contada, é de “um 
velho manuscrito beneditino”. O Diabo decide fundar uma igreja para competir 
com outras religiões e destruí-las de vez, colocando “Escritura contra Escritura, 
breviário contra breviário” (ASSIS, 1992, p. 369). A sua igreja ficaria na 
glorificação dos homens, já que ela teria vantagem de ser única na pregação 
farta e pomposa, regida pelo discurso do Diabo. 

A missa celebrada pelo Diabo terá muito vinho e pão, muitas bulas, 
novenas e caberia “todo o demais aparelho eclesiástico”. Ao citar o vinho e 
o pão que serão utilizados em sua missa, o Diabo faz alusão a Santa Ceia e 
à celebração do corpo e do sangue de Cristo. Na explicação bíblica, Jesus, 
reunido com seus apóstolos, partiu o pão e disse: “tomem e comam, isto é o 
meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu a eles: bebam dele todos, pois é o 
meu sangue” (MATEUS, 1990, p. 26-27). Nesse diálogo literário e bíblico, existe 
uma relação bastante sólida entre a Bíblia e a cultura ocidental, evidenciando 
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a influência na narrativa do conto machadiano em questão. 
Quanto à influência do texto bíblico na narrativa ocidental, Northrop Frye 

afirma que, “a Bíblia certamente é um elemento da maior grandeza em nossa 
tradição imaginativa, seja lá o que pensemos acreditar a seu respeito” (FRYE, 
2004, p. 18). Mais adiante, ele propõe que em “muitos pontos relevantes da 
teoria crítica de hoje tiveram origem no estudo hermenêutico da Bíblia. Muitas 
das formulações da crítica me parecem mais defensáveis quando aplicadas à 
Bíblia do que se aplicadas alhures” (FRYE, 2004, p. 18). Flávio Aguiar, tradutor 
do livro, O código dos códigos, reconhece também a influência exercida pelos 
escritos bíblicos sobre a tradição literária mundial. 

Tudo seria permitido na igreja do Diabo até mesmo adorar outros 
deuses. Uma verdadeira algazarra em sua igreja, fazendo o leitor lembrar as 
grandes festas gregas aos Deuses. Nessa cena, o Diabo parodia a tradição 
bíblica com os mitos gregos, como sendo um só, não os diferencia. De acordo 
com Joseph Campbel no texto O diálogo da Ciência e da Ficção, a

tradição cristã fez parecer que era um ato de blasfêmia 
comparar os dois no mesmo plano conceitual; pois, 
enquanto os mitos dos gregos eram conhecidos como 
pertencentes a uma ordem natural, os da Bíblia eram tidos 
como sobrenaturais.” (CAMPBEL:, 1992, p.19).

Entende-se que o Diabo do conto machadiano coloca os mitos gregos 
e a tradição cristã no mesmo plano conceitual, blasfemando contra toda uma 
ordem religiosa. 

O Diabo é tão audacioso que compara sua igreja com a “tenda de 
Abraão”, pois se utiliza de sua retórica maléfica ao se colocar acima de Maomé 
e de Martinho Lutero: “não acharei diante de mim, nem Maomé, nem Lutero. 
Há muitos modos de afirmar; há só um de negar tudo” (ASSIS, 1992, p. 369). 
Os dois líderes religiosos não são capazes de igualar ao Diabo machadiano. Ele 
busca o reconhecimento entre todos os povos da terra, no entanto, sua igreja 
não se divide, é una. Conforme os dois estudiososZilia Mara Scarpari Schmidt 
e Edson Rosa da Silva:

A alusão à “tenda de Abraão” rememora o pacto da antiga 
aliança entre Javé e o Patriarca, cuja sacralidade é abolida 
no discurso da transgressão. Ao mesmo tempo em que 
o Diabo faz uma crítica à visão das religiões, a intenção 
primeira da carnavalização acha-se aqui confirmada: a 
negação de qualquer ordemestabelecida e a criação de um 
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mundo novo, às avessas, através de um ‘contato livre e 
familiar’ que rebaixa o elemento sagrado e dá ao profano 
um caráter solene (SCHMIDT; SILVA, 1978, p. 55).

O diabo nega o sagrado e valoriza o profano para criar uma sociedade 
nova, fora dos padrões morais e religiosos. A nova sociedade planejada pelo Diabo 
será contrária à velha sociedade, criada por Deus. Na terra, com ar de grandeza 
e vigoroso, o Diabo lembra-se de ir encontrar com Deus para lhe notificar sua 
ideia, “e desafiá-lo; levantou os olhos, acessos de ódio, ásperos de vingança, e 
disse consigo: - Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que 
abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra o infinito azul” (ASSIS, 
1992, p. 370). Quando o Diabo chega ao céu, os serafins logo o detêm , deixando-
se estar à entrada com olhos em Deus. Este pergunta: “- O que me queres tu?”. 
O Diabo em tom de zombaria responde a Deus, rindo: “- Não venho pelo vosso 
servo Fausto, mas por todos os Faustos do século e dos séculos” (ASSIS, 1992, p. 
370). Fausto é todo o ser humano que infringe as normas. O Diabo quer unir os 
Faustos deste da época de Adão até os dos séculos XIX.

A passagem é do capitulo II – Entre Deus e o Diabo do conto machadiano 
em questão. É marcada pela paródia do Prólogo no Céu de Fausto (1832), de 
Goethe. Nessa passagem é narrada a estória de Doutor Fausto, homem de ciência 
com grandes conhecimentos. Fausto oferece sua alma ao demônio Mefistófeles, 
em troca de poderes, prazeres e enriquecimento. A cena desse Prólogo nos 
evidencia a benevolência de Deus para com Mefistófeles, que é mútua. O Diabo 
de Goethe tem uma forte admiração por Deus e uma extrema liberdade ao 
entrar no céu. Deus disse: “Dou-te sem restrição a liberdade extrema/ Podes 
aqui entrar”. O Diabo responde: “Ver o Eterno, de perto, oh que imenso prazer/ 
Para um simples Diabo é motivo de orgulho” (GOETHE, 1983, p. 27).

No conto, A igreja do Diabo, nota-se uma intertextualidade dessa cena, 
quando Deus fala ao Diabo com olhos cheios de doçura e este o chama de 
mestre, demonstrando também uma admiração, com elogios entre ambos. Os 
fragmentos ratificam essa reciprocidade: “Sabes o que ele fez? Perguntou o 
senhor, com os olhos cheios de doçura [...] Tens razão, acudiu o Diabo; mas o 
amor-próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres” (ASSIS, 1992, p. 370). O 
Diabo machadiano, assim como o de Goethe, quer os prazeres, as virtudes da 
vida terrena e os seus servos para expandir sua igreja. 

Machado de Assis utiliza da intertextualidade do mito de Fausto para 
recriar o seu. Segundo P. Brunel (1995, p. 115), pode-se chamar de mito “um 
conjunto narrativo consagrado pela tradição e que manifestou, pelo menos na 
origem, a irrupção do sagrado, ou do sobrenatural, no mundo, mas que, num 
período avançado podetomar uma significação abstrata”. Brunel (1997) ainda diz 
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que o escritor retoma o conjunto narrativo tradicional, entretanto, o transforma 
com uma grande liberdade, tendo direito de acrescentar novas significações.

A personagem machadiana, o Diabo, não é um mito cosmogônico, mas 
sim simula as inquietudes espirituais do homem do século XIX e também do XX 
e XXI, pois a narrativa e as questões discutidas nesse conto perpassam o século 
XIX. A narrativa é atemporal, possibilitando ao leitor refletir as contradições 
humanas. Machado de Assis, baseando-se no mito literário do Fausto de 
Goethe, cria o seu para representar as contradições da sociedade influenciada 
pela ciência positivista, que assim como a sociedade moderna configurada na 
obra de Goethe, ainda se encontra marcada pelo individualismo do homem, 
misturando sagrado e profano, origem, passado e presente.

Deus pede ao Diabo no conto machadiano que se explique. O Diabo fala 
a Deus que recolhe o bom velho e dar-lhe o melhor lugar, as melhores cítaras 
e alaúdes. Deus logo pergunta com olhos cheios de doçura: “- Sabes o que ele 
fez?” Ironicamente, o Diabo responde: 

- Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter 
convosco. Tarda muito que o céu fique semelhante a uma 
casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar 
uma hospedaria barata; em duas palavras, vou fundar uma 
igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu 
reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final 
e completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para 
que me não acuseis de dissimulação... Boa ideia, não vos 
parece? (ASSIS, 1992, p. 370).

O Diabo explica a necessidade de se construir uma nova instituição 
religiosa, evidencia uma regência de ironia a favor de sua retórica para expor 
sua genial ideia. Ele menciona o céu como “uma hospedaria de preço alto”, por 
isso, ele irá fundar a sua “hospedaria barata”, a sua igreja na sociedade. Ele, 
cansado de sua desorganização e do seu “reinado casual e adventício”, quer 
alcançar a vitória final e completa sobre o reino de Deus. Este diz: “- Vieste 
dizê-la, não legitimá-la”. O Diabo concorda com estas palavras, sentindo um 
ser superior a Deus, afirmando que: “o amor-próprio gosta de ouvir o aplauso 
dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido, 
e uma tal exigência...” (ASSIS, 1992, p. 370). A discussão entre Deus e o Diabo 
é por causa da individualidade, do egoísmo humano, em que faz tudo somente 
pelo “amor-próprio”, e não para o próximo. 

Mais uma vez, note-se a intertextualidade com o diálogo de Fausto e o 
demônio Mefistófeles, justamente porque o personagem Fausto é a figuração do 
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individualismo do homem moderno versus os valores da sociedade, orientada 
pelo pensamento religioso medieval. Ian Watt, em Mitos do individualismo 
moderno, coloca o mito de Fausto entre os quatro mitos literários (Dom 
Quixote, Fausto, Dom Juan e Robinson Crusoé), que, em sua opinião, são os 
principais mitos modernos para compreender a individualidade, responsáveis 
por orientar a visão de mundo do homem, a partir das transformações da 
Idade Moderna, afastando-o do pensamento teocêntrico e afundando-o no 
pensamento capitalista. De acordo com Ian Watt os seus:

Quatro mitos não são propriamente ‘sagrados’, mas 
derivam da transição do sistema social e intelectual da 
Idade Média para o sistema dominado pelo pensamento 
individualista moderno, e essa transição foi ela própria 
marcada pelo notável desenvolvimento de seus significados 
originalmente renascentistas [...] (WATT, 1997, p. 16).

Os mitos citados por Ian Watt são personagens marcadas pelas 
transformações sociais do período moderno. Também são representativos 
da sociedade cientificista, individualista e logocêntrica. Machado de Assis, 
em A Igreja do Diabo, cria seu próprio Fausto. Apropria-se parodicamente e 
alegoricamente do mito do Fausto e de outros mitos para discutir as atitudes 
negativas do homem no mundo. As disputas pelo poder, a comercialização da 
fé, da religião, a corrupção, a hipocrisia e os preconceitos humanos. 

Na afirmação de Benedetto Croce, Fausto é uma reflexão da “crise 
do pensamento moderno, uma vez que, libertado das tradicionais crenças 
religiosas, começava a sentir o vazio da ciência intelectualizada, que as havia 
substituído” (CROCE, 1951, p. 39). Para Croce, Fausto configura a angústia e 
a inquietude de um “momento eterno do espírito humano’, aquele em que 
o pensamento se critica a si mesmo” (CROCE, 1951, p. 39). A angústia e a 
inquietude fáusticas estão na personagem, o Diabo, de Machado de Assis.

Deus mostra ao Diabo um velho ancião que foi náufrago. Este socorreu 
muitas vidas, inclusive sacrificando a própria, sem receber nenhum benefício 
financeiro em troca. E “nenhum público” para aplaudi-lo, somente “água e 
o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão?” (ASSIS, 1992, p. 371). 
O Diabo não vê nenhuma importância nisso, uma vez que, o velho não tinha 
“franjas de algodão”. É um espírito que nega tudo, diz sarcasticamente que, a 
misantropia pode assumir “aspecto de caridade”. O Diabo cético, desconfia da 
bondade humana para com outro. Não acredita na humanidade e, nem em 
suas ações de caridades sem fins lucrativos e beneficiadores. 
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Perante o discurso do Diabo com Deus, conferindo às pessoas de bom 
caráter a capa de veludo e as boas ações às franjas de seda, Deus se mostra 
irritado com a dissimulação do Diabo. Deus exclama: “velho retórico e subtil. Vai; 
vai, funda a tua igreja; chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca 
todos os homens... Mas vai, vai! vai!” (ASSIS, 1992, p. 371). Enquanto o Diabo 
tentou falar algumas palavras, Deus impôs-lhe silêncio aos sons harmônicos 
dos cânticos dos serafins. O Diabo de repente como um raio caiu na terra. Essa 
passagem alude a excomunhão do anjo mal, Lúcifer, do reino do céu para a terra.

Ainda afirma que, “não é o Diabo das noites sulfúreas, dos contos 
soníferos, terror das crianças, mas o Diabo verdadeiro e único, o próprio 
gênio da natureza, que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos 
homens” (ASSIS, 1992, p. 371), na verdade, é “gentil e airoso” e “verdadeiro 
pai”. Portanto, o Diabo se nomeia o próprio criador da Natureza. Coloca-se 
no lugar de Deus, criador de todas as coisas e do universo, segundo o texto 
bíblico. O Diabo inverte a histórica bíblica ao se colocar como Pai de Deus. Com 
uma excelente retórica afiada, o Diabo convence os fieis a frequentarem a sua 
doutrina negadora, porque ele os dará tudo que eles quiserem.

As virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, 
que eram as naturais e legitimas. A soberba, a luxúria, a 
preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, 
que declarou não ser mais do que mãe da economia, com a 
diferença que a mãe era robusta, e a filha uma esgalgada. A 
ira tinha a melhor defesa na existência de Homero (ASSIS., 
1992, p. 372).

Para estimular o entusiasmo dos homens a congregar na nova doutrina 
negadora de todas outras, o Diabo cinicamente inverte a explicação dos setes 
pecados capitais: soberba, luxúria, preguiça, gula, a ira, a inveja e a avareza, 
pregando que não são pecados como foram ditos. Com essa intenção, ele se 
apropria de mitos literários e personagens históricos, justificando cada pecado. 
Sem a ira de Aquiles – por ter capturado Briseida, que se tornou sua serva, e para 
vingar a morte do amigo, Pátroclo, causada por Heitor – não existiria a Ilíada de 
Homero; sem ela, não seriam cometidas as grandes disputas de Troia e Grécia.

Erich Auerbach, no seu texto A cicatriz de Ulisses, nos comenta a relação 
do estilo bíblico com o estilo literário de Homero, tendo entre essas duas 
narrativas algumas querelas. A pretensão da verdade bíblica é:

Não só muito mais urgente que a de Homero, mas chega 
a ser tirânica, exclui qualquer outra pretensão. O mundo 
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dos relatos das Sagradas Escrituras não se contenta com a 
pretensão de ser uma realidade historicamente verdadeira 
– pretende ser o único mundo verdadeiro, destinado ao 
domínio exclusivo (AUERBACH, 1987, p. 11). 

Aqui, esse teórico nos apresenta uma diferença das narrativas do 
Antigo Testamento com as de Homero. A narrativa sagrada é concebida como 
única forma de verdade em oposição ao estilo retórico clássico homérico 
que é ficcional, tendo como função manifestar os seus pensamentos. O fruto 
da imaginação do autor, a narrativa épica, por sua vez, não possui nenhum 
compromisso com a verdade histórica, tal qual no texto bíblico.

Em outra passagem, o Diabo machadiano nos explica que a gula é 
justificada em Rabelais, nos bons versos do Hissope. Segundo o Diabo, a gula 
é uma “virtude tão superior, que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, 
mas das suas ceias; foi a gula que realmente o fez imortal” (ASSIS, 1992, p.372). 
Os banquetes fartos são valores essenciais na expressão do Diabo. O comer e 
o beber são destacados como festas pagãs verdadeiras. Na concepção cristã, 
gula é o desejo insaciável por comida, bebida. Esse pecado também está 
relacionado ao egoísmo humano: querer ter sempre mais, não se sentindo 
satisfeito com o que já tem.

A inveja é pregada pelo Diabo como a “virtude principal, origem de 
prosperidades infinitas; virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, 
e ao próprio talento” (ASSIS, 1992, p.372). Essa concepção contraria a do 
catolicismo, que concebe a inveja como pecado porque uma pessoa invejosa 
cobiça exageradamente tudo que outra pessoa tem e consegue. O invejoso 
ignora tudo o que é e possui para cobiçar o que pertence ao próximo. 

O diabo proclama a sua definição de fraude, conforme sua pregação 
esta é o braço esquerdo do homem, e o braço direito é a força. Muitos homens 
são mais fraudulentos que outros, mas ele não se importa com isso, aceita 
todos: “os canhotos e os destros”, menos os não fraudulentos. A venalidade 
exige uma explicação e um esforço mais profundo e rigoroso do Diabo. É 
“um monumento da lógica”, que está acima de todos os direitos humanos. 
Exemplifica-a com hipocrisia, negação e contradição. Machado de Assis nos 
mostrar com profundidade a maldade do Diabo:

A venalidade, disse o Diabo, era o exercício de um direito 
superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua 
casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, cousas que 
são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo 
caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
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opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, cousas que são 
mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, 
isto é, tu mesmo? (ASSIS, 1992, p. 372).

A pessoa que pratica a venalidade pode vender seus bens materiais e 
imateriais, não somente dela mais de outras pessoas também. Pode vender 
aos políticos o voto, a opinião, o caráter, a moral, a fé aos falsos pregadores, 
os cabelos, o sangue e tudo o que quiser vender. Isso é permitido na religião 
do Diabo, contrariando os princípios dos dez mandamentos de Deus. 
“Demonstrando assim o princípio, o Diabo não se demorou em expor as 
vantagens de ordem temporal ou pecuniária; depois, mostrou ainda que, à 
vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão 
legitimo” (ASSIS, 1992, p. 373), exercendo ao mesmo tempo a venalidade e a 
hipocrisia é merecimento duplo de uma pessoa. 

O Diabo em busca de mais fiéis andava, examinava e consertava tudo. 
Combatia o perdão das injúrias, a bondade da maldade, a verdade da mentira 
e a cordialidade. Não proibia a calúnia, ao contrário, induzia os seus fiéis a 
praticá-la “mediante retribuição, ou pecuniária”. O Diabo “metamorfose súbita 
do ‘mal’ em santo, em homem de bem” (NIETZSCHE, 2001, p.60), proíbe ficar 
sem receber nenhum salário pelo serviço prestado. A solidariedade entre os 
homens teria que ser cortada pelo Diabo, pois era uma forma de finalizar sua 
obra (sua instituição).

O Diabo pregou que o amor ao próximo era um grande obstáculo para 
sua nova intuição e era uma ingênua “invenção de parasitas e negociantes 
insolváveis”. Segundo ele, “não se devia dar ao próximo senão indiferença; em 
alguns casos, ódio ou desprezo” (ASSIS, 1992, p.373). A figura do Diabo no 
conto é exaltada como deus superior a qualquer outro deus. 

Machado de Assis desvenda que esse Deus mal vive para combater o 
bem, e as ações honestas e nobres são todas negadas. Quando elas surgem, 
estão escondidas sob a máscara do egoísmo, da hipocrisia, da maldade humana, 
envoltas nas “franjas de algodão na capa de veludo”, bem características das 
sociedades dos séculos passados e das contemporâneas. De acordo como 
Dirce Côrtes Riedel em seu texto, Metáfora: O espelho de Machado de Assis: 

Em Igreja do Diabo a gozação é universalizada. O Diabo 
zomba de Deus e da sua lei, que não consegue ser um 
‘núcleo universal’. [...]. o Criador inventara com o homem a 
contradição do narrador, concretiza numa metáfora dupla, 
metáfora da carnavalização, metáfora-chave dos textos de 
Machado de Assis (RIEDEL, 1979, p. 40).
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O Diabo continua a desvirtuar a noção do próximo que, para ele, estava 
errada. Para justificar sua genial demonstração, ele parodicamente nos dá 
como um exemplo a frase do Padre Galiani, que escreveu a uma marquesa 
do antigo regime dizendo. “Leve a breca o próximo! Não há próximo!” (ASSIS, 
1992, p. 373). Este, mesmo sendo religioso, nega o amor ao próximo. O Diabo 
chega à seguinte hipótese de que ele “permitia amar ao próximo era quando se 
tratasse de amar as damas alheias” (ASSIS, 1992, p. 373). Continua afirmando 
que essa forma de amar é o amor do indivíduo a si mesmo, e este é mais 
conhecido como egoísmo ou individualismo.

É por meio do apólogo que o Diabo recorreu para não deixar seus 
discípulos sem entender a seguinte explicação: “Cem pessoas tomam ações de 
um banco, para operações comuns; mas cada acionista não cuida senão dos 
seus dividendos [...]” (ASSIS, 1992, p. 373). Este prólogo foi adicionado no livro 
da sabedoria por ser considerado pelo Diabo com sua parábola evangelizadora, 
devendo ser seguida para que se torne um ser de natureza superior. 

No seu prólogo, o Diabo se compara a Jesus Cristo, que, através de 
parábolas de evangelização aos homens, buscava salvá-los dos pecados, e o 
qual diz: “Se um de vocês tem cem ovelhas e perde uma, será que não deixa as 
noventa e nove no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-
la?” (LUCAS, 2001,15:1-2). Diante disso, pode-se considerar que o Diabo no 
conto machadiano zomba da parábola da ovelha desgarrada do rebanho. Nela 
Jesus Cristo questiona a hipocrisia dos homens, já o Diabo machadiano afirma 
que é fundamental ter vantagens e lucros com os dividendos alheios. 

A igreja do Diabo foi fundada e as doutrinas foram propagadas por todas 
as regiões do globo, em todas as línguas. Essa doutrina negadora alcançou a 
vitória e o sucesso mundial. “Um dia, porém, longos anos depois notou o Diabo 
que muitos de seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não 
as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como 
digo, às ocultas” (ASSIS, 1992, p. 374). Ele percebeu que seus fiéis praticavam 
às escondidas atos de bondade, de devoluções de roubo, de arrependimento.

Ao examinar intensamente as boas práticas, o Diabo ficou assombrado 
ao descobrir que em todo o mundo já se praticava o bem. Ele mal podia 
acreditar na “tamanha aleivosia”, mas ele não tinha o que duvidar do ato de 
bondade, era verdadeiro. Por tal razão, decide voltar ao céu, sem acreditar 
muito e sem ter tempo de refletir. Vai até Deus para buscar compreender o 
que havia ocorrido. Deus sem muito espanto, fixa os olhos nele, consolando-o 
com uma frase complacente e cheia de alegorias: “- Que queres, tu, meu pobre 
Diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo 
tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana” 
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(ASSIS, 1992, p. 374). Deus usa essas alegorias das franjas e capa de algodão ou 
de seda para demonstrar ao Diabo que o ser humano possui o caráter ambíguo 
e contraditório. Desde que o mundo é mudo o homem é um pecador, ora faz 
o bem, ora faz o mal. 

O Diabo fica chocado com a volta da prática das antigas virtudes pelos 
seus fiéis. O homem nessa concepção é um ser contraditório e inexplicável. 
Deus está acostumado com as contradições humanas, pois ele sabe que esse 
sentimento de confusão parte do próprio Diabo. Não propõe nada de novo 
aos seus discípulos, apenas estimula mais os pecados e a imoralidade. E o 
homem quer ser livre, por isso, vive se contradizendo. Quando não se está 
sobre domínio de Deus, o Diabo nega todos os princípios morais e religiosos, 
enfatizando toda a diferença entre bom e mau, virtude e vício, amor e ódio, 
certo e errado. Com a determinação de criar novas doutrinas e religiões 
negadoras, o Diabo convence os homens de que fazer o mal pode ser melhor 
do que fazer o bem. Grupos de discípulos o procuram, acreditando nessa nova 
evangelização às avessas. 

Por fim, acredita-se que a visão machadiana da sociedade no conto A 
Igreja do Diabo é construída pelo espectro do ceticismo de melhoramento 
da alma humana. Machado de Assis utiliza de seus personagens, o Deus e o 
Diabo, para representarem o lado complexo do homem, não tendo confiança 
em suas “virtudes bondosas”. A sociedade está controlada pela maldade e pela 
corrupção, já que o homem moderno visa apenas glórias materiais e sucessos, 
custe o que custar. Por tal razão, o mal se sobressai ao bem. Na humanidade 
moderna, as virtudes estão submetidas às influências negativas, confirmando 
o ceticismo machadiano em relação à “alma humana”.
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o duplo esquizofrênico em ramírez Hoffman de roberto  
Bolaño

Juan Alberto Castro Chacón1

Introdução
Utilizando algumas referências da constituição da figura do duplo 

em algumas obras literárias, aliando-as a aspectos da crítica e da estética, 
elaboramos uma metodologia hermenêutica simbólica para estabelecer em 
que aspecto se encaixa a figura do personagem Ramírez Hoffman, já que o 
procedimento que gera o desdobramento como personagem, na literatura, 
encontra-se de maneira fantástica ou comportamental, como vemos adiante. 
Deste modo, observamos o mundo particular do duplo na obra e verificamos 
a existência e/ou ausência de alguns elementos inovadores na sua construção. 
Para isto, aproximamo-nos dos estudos de Rosset (1999), Bachelard (1996) e 
Durand (1996; 1997).

Assim, esta investigação parte dos estudos históricos sobre o tema da 
formação do duplo personagem, em que abordamos os argumentos principais 
que o categorizam como tal, analisando o estado de consciência com que 
são criados. Isto é, estudamos o estado (físico e/ou comportamental) em si, 
do personagem duplicado. Neste ponto utilizamos a classificação resultante 
dos estudos de Sigmund Freud (1911-1996) sobre a esquizofrenia e os 
distúrbios comportamentais. Assim, para finalizar, elaboramos as arguições 
correspondentes sobre El infame Ramírez Hoffman2 de La literatura nazi en 
América (2010) e sua caracterização como duplo. 

A pesquisa divide-se em três partes, sendo a primeira A formação do 
duplo: esquizofrenia e devaneio; a segunda parte intitula-se Duplo e violência: 
a aniquilação de Emilio Stevens, e a terceira Consciência e formação do duplo 
em Ramírez Hoffman.

Breve histórico do duplo.
A figura do duplo, na literatura, é um recurso artístico utilizado desde 

1  Mestrando em Literatura do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, orientado pelo Prof. Dr. Antón Corbacho 
Quintela, sendo, ambos, membros do Grupo GALABRA/UFG.
2 Todas as traduções das partes de El Infame Ramírez Hoffman analisadas são da nossa 
inteira responsabilidade.
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a antiguidade. Considerando o estilo que representa um tema em particular e 
a intenção com que é colocada nas narrativas, essa figura tem dado forma e 
reconhecimento aos mais diversos personagens que, se por um lado podem 
ser fisicamente monstruosos, por outro são produção do caráter imaginário do 
ser humano, a ponto de ter um percurso esquizofrênico e/ou visionário.

Desta maneira, são originados, maiormente, a partir do mito da criação 
de algumas religiões. Mas também vemos em um fragmento no Antigo 
Testamento da Bíblia a discussão que se manifesta entre Cain e Abel e a cisão 
que representará, posteriormente, o antagonismo eterno do bem e do mal, 
conformadas desde uma figura única que é a irmandade universal, pregada por 
mencionada ideologia religiosa.

Em contrapartida a essa separação, na mitologia grega, o mitema3 de 
Eco e Narciso faz uma trajetória inversa à do mito cristão: não há separação, 
senão ambos se transformarão em parte de si mesmos, indissolúveis, como 
castigo dos deuses às suas ofensas.

Em Menecmos de Plauto (206 a. C.), o antropônimo representa 
sósias com semelhança extraordinária, dando características fantásticas aos 
personagens. Ou seja, não só cria o espanto físico, mas o psicológico também 
se manifesta, embora em grau superficial. Eis que se inaugura a trajetória do 
Doppelgänger, ser que só se classificará como tal em narrativas posteriores.

Assim, é no mundo moderno em que a representação do duplo fica 
estendida ao suposto, à ideia de ser outro, ou, em todo caso, ao desdobramento 
psicológico, como nos casos de Don Quijote (2004) de Cervantes e da Comédia 
dos Erros (1999) de Shakespeare, em que os personagens adquirem outras 
posturas, desvinculando-se do seu original, por meio de estados discursivos 
em que se geram essas “outras personificações” duplicadas.

Seguindo essa linha, mas com algumas modificações que ultrapassam a 
realidade real, O retrato de Dorian Gray (WILDE, 2001) mostra, com o mito faústico, 
a possibilidade de criar um lado humano negativo e externo, isto é, fora do corpo e 
que carrega o peso e as degenerações físicas que traz consigo o tempo.

Dostoievski (2011) e Poe (1981) compõem o duplo como manifestações 
psicológicas: no primeiro, é o conflito realizado entre o ato e o pensamento do 
indivíduo, e no segundo é a voz da consciência que tenta (quiçá inutilmente) 
trazer de volta à razão, o personagem. Em ambos os casos, os sujeitos 
encontram-se manipulados pela ilusão psicológica.

Por outro lado, são autores como Hoffmann (2008), Stevenson 
(1991), Maupassant (2009), Borges (1996) e Cortázar (2007) alguns dos que 
configuram, no Doppelgänger, uma função protagonista na literatura hodierna, 

3  Parte fundamental de um mito, ou o que o origina.
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com uma série de características capazes de fazer com que a ficção faça parte 
da realidade da psique humana. Clément Rosset4 aponta que:

[e]ste caso particular da duplicação do único constitui o 
conjunto dos fenômenos chamados de desdobramento de 
personalidade, e deu origem a inúmeras obras literárias, 
como também a inúmeros comentários de ordem 
filosófica, psicológica e, sobretudo, psicopatológica, já 
que o desdobramento de personalidade define também 
a estrutura fundamental das mais graves demências, tal 
como a esquizofrenia [...]. (ROSSET, 1999, p. 74)

O filme O estudante de Praga (GALEEN, 1913) leva o Doppelgänger à 
tela grande e o consagra cinematograficamente, demonstrando que, além do 
mito faústico, também está inserido o medo do desdobramento, conceito que 
aterroriza o senso comum, mas com uma capacidade exitosa quando referente 
às questões de criação artística.

Atualmente, e continuando esse percurso, Roberto Bolaño no El infame 
Ramírez Hoffman (2010) mostra-nos um arquétipo de desdobramento que 
tem por objetivo, a priori, o êxito artístico. Este personagem aparece na parte 
inicial da história com outro nome: Emilio Stevens, porém uma cadeia de 
acontecimentos e ambições muda a personalidade do indivíduo. Uma leitura 
superficial nos diz que o encontro com Ramírez Hoffman (o segundo eu) 
procede da eliminação de Emilio Stevens (o primeiro eu), fato encadeado por 
uma sequência de acontecimentos anteriores que permitiram a conformação 
do desdobramento. 

Nesta perspectiva, consideramos que todos esses escritores 
apresentaram (e apresentam) a tendência de narrar histórias voltadas ao 
duplo como tema atávico. Porém, não é só a escrita a única manifestação deste 
estado psicológico. Nesse sentido, Rosset menciona que: 

[o] duplo – no sentido de desdobramento da personalidade 
– não está, aliás, ligado apenas à expressão literária: 
também está presente na pintura, da qual constitui mesmo 
um tema essencial e decisivo do ponto de vista psicológico, 
se é verdade, como se pode afirmar, que todo pintor tem 
como missão fundamental ter êxito ou fracassar em seu 
“auto-retrato” (isto no caso de qualquer gênero de pintura, 

4  Clément Rosset apresenta uma das primeiras obras que analisaram o duplo em quase 
todas suas conformações, porém, sobretudo, como fenômenos ilusórios do ser humano.
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e na ausência mesmo de qualquer tentativa de se fazer 
representar a si mesmo sobre a tela). O duplo interessa 
finalmente à música e está presente, por exemplo, no início 
do século XX [...]. (ROSSET, 1999, p. 74-75)

Sendo assim, no trabalho desenvolvido, visou-se aprofundar os caracteres 
que predominam nessa disposição na arte literária. No entanto, expressar aquilo 
que sempre é motivo de dúvida e mistério na constituição do duplo implica uma 
análise mais complexa, mais ainda quando o mundo interno do homem vê-se na 
incapacidade de responder a questões como o desdobramento. É este motivo 
pelo qual a literatura alia-se à psicologia e conduz à adequação necessária de 
ambas para estabelecer a relação com o sujeito, no que concerne à atitude do 
duplo como protagonista da produção literária.

É por meio desta reflexão que a psicologia servirá de ferramenta 
indispensável para poder localizar e caracterizar o duplo no El infame Ramírez 
Hoffman, enquanto ilusão psicológica, devaneio artístico ou perturbação 
psicossomática, classificada pela etopeia dele, na obra.

A formação do duplo: esquizofrenia e devaneio
Na formação do duplo na literatura, há um campo diverso em que se 

desenvolvem pesquisas sobre a existência ou não de elementos da psicologia e 
do imaginário, no desdobramento narrativo. Porém, diante de tal abrangência, 
é preciso reduzir o campo de estudo para manter o objetivo desta pesquisa, 
que é a de saber da intromissão da esquizofrenia e/ou devaneio na criação 
do duplo na literatura, neste caso, no conto El infame Ramírez Hoffman, do 
romance La literatura nazi en América.

Esquizofrenia
A partir do postulado clínico de que a esquizofrenia e a dupla 

personalidade estão ligadas à psicologia e seriam as duas, manifestações da 
psicopatologia, devemos apontar a seguinte descrição. Em primeiro lugar, a 
esquizofrenia é classificada pela psicologia (sobretudo psicologia analítica) 
como uma divisão mental gerada pela disfunção cerebral de associar 
comportamentos incompatíveis com a realidade. Ainda não catalogada como 
transtorno pela psiquiatria, a esquizofrenia se desenvolve dentro do indivíduo 
e para si mesmo, apresentando, dependendo do grau de intensidade, cinco 
classificações: paranoide, desorganizado, catatónico, indiferenciado e residual5. 
5  Para mais detalhes, consultar: <http://cuentospintados.com/portfolio/geodon/centro_

file:///D:/Igor/Fl%c3%a1vio%20Garcia/Anais_2014/TEXTOS_ANAIS%202014/TEXTOS%20COMPLETOS/s.com/portfolio/geodon/centro_enf/art5a.htm
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No caso da dupla personalidade, ou transtorno de identidade 
dissociativa, cada realidade encontra-se separada em um mesmo indivíduo, ou 
seja, o sujeito assume várias personalidades com características individuais6. 

Ante os esclarecimentos acima, é pertinente marcar a esquizofrenia em 
seus tipos paranoide e, poucas vezes, o desorganizado como assuntos ligados 
na formação do duplo literário. Por isso, Freud7 afirma que:

[o] que me parece mais essencial é que a paranóia 
deve ser mantida com um tipo clínico independente, 
por mais freqüentemente que o quadro que ofereça 
possa ser complicado pela presença de características 
esquizofrênicas. Do ponto de vista da teoria da libido, 
embora se assemelhe à demência precoce na medida 
em que a repressão propriamente dita em ambas as 
moléstias teria o mesmo aspecto principal – desligamento 
da libido, juntamente com sua regressão para o ego -, ela 
se distinguiria da demência precoce por ter sua fixação 
disposicional diferentemente localizada e por possuir 
um mecanismo diverso para o retorno do reprimido [...]. 
(FREUD, 1925, p. 46)

Também, Freud aponta que:

[e]ste breve pós-escrito à minha análise de um paciente 
paranóide pode servir para demonstrar que Jung tinha 
excelentes fundamentos para sua asserção de que as 
forças criadoras de mitos da humanidade não se acham 
extintas, mas que, até o dia de hoje, originam nas neuroses 
os mesmos produtos psíquicos que originaram nas mais 
remotas eras passadas. Gostaria de retomar uma sugestão 
que eu próprio fiz há algum tempo, e acrescentar que a 
mesma é válida para as forças que constroem as religiões 
[...]. (FREUD, 1925, p. 50)

enf/art5a.htm>.
6  Para mais detalhes, consultar: <http://www.psicosite.com.br/tra/sod/dissociativo.
htm>. 
7  Compilação e tradução, de uma parte da produção Freudiana, por Alix e James 
Strache.

file:///D:/Igor/Fl%c3%a1vio%20Garcia/Anais_2014/TEXTOS_ANAIS%202014/TEXTOS%20COMPLETOS/s.com/portfolio/geodon/centro_enf/art5a.htm
http://www.psicosite.com.br/tra/sod/dissociativo.htm
http://www.psicosite.com.br/tra/sod/dissociativo.htm
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Nesse início, observa-se que a divisória entre paranoia e esquizofrenia 
permanece aberta pelo cientista, mas elas se encontram vinculadas por 
algumas características indissociáveis. Como efeito, produz-se uma volta ao ego, 
desapego da libido e uma demência não precoce. Já na segunda citação, Freud 
ressalta o trabalho de Jung no que se refere à criação de mitos e construção de 
religiões, tendo a paranoia e a neurose como adjuvantes. Seguindo essa linha 
de raciocínio, Freud acrescenta que:

[r]ecordar-se-á que a maioria dos casos de paranóia exibe 
traços de megalomania, e que a megalomania pode, por 
si mesma, constituir uma paranóia. Disto pode-se concluir 
que, na paranóia, a libido liberada vincula-se ao ego e é 
utilizada para o engrandecimento deste. Faz-se assim um 
retorno ao estádio do narcisismo (que reconhecemos 
como estádio do desenvolvimento da libido), no qual 
o único objeto sexual de uma pessoa é seu próprio ego. 
(FREUD, 1925, p. 44)

Assim, vemos como a paranoia está estreitamente vinculada à 
megalomania. Ainda, dentro dessa relação, o narcisismo aparece como união 
da libido e do ego e, consequentemente, o próprio ego torna-se seu único 
objeto sexual.

Nessas relações comportamentais, Alvarenga (ALVARENGA, 2008, 
p. 16-17), em seus estudos sobre Freud e Lacan, relaciona o tratamento da 
análise semântica às deduções gramaticais que o psicótico tem com o outro, e 
o esquematiza da seguinte forma:

1- Delírio de perseguição: Eu o amo → Eu não o amo → Eu o 
odeio → Ele me odeia 

2- Erotomania: Eu o amo → Eu não o amo → Eu a amo → Ela me ama 
3- Delírios de ciúme: Eu o amo → Ela o ama 
4- Megalomania: Eu o amo → Eu não amo ninguém → Eu só amo 

a mim mesmo 

Seguindo esta ordem, ressalvaremos posteriormente os aspectos 1 e 4 
que envolvem a El infame Ramírez Hoffman. Todavia, é preciso agregar a estes 
procedimentos o papel que desenvolve a outra parte criadora, a não consciente, 
a externa. Talvez seja seu complemento na formação do duplo literário.
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Devaneio
Este critério, originário do francês rêveries, encontra seu espaço 

no universo humano por meio do imaginário, da atitude exteriorizada do 
pensamento no qual, segundo Bachelard é:

[u]ma observação de pouca monta aos olhos dos 
filósofos que falam a linguagem do universal, uma 
observação insignificante aos olhos dos pensadores 
que consideram a linguagem um mero instrumento de 
trabalho que se deve forçar a exprimir com precisão 
todas as sutilezas do pensamento. (BACHELARD, 1996, 
p. 27)

Neste sentido é que Bachelard apoia sua ênfase nos elementos ulteriores 
ao homem na composição artística, relacionando estreitamente a linguagem 
ao pensamento. O pensamento está sempre no devaneio e, ademais, é o canal 
que aquele precisa para adentrar a confins dispersos, mas sempre presentes. 
O devaneio não deixa de existir, é imanente. Ele aproxima as formas abstratas 
e as deixa concretas. Isto, Bachelard o explicita quando disse que:

[a]o falar, com a simplicidade que acabamos de fazê-lo, 
com uma inocência de filósofo, dos nossos devaneios 
sobre o masculino e feminino das palavras, bem sabemos 
que o que estamos sugerindo não passa de uma psicologia 
de superfície. Tais observações relativas ao vocabulário 
não podem chamar a atenção dos psicólogos, que se 
empenham em dizer numa linguagem precisa e estável 
aquilo que observam objetivamente, no próprio ideal do 
espírito científico. As palavras, neles, não sonham. Ainda 
que o psicólogo fosse sensível aos nossos índices, ele não 
deixaria de dizer-nos que as pobres designações verbais 
dos gêneros correm o risco de parecer uma inflação dos 
valores do masculino e do feminino. (BACHELARD, 1996, 
p. 53)

Desta forma, a composição figurante da arte da linguagem ultrapassa 
conceitos definidos e se aproxima mais do imaginário do que das relações 
semânticas diafásicas. Ante esta afirmação, Gilbert Durand (1996) colocará, em 
grande parte, o espaço do imaginário nas matérias elementares (nos elementos 
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da natureza) que, por colocações antropológicas, são criadoras de novos 
recintos de inspiração. Estes processos surgem desconstruindo paradigmas 
herméticos, atingindo o espaço de criação. Porém, Durand esclarece que:

[o] imaginário humano não imagina qualquer coisa, ele não 
é de forma nenhuma uma “imaginação” inesgotável, senão 
uma “obra da imaginação” - e elas são-no todas! – não 
poderia jamais transmitir-se, comunicar-se e, finalmente, 
“traduzir-se”. O preço da universalidade do imaginário é a 
sua limitação. (DURAND, 1996, p. 255)

E, ainda, Durand fragmenta o tempo da imagem, e o classifica em 
regime Diurno e Noturno, ambos relacionados ao antropos maniqueísta da 
criação artística8. Assim, no regime diurno é possível observar não só o espaço-
imagem da luz com que os artistas se inspiram, mas também certas estruturas 
antropológicas divisíveis e polêmicas, chamadas pelo antropólogo de Estruturas 
Esquizomorfas do Imaginário. A esse respeito, Gusdorf (DURAND, 1997) disse 
que: “O racionalismo triunfante leva a uma filosofia do duplo: o espírito é o 
duplo do ser, como o mundo inteligível é o duplo mais autêntico do mundo 
real”. Durand apontará que:

[p]odemos, com efeito, reconhecer nesta descrição os 
traços estruturais mais típicos do regime diurno da imagem. 
“O racionalismo”, escreve Minkowski, “compraz-se no 
abstrato, no imóvel, no sólido e no rígido; o movente e o 
intuitivo escapam-lhe; pensa mais do que sente e aprende 
de maneira imediata; é frio tal como o mundo abstrato; 
discerne e separa, e por isso os objetos, com os seus 
contornos nítidos, ocupam na sua visão do mundo um 
lugar privilegiado. Assim chega à precisão da forma...” É 
claramente a “síndrome do gládio” que aqui nos é descrita, 
apresentando em perspectiva, subtendendo o processo 
diairético, todo o labor paciente dos métodos que através 
de longas cadeias de razões pretendem dar conta da 
transcendência. Esse racionalismo extremo e, no limite, 
“mórbido” deixa bem claras as estruturas esquizomorfas do 
regime diurno da representação. (DURAND, 1997, p. 185)

8  Para maior informação, ver As estruturas antropológicas do imaginário, p. 179-180.
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É assim como Durand faz a descrição da influência geral que exerce o 
diairético na composição representativa da estrutura esquizomorfa da imagem. 
Portanto, a esquizofrenia está ligada ao devaneio enquanto fator criativo de 
imagens dicotômicas, de desdobramentos artísticos, consequentemente, de 
imagens e etopeias de duplos artísticos.

Em Ramírez Hoffman, el infame, antes de ser chamado (e visto) como 
o Tenente da aeronáutica do Chile e artista de vanguarda Ramírez Hoffman, 
possuía um nome diferente junto a outras características etopéicas em nada 
parecidos. Em vista destes acontecimentos, levantaremos um estudo sobre 
o acontecido com a primeira caracterização com que Ramírez Hoffman se 
apresenta na obra analisada.

Duplo e violência – a aniquilação de Emilio Stevens
Fazendo parte de um ateliê de poesia, junto a outras pessoas, é que 

se dá a conhecer o personagem Emilio Stevens quem, pela sua etopeia vista 
inicialmente, poderia ser mais um jovem como qualquer outro da sua época, 
interessado na arte poética. No entanto, o critério de descrição usado por um 
narrador duvidoso abre questionamentos de autenticidade, em relação às 
condutas de Stevens:

[E]milio Stevens ficava (a palavra ficar me arrepia) com 
María Venegas. Na realidade, saía frequentemente 
com as duas, iam ao cinema, a concertos, no teatro, a 
conferências, isso é tudo, às vezes iam no carro das irmãs 
Venegas [...] Por que se enredaram as irmãs Venegas com 
ele? É um mistério sem maior importância, um acidente 
cotidiano. Suponho que o chamado de Stevens era bonito, 
era inteligente, era sensível. (BOLAÑO, 2010, p. 189-190) 

É questionável o uso de palavras como “mistério” e “suponho”, pois 
trazem consigo a dúvida, e mais ainda, dando continuidade ao texto, o verbo 
está no imperfeito do indicativo para descrever a beleza física (bonito), 
intelectualidade (inteligente) e emotividade (sensível). Com essas suposições, 
Emilio Stevens é uma incógnita. Porém, é no último encontro com as irmãs 
Venegas que se observa um fato interessante: a mudança de atitude, embora 
duvidosa, do personagem.
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[...] uma semana depois do golpe de Estado, em setembro 
de 1973, em meio da confusão reinante, as irmãs Venegas 
deixaram seu apartamento de Concepción e voltaram 
à casa de Nacimiento [...] E um bom dia, digamos duas 
semanas depois ou um mês depois, aparece Emilio Stevens 
em Nacimiento. Teve de ser assim. Uma noite ou quiçá 
antes, um entardecer, desses melancólicos do sul, em 
plena primavera, batem à porta e aí está Emilio Stevens 
e as Venegas ficam contentes, lhes fazem perguntas, o 
convidam a jantar e depois a passar a noite e durante a 
sobremesa provavelmente leem poemas, Stevens não, ele 
não quer ler nada, disse que está preparando algo novo, 
sorri, adota uma atitude misteriosa, ou quiçá nem sequer 
sorri, disse friamente que não e as Venegas assentem e 
creem compreender, inocentes, não compreendem nada, 
mas creem compreender [...]. (BOLAÑO, 2010, p. 190-191)

Quando o narrador menciona “uma noite ou quiçá antes, um entardecer” 
deixa a dúvida, novamente, agora sobre o tempo em que os personagens se 
encontram. Então, Stevens muda de comportamento ou, aliás, se tomarmos 
Durand e os regimes diurno e noturno, a figura do entardecer divide Stevens, 
quem parece assumir outra conduta.

Ademais, não há especificações sobre um comportamento contraditório 
de Stevens nas partes anteriores da história. A narrativa apresenta-o desde 
o início indicando um arquétipo reservado, duvidoso que, só aos poucos, 
encontra sua vocação, seu comportamento, sua perspectiva do mundo que 
o rodeia. Emilio Stevens localiza as irmãs Venegas, mas não fica contente, 
aliás, não há descrições comportamentais de alegria ou emoção em nenhum 
encontro com as irmãs. Isso faz supor ao leitor sobre a frieza que há em Emilio 
Stevens que, em um último momento com as irmãs Venegas, se levanta como 
um sonâmbulo:

[q]uiçá dormisse com María Venegas, quiçá não, porém o 
certo é que se levanta com a segurança dos sonâmbulos 
e se dirige ao quarto da tia das irmãs, enquanto ouve o 
motor de um carro que se aproxima da casa, e logo degola 
a tia, não, dá um golpe de facada no coração, mais limpo, 
mais rápido, tampa a boca e afunda uma faca no coração e 
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depois desce e abre a porta e entram dois homens na casa 
das estrelas de poesia do ateliê de Juan Cherniakovski e a 
fodida noite entra na casa e volta a sair quase de imediato, 
entra a noite, sai a noite, efetiva e veloz. (BOLAÑO, 2010, 
p. 191)

Nesta parte da obra, chamamos a atenção para duas coisas: em primeiro 
lugar a construção “como um sonâmbulo” e “entra a noite, sai à noite, efetiva 
e veloz”, aquela indicando o não dormido e esta marcando o limite entre o 
noturno e o diurno. Em segundo lugar, cumpre reparar no fato de Stevens ter 
atuado fria e caladamente, como alguém que planeja meticulosamente o que 
fará. Isto marca um assassino frio, psicopata.

Desta forma, acabam as atuações de Emilio Stevens na obra. Por isso, ao 
termo “aniquilação” (do Latim annichilare) lhe damos o significado de “redução 
a nada”, já que nunca mais, dentro da narrativa, se lerá ou ouvirá sobre ele em 
ação. Não obstante, ele ainda existe, ele dá forma a outro nome, a um ser 
maligno constituído, e o modo de reconhecê-lo será possível nas análises que 
faremos dentro do traço etopéico que apresenta este novo ente.

Consciência e formação do duplo em Ramírez Hoffman
Este sujeito pertence às forças armadas do Chile. Piloto, artista e poeta, 

Ramírez Hoffman é a qualidade da poesia “aérea” experimental, é a vanguarda 
poética chilena. Superiores e companheiros de armas ficam entusiasmados 
perante fatos acrobáticos que ele, em uma nave Messerschmitt, faz no 
céu da cidade de Concepción. Mas, a dúvida é sobre o aparecimento deste 
indivíduo, antes nunca ouvido. Não há menções que indiquem uma formação 
acadêmica ou pessoal desse. Porém, os vestígios de desaparecimento de 
Emilio Stevens e a aparição de Ramírez Hoffman, e que eles são uma única 
pessoa, são descritos pelo narrador em “Não ficava nada daquele Emilio 
Stevens, literariamente retraído e inseguro. Ramírez Hoffman era a segurança 
e a audácia personificada.” (BOLAÑO, 2010, p. 196)

Mediante estes fatos, indicam-se características etopeicas divergentes. 
Não se afirma que sejam dois sujeitos distintos, senão que Stevens é o estado 
anterior a Hoffman. Este último é consciente de seus atos mediante a segurança 
que apresenta, é um sujeito seguro de si, enquanto o primeiro era dubitativo, 
não sabia o que era nem o que queria. Se tomarmos os estudos feitos pela 
psicologia (vistos na primeira parte deste trabalho), veremos as características 
de um homem patologicamente transformado, uma pessoa em estado 
paranoide e indiferenciado, levando em consideração os tipos esquizofrênicos 
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que abordam os estudos freudianos. Assim, vemos que o narrador dá sinais 
destes traços psicopatológicos na personagem quando escreve que:

[...] em 1974 convenceu um general e voou para o polo 
sul. A viagem foi difícil e cheio de escalas, mas em todos os 
lugares em que pousava escrevia seus poemas no céu [...]. 
O voo desde Punta Arenas até a base antártica de Arturo 
Prat esteve cheio de perigos que quase lhe segaram a vida. 
Quando os jornalistas lhe perguntaram, à sua volta, qual 
tinha sido o maior (perigo), respondeu que atravessar o 
silêncio”. (BOLAÑO, 2010, p. 196) 

A declaração “atravessar o silêncio” não seria compatível com a pergunta 
“qual foi o maior (perigo)” do ponto de vista lógico. A resposta não condiz com 
a pergunta. Sendo assim, cria-se uma cisão na realidade psíquica de Ramírez 
Hoffman. Ante esta afirmação, poderíamos associar a fuga da realidade à 
vontade pela arte em Hoffman, se considerarmos o seguinte fragmento, que 
trata da apresentação artística de duas partes, sendo a primeira, de manobras 
aéreas.

[...] todo começou mal, o dia da exibição aérea amanheceu 
com grandes cúmulos de nuvens escuras e largas que 
desciam pelo vale para o sul. Alguns chefes aconselharam-
lhe não voar. Ramírez Hoffman não ouviu os maus 
presságios. Seu avião subiu e os espectadores viram, com 
mais esperança que admiração, alguns malabarismos 
preliminares [...]. Saiu longe do aeródromo, em um bairro 
periférico de Santiago. Ali mesmo escreveu o primeiro 
verso: A morte é amizade. Depois voou sobre uns armazéns 
ferroviários e sobre o que pareciam fábricas abandonadas 
e escreveu o segundo verso: A morte é Chile. Dirigiu-se para 
o centro. Ali, sobre La Moneda, escreveu o terceiro verso: A 
morte é responsabilidade [...]. (BOLAÑO, 2010, p. 197-198) 

Mas o narrador dá possibilidades na conduta do protagonista, visto que 
ele, na obra, faz parte de um mundo confuso, só o seu mundo. Dessa forma, 
também podemos ler o seguinte:

[...] no céu se gestava uma tormenta elétrica. Desde a 
torre de controle um coronel pediu para ele, rapidamente, 
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pousasse. Ramírez Hoffman disse: entendido e voltou a 
subir [...] as condições meteorológicas eram tão más que 
pouquíssimos espectadores que já se levantavam dos 
seus lugares abrindo os guarda-chuvas compreenderam 
o escrito. Sobre o céu ficavam feixes pretos e rabiscos 
de criança. Mas alguns sim entenderam e pensaram que 
Ramírez Hoffman tinha ficado louco [...]. Alguns oficiais e 
algumas senhoras comentaram o raro que resultava aquele 
piloto poeta. (BOLAÑO, 2010, p. 198).

Assim, a opinião dos personagens secundários, estranha a conduta do 
protagonista que, além de ter desrespeitado a patente hierárquica superior 
(ele é tenente, quem mandou pousar, coronel) desafia as condições climáticas. 
Dentro desta perspectiva, nas estruturas esquizomorfas do imaginário vistas 
anteriormente nesta investigação, classifica-se ao regime diurno como produtor 
de consciência rígida, aprimorada nela mesma, que não obedece ninguém mais 
que à sua precisão da forma, daquilo que lhe parece transcendental. Todos os 
acontecimentos protagonizados por Ramírez Hoffman se emancipam durante 
o dia. Todos os seus atos se realizam com base no seu ego, grandiosidade que 
acredita ter como artista poético de vanguarda, detalhe característico de pessoas 
com grau de esquizofrenia paranoide e indiferenciado, já vistos anteriormente.

Ademais, na segunda parte da apresentação artística, o narrador toma 
os estados divididos de Ramírez Hoffman pelo fator tempo, como veremos a 
seguir:

[a] exposição fotográfica no apartamento, no entanto, 
ocorreu tal e como a continuação se explica.

Os primeiros convidados chegaram às nove da noite. Às 
onze havia umas vinte pessoas, todas provavelmente 
bêbadas. Ainda ninguém tinha entrado no quarto de 
hóspedes, onde dormia Ramírez Hoffman e em cujas 
paredes pensava expor as fotos ao critério de seus amigos. 
O tenente Curzio Zabaleta, que anos após publicaria 
o livro Com a corda no pescoço, espécie de narrativa 
autocensurável, sobre sua atuação nos primeiros anos 
de governo golpista, disse que Ramírez Hoffman se 
comportava de maneira normal, atendia os convidados 
como se a casa fora deles, cumprimentava os companheiros 
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de promoção a quem não via fazia muito tempo [...]. Por 
fim, à meia noite exata, pediu silêncio e disse (palavras 
textuais, segundo Zabaleta) que já era hora de se encher 
um pouco com a nova arte [...]. Zabaleta nunca mais viu 
Ramírez Hoffman. Sua última imagem dele, no entanto, é 
indelével: um quarto grande e desorganizado, um grupo de 
gente pálida e cansada, e Ramírez Hoffman junto à janela, 
em perfeito estado, mantendo uma taça de uísque na mão 
que certamente não tremia e olhando a paisagem noturna. 
(BOLAÑO, p. 200-203)

Portanto, podemos ver a conduta do protagonista na meia noite e na 
paisagem noturna, divergindo do seu comportamento na fase diurna. Assim, 
temos desdobramento associado a Emilio Stevens e a Ramírez Hoffman 
e, de acordo com esses caracteres comportamentais dentro da narrativa, 
esquematizamos a conduta deles da seguinte maneira:

Emilio Stevens:
a) etopeia  mistério, frio, convencional    b) tempo             crepúsculo, 
aurora
Caráter prefigurado na obra: ser anterior, inanimado, aniquilado pelo silêncio. 

Ramírez Hoffman:
a) etopeia clareza, decisão, particular, narcisismo  b) tempo               dia, 
noite
Caráter prefigurado na obra: ser atual, profícuo, artista, pavor.

Considerações finais

Na história do duplo na literatura, em análise classificativa de Rosset, 
o tipo a que mais se aproxima a Ramírez Hoffman é a ilusão psicológica: o 
homem e seu duplo. Porém, a morte de um deles significaria a eliminação de 
ambos, fato que não acontece no El infame Ramírez Hoffman, já que, como 
produto da esquizofrenia, o outro permanece oculto. Este duplo categórico 
pode ser considerado diferente do Doppelgänger monstruoso de Stevenson 
e do Doppelgänger ilusório d’O outro e de Distante, de Borges e Cortázar, 
respectivamente. Quando Emilio Stevens desaparece na dúvida e no horror, 
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não morre: renasce em Ramírez Hoffman. Este último é projetado pela 
transferência psicológica do anterior de maneira positiva, isto é, recria um 
“outro” capaz de se realizar plenamente em ato. Os desejos reprimidos veem-
se libertados; é construído outro ser, e é ciente da sua capacidade de projeção 
artística; logo, sente-se capaz de imaginar múltiplos fatos artísticos. Não há 
barreiras morais que se interponham nesse processo criativo. Este outro 
imagina e devaneia alcançar os céus com a poesia, com a arte poética. O dia 
o projeta para o espaço aéreo, a noite, para o terror sem remorsos. Por isso, 
a construção do duplo em Ramírez Hoffman toma outro tipo de critérios de 
formação de duplos.

Em primeiro lugar, a união de fatores esquizofrênicos somados à 
percepção da arte vanguardista, sem barreiras morais. Aliás, é essa união a 
mais enfática nesta obra. Em segundo lugar, a projeção do tempo no dia faz que 
o imaginário se estenda para, de alguma forma, transcender. E, em terceiro e 
último lugar, a eliminação de um deles não significa também a do outro, mas 
sim que um permanecerá oculto, ou melhor, terá uma morte antropónima, 
embora não psicológica. O outro seguirá vivo dentro de algumas características 
comportamentais e sobreviverá esporadicamente, sem ser reconhecido.

Quando o duplo adquire a característica de “ser fantástico”, nos 
referimos ao ser que possui o elemento de desdobramento, seja psicológico, 
seja materializado. Porém o que há de ser tomado em conta é a importância 
dele como estratégia estética da narrativa, não sendo necessariamente um 
estado mimético. A etopeia do personagem conduz uma relação indivisível 
com o antropónimo, por conseguinte um espanto direcionado a ele.

Por fim, novas caracterizações de duplo são possíveis. No entanto, 
dever-se-ão considerar elementos que possam garantir marcas plausíveis de 
duplo, ou seja, que determinem a existência analiticamente comprovável, nas 
narrativas, de duplos literários.
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Face a face com smaug – um breve estudo sobre a fantasia 
de o Hobbit

Judith Tonioli Arantes1

Merecedor de um estudo mais profundo do que aquele que se será 
feito nas próximas páginas, The Hobbit, escrito por J. R. R. Tolkien há mais de 
cinquenta anos, é uma obra um tanto difícil de ser classificada. Seria ela uma 
história infantil? Uma história de fadas? Um romance de aventura? Talvez 
todos ao mesmo tempo, mas tais limites ainda seriam muito tênues, podendo 
ser ultrapassados a qualquer momento. No estudo que se segue, abordaremos 
The Hobbit como um romance e justificaremos tal classificação. Abordaremos, 
ainda, as definições de conto maravilhoso e suas funções segundo Vladimir 
Propp e Tolkien, que nos auxiliarão em nosso objetivo principal: The Hobbit 
como narrativa que pode ser classificada como pertencente ao gênero 
fantasia2, narrativa que negocia com limites e vai além deles.

Logo de início, podemos dizer que tal qual Bilbo diante do dragão, nos 
deparamos com uma tarefa não muito fácil, e se tal qual Bilbo, conseguirmos 
levar uma taça para os Anões para demonstrar que ali chegamos e enfrentamos 
o dragão enorme, ainda que dormindo, então nossa tarefa não será em vão e 
alcançaremos nosso objetivo. Sigamos, então, um caminho de análise que vá do 
mais geral ao mais específico, embora tal análise também possa se apresentar 
por vezes tão traiçoeira quanto os dragões.

Escrita em 1937 e publicada pela primeira vez no Reino Unido pela 
George Allen & Unwin, a obra carrega certo tom mais infantil, com canções 
e elfos mais brincalhões. O que não é surpreendente quando possuímos a 
informação de que foi feita por um pai para seus filhos. Mesmo assim, não 
é possível deixar de verificar, ao longo da leitura, que por vezes o tom torna-
se mais sombrio, há cavernas, trolls e orcs, adivinhas no escuro, um dragão 
protegendo seu tesouro, aranhas na floresta das trevas, entre tantos outros 
exemplos que poderíamos citar.

Caímos em nossa própria armadilha e revelamos o conteúdo, não todo 
ele, mas alguns dos que são importantes para uma análise mais profunda da 
obra. Voltemos, então, ao início. Qualquer pessoa que folhear um exemplar 

1  Mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutoranda em Letras 
pela mesma universidade. 
2  Tratamos fantasia como gênero segundo o estudo de Lucie Armitt em Fantasy Fiction – 
an introduction.
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da obra constatará que algumas ilustrações podem ser encontradas. Tais 
ilustrações, feitas pelo próprio Tolkien, incluem um mapa da Montanha 
Solitária, sua visão do Condado, além de sua visão de outros espaços do 
romance. Há, ainda, uma nota acerca da diferença entre a primeira edição, de 
1937, e a segunda, que traz uma revisão do capítulo em que Bilbo encontra-se 
com Gollum. Tal revisão foi feita a fim de conciliar os acontecimentos entre  
O hobbit e a outra obra lançada posteriormente, O Senhor dos Anéis. No final 
da edição que será utilizada neste estudo, há o primeiro capítulo de O Senhor 
dos Anéis – A Sociedade do Anel, primeira parte do longo romance que seria 
publicado alguns anos depois.

Para responder por que podemos classificar a obra como romance, 
é necessário relembrar alguns aspectos da narrativa que conhecemos por 
romance. Tal qual o conhecemos hoje, o romance atingiu sua maturidade no 
século XIX, com as obras de Balzac, na França, por exemplo. No Brasil, seguindo 
o modelo francês, temos José de Alencar. Posteriormente, o romance sofreu 
mudanças, gerando o que hoje definimos por Novo Romance, com características 
que o definem como tal, características que em muito rompem com o romance 
tradicional do século XIX3. Contudo, embora alguns escritores contemporâneos 
rompam de diversas maneiras com a forma de escrever consolidada pelo 
século XIX, alguns escritores modernos e contemporâneos seguem a tradição e 
escrevem de forma mais linear, histórias com começo, meio e fim.

É nesse último tipo que se encaixa a obra de Tolkien. Ela não contesta ou 
rompe com narrativas passadas, ela se desenvolve com linearidade, sabemos 
como começa e como termina a história, além de seus desenvolvimentos. Há, 
como em diversas narrativas, enredo, foco narrativo, personagens definidas, 
espaços bem descritos e tempo. Há, ainda, a forma como a obra foi escrita, o 
gênero no qual ela se insere. Nesta última questão reside o foco do estudo que 
aqui se apresenta, isto é, esta obra pode ser considerada como pertencente ao 
gênero fantasia – afirmação que será justificada em breve. De início, podemos 
nos ater aos aspectos de constituição da obra. Abordaremos brevemente a 
questão do foco narrativo, as personagens principais, o tempo, o espaço e o 
enredo. Em seguida, trataremos de forma mais profunda a afirmação feita 
sobre o gênero.

Dividido em dezenove capítulos, o romance relata a aventura de Bilbo 
Baggins4, um hobbit do Condado, espaço localizado a oeste na Terra-média, 
que parte junto a um grupo de treze anões, além do mago Gandalf, para a 
3  Por exemplo, Marguerite Duras em O amante, na França, e no Brasil podemos citar 
Zero, de Ignácio de Loyola Brandão.
4  Utilizaremos o nome da personagem tal qual Tolkien o escreveu originalmente, não 
sua tradução.
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Montanha Solitária, onde um dragão chamado Smaug repousa sobre o tesouro 
que antes pertencia a tais anões. Nesse percurso, Bilbo entra em contato com 
outros seres da Terra-média, a saber, os anões já mencionados, Homens e 
Elfos, além de outros seres que chamaríamos de fantásticos, tais como aranhas 
gigantes, homens que se transformam em ursos e o próprio Gollum5.

Em princípio, parece que a narrativa seguirá com o foco narrativo em 
terceira pessoa, “This hobbit was a very well-to-do hobbit, and his name 
was Baggins.” (TOLKIEN, 1999, p. 3)6, e de fato permanece, embora haja 
interrupção de um narrador em primeira pessoa em alguns momentos: “I 
suppose hobbits need some description nowadays, since they have become 
rare” (TOLKIEN, 1999, p. 4). Este narrador em primeira pessoa parece conhecer 
bem o protagonista, Bilbo, citando seus pensamentos, desejos, planos ao 
longo da narrativa, ainda que esta se dê, na maior parte da obra, em terceira 
pessoa. Temos a impressão de que Bilbo conta sua própria história referindo-
se a si mesmo na terceira pessoa e opinando, às vezes, em primeira pessoa. E 
isso não deveria ser surpreendente, uma vez que em O Senhor dos Anéis há a 
referência de Bilbo escrevendo acerca de sua jornada até a Montanha Solitária 
com os anões e Gandalf – My Diary. My Unexpected Journey. There and Back 
again. And What Happened After, conforme é citada no terceiro volume de  
O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei.7

A narrativa tem como espaço a Terra-média – localizada em Arda, o 
mundo criado por Tolkien como palco para suas histórias. Em outras obras, 
como The Silmarillion8, por exemplo, podemos ler acerca da criação de Arda, 
o surgimento dos povos, as primeiras batalhas entre os Valar9 e Melkor e o 
5  De raça semelhante aos Hobbits. Sua origem, história e características são melhor 
exploradas na obra O Senhor dos Anéis.
6  Não utilizaremos as traduções dos textos apresentados. Para as traduções dos textos 
mencionados, sugerimos as obras publicadas em português pela Editora Martins Fontes, no caso 
de Tolkien, e quanto aos textos teoricos, não existe tradução disponível em português, mas os 
trechos citados são de fácil compreensão.
7  A menção a tal livro acontece no capítulo “Many meetings” em The Lord of the Rings: 
The Fellowship of the Rings. Este livro é mencionado como praticamente completo, faltando 
apenas algumas páginas, que deveriam ser escritos por Sam, sob o nome de Livro Vermelho, 
no último volume da trilogia, The return of the King, no último capítulo, entitulado “The Grey 
Havens”. Um estudo sobre isso seria muito interessante, mas fugiria do propósito deste estudo 
aqui apresentado.
8  Obra publicada postumamente, organizada pelo filho de Tolkien, Christopher, relata 
as primeiras eras de Arda, sua formação, a origem dos povos, chegando à Guerra do Anel. O 
Silmarillion foi traduzido para o português e publicado pela Martins Fontes.
9  Seres que se originaram do pensamento de Ilúvatar, criador de Arda, e que optaram 
por viver em Arda, combatendo Melkor, originalmente também um Vala, e protegendo os Filhos 
de Ilúvatar, a saber, Elfos e Homens. No início das eras, os Valar foram os aqueles que deram 
vida à Música dos Ainur – a música da criação – em Arda, e eles muito lutaram contra Melkor e o 
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desenrolar das eras até a chegada da Terceira Era – o tempo em que a narrativa 
se desenrola na obra aqui estudada.

Quanto às personagens, poderíamos tratar de todas separadamente, 
porém, isto alongaria o trabalho demasiadamente, e acabaríamos por fugir do 
propósito principal deste estudo. Em primeiro lugar, podemos abordar Bilbo, 
o protagonista da narrativa. Observemos como ele é descrito logo na primeira 
página do romance:

This hobbit was a very well-to-do hobbit, and his name was 
Baggins. The Bagginses had lived in the neighbourhood 
of The Hill for a time out of mind, and people considered 
them very respectable, not only because most of them 
were rich, but also because they never had any adventures 
or did anything unexpected: you could tell what a Baggins 
would say on any question without the bother of asking 
him. (TOLKIEN, 1999, p. 3)

Lemos, então, que Bilbo pertence a esta família rica, que vivia no 
mesmo lugar há incontáveis anos e que não fazia nada inesperado – eram 
previsíveis inclusive em sua opinião sobre assuntos diversos. Este mesmo 
hobbit acaba por fazer o inesperado: parte em uma aventura com um grupo 
de anões desconhecidos para lugares muito distantes de sua toca hobbit. Em 
vários momentos da narrativa, é possível verificar que o hobbit desejava estar 
de volta à sua toca: “He was thinking once again of his comfortable chair before 
the fire in his favourite sitting-room in his hobbit-hole, and of the kettle singing. 
Not for the last time!” (TOLKIEN, 1999, p. 44).

Mesmo sentindo falta de sua toca, das suas refeições sempre no 
horário, da calma e tranquilidade do Condado, Bilbo é a personagem que mais 
cresce no decorrer da narrativa – ele soluciona problemas dos anões, arrisca a 
vida para salvá-los quando presos por aranhas na Floresta das Trevas e quando 
presos por Thranduil, o rei élfico. Além disso, Bilbo, com o auxílio do anel 
que encontrara na caverna de Gollum10, entra na Montanha Solitária e acaba 
conseguindo que Smaug, o dragão, saia da montanha e encontre seu fim.  
É Bilbo, ainda, quem oferece uma solução quando os anões, cercados por elfos 
e homens, e indispostos a dar parte de seu tesouro, dispõe de sua parte deste 
para que não houvesse nenhuma batalha e ele pudesse voltar para sua toca. 
aprisionaram quando os Elfos surgiram. Tal qual a Terra-média, o lugar de sua habitação, Valinor, 
constitui outro espaço em Arda.
10  Retomaremos esse ponto ao tratarmos das funções do conto maravilhoso segundo 
Propp presentes na obra aqui estudada.
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Ao final, Bilbo tem a gratidão não apenas dos homens do lago e dos elfos, mas 
dos próprios anões e seu líder, Thorin. “Farewell, good thief,’ he said. ‘I go now 
to the halls of waiting to sit beside my fathers, until the world is renewed. [...] I 
wish to part in friendship from you, and I would take back my words and deeds 
at the Gate.” (TOLKIEN, 1999, p. 265)

Outra personagem que nos interessa é Gandalf, o Mago. Responsável 
por escolher o décimo quarto membro da comitiva que iria até a Montanha 
Solitária, “You asked me to find the fourteenth man for your expedition, and 
I chose Mr. Baggins.” (TOLKIEN, 1999, p. 19). Gandalf é o único que acredita 
que Bilbo é algo mais do que aparenta, “Mr. Baggins has more about him than 
you guess.” (TOLKIEN, 1999, p. 89). E ele insiste nisso no decorrer da narrativa. 
Gandalf, por vezes, se afasta do grupo, mas volta quando é necessário. Em uma 
dessas saídas, Gandalf enfrenta um necromante – assunto que será retomado 
em O Senhor dos Anéis.

Thorin, herdeiro de Thror, antigo Rei sob a Montanha, é o líder dos anões. 
É orgulhoso e não se junta aos anões quando estes ajudam Bilbo a limpar toda 
a louça que sujaram, “He was too important, and stayed talking to Gandalf.” 
(TOLKIEN, 1999, p. 12). Na toca de Bilbo, Thorin o exalta ao iniciar seu discurso: 
“We are met together in the house of our friend and fellow conspirator, this 
most excellent and audacious hobbit.” (TOLKIEN, 1999, p. 17). Porém, mesmo 
tendo elogiado o hobbit, é possível notar certa dúvida quanto à ajuda que Bilbo 
poderia lhes dar, “Very well, then,’ said Thorin, ‘supposing the burglar-expert 
gives us some ideas or suggestions.’ He turned with mock-politeness to Bilbo.” 
(TOLKIEN, 1999, p. 22) Em Thorin, podemos observar o desejo pelo tesouro, 
que é característico dos anões, “and when the heart of a dwarf, even the most 
respectable, is wakened by gold and by jewels, he grows suddenly bold, and 
he may become fierce.” (TOLKIEN, 1999, p. 221) – tal desejo, tal obsessão, 
o levam a julgar mal Bilbo, mas os dois se reconciliam no final da aventura. 
Thorin também amadurece em sua trajetória. Este amadurecimento se dá em 
sua relação com o hobbit (TOLKIEN, 1999, p. 265 – citado anteriormente).

Há, ainda, outras personagens na obra. Podemos citar os outros anões, 
o povo élfico e seu Rei, além dos homens que habitavam a Cidade do Lago, 
destruída por Smaug quando os anões chegam à Montanha. O dragão foi 
morto por Bard, morador desta cidade.

Smaug, o dragão, merece um pouco de espaço nesse estudo. Observemos 
algumas das descrições feitas a seu respeito. Sua primeira descrição pode ser 
lida logo no começo da narrativa, Smaug é descrito como “specially greedy, 
strong and wicked” (TOLKIEN, 1999, p. 23). Ao chegarem à Montanha, Bilbo 
entra pela passagem secreta e vê pela primeira vez o dragão, que dorme sobre 
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seu tesouro (TOLKIEN, 1999, p. 200-1), e que conhece muito bem cada peça 
dele, por isso, fica furioso quando percebe que uma taça foi levada – por Bilbo 
(TOLKIEN, 1999, p. 202-203). Esse roubo faz com que Smaug deixe seu covil 
e lance fogo por toda a Montanha, na tentativa de afastar o intruso. Outra 
descrição importante sobre Smaug refere-se à sua forma de conversar: “No 
dragon can resist the fascination of riddling talk and of wasting time trying to 
understand it.” (TOLKIEN, 1999, p. 208). Smaug, assim como os dragões, ao 
conversar com alguém causa certo efeito nesse alguém, e Smaug o faz com 
Bilbo em sua conversa com ele – Bilbo começa a pensar se os anões realmente 
tinham ideia de como retirar o tesouro da Montanha ou se apenas se divertiam 
à custa do pobre hobbit (TOLKIEN, 1999, p. 210).

Abordar brevemente estas personagens, e mais especificamente Bilbo 
e Smaug, faz-se importante para este estudo principalmente se considerarmos 
que em breve olharemos mais de perto para as funções de Propp presentes 
em The Hobbit. Segundo ele, as funções podem apenas ser exercidas por 
personagens no conto maravilhoso, mesmo que mais de uma personagem 
exerça a mesma função.

Embora a análise desses aspectos acima pudesse se alongar um pouco mais 
nesse estudo, tal alongamento seria demasiado e retardaria a análise que é nosso 
objetivo aqui – o gênero ao qual essa narrativa pertence, a saber, a fantasia.

O que é esse gênero? Por que não classificar The Hobbit no âmbito 
do maravilhoso e nos darmos por satisfeitos? A classificação no âmbito do 
maravilhoso é parte da análise que aqui se propõe, porém, a obra não é apenas 
parte das narrativas maravilhosas. Ela contém aventura, batalhas, relações de 
amizades que se desenvolvem nela. The Hobbit vai além do maravilhoso.

Segundo Lucie Armitt em sua obra Fantasy fiction – an introduction11, a 
fantasia negocia limites e vai além deles. Ora, The Hobbit vai além de uma mera 
classificação como pertencente ao maravilhoso, embora abordar esse modo 
narrativo seja importante para nosso estudo.

A primeira oração do romance “In a hole in the ground there lived a 
hobbit.” (TOLKIEN, 1999, p. 3) nos remete às antigas fórmulas dos contos de 
fada “era uma vez”, especialmente se nos referirmos a ela em inglês: “Once 
upon a time, there was...”, e é interessante, nessa semelhança, o uso da palavra 
“there”, traduzido para o português como “havia” na maioria das vezes.12 
Contos de fadas situam-se no campo do maravilhoso e muitos já os estudaram.

Todorov, ao tratar do fantástico, aborda dois gêneros – como assim 
os chama – que fazem limite com ele, isto é, o estranho e o maravilhoso.  
11  ARMITT, Lucie. Fantasy fiction: an introduction. New York: Continuum, 2005.
12  Tal tradução se perde no caso do nosso romance, mas no original o sentido permanece, 
e é no original que basearemos nossa análise.
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A narrativa pende ao estranho quando os acontecimentos metaempíricos são 
aceitos como parte desse mundo sem que se mudem as regras deste mesmo 
mundo. O maravilhoso, ao contrário, “não tem limites claros [...] os elementos 
sobrenaturais não provocam qualquer reação particular, nem nas personagens, 
nem no leitor implícito.” (TODOROV, 2008, p. 59-60)

Com relação à obra aqui estudada, já em um primeiro momento sabemos 
que ela não acontece neste mundo que nos é familiar – os acontecimentos 
se dão em outro mundo, criado pelo autor, uma subcriação, um Mundo 
Secundário, segundo definição pelo próprio Tolkien em On fairy-stories, que 
abordaremos em momento oportuno.

Ora, sabendo que The Hobbit pode ser considerada como uma narrativa 
maravilhosa cabealgumas palavras quanto a este modo narrativo, suas 
características e funções de acordo com Propp e Tolkien.

Iniciemos retomando as palavras de Todorov: “o maravilhoso puro, [...] 
não se explica de maneira nenhuma” (TODOROV, 2008, p. 63). Em The Hobbit, 
aceitamos os fatos como eles o são, o fato de existirem dragões, elfos, águias 
que falam, entre outros, não nos surpreendem, sabemos que eles fazem parte 
daquele mundo secundário, criado e verossímil – tais elementos são possíveis 
dentro daquele universo.

Segundo Filipe Furtado em A construção do fantástico na narrativa, é 
possível encontrar o insólito na narrativa maravilhosa tanto de forma positiva 
quanto negativa. E mesmo quando há narrativas com o predomínio do Mal, o 
Bem acaba por aniquilá-lo ou diminuir em muito seus efeitos. E isso pode ser 
verificado na leitura de The Hobbit – há um Mal, na figura de um dragão enorme, 
que é derrotado por um Bem – no caso da narrativa, uma mistura das ações de 
Bilbo, que acabam fazendo com que Smaug saia da Montanha, e de Bard, que 
acaba derrotando o dragão. As narrativas maravilhosas já são iniciadas com os 
elementos sobrenaturais, sua existência ou impossibilidade não são discutidas. 
Há um pacto com o leitor – o mundo apresentado a ele não é seu mundo empírico 
e ali a existência de seres metaempíricos é possível e aceita.

Em The Hobbit, sabemos logo de início que não leremos uma aventura 
que se passa nesse nosso mundo natural ou empírico. O nome da obra nos 
evidencia isso, afinal, o que são hobbits? Não são parte do nosso cotidiano e 
não existem como espécie nesse mundo empírico. Se prosseguirmos a leitura, 
encontraremos trolls, relatos de dragões, magos e elfos – todos os seres que 
habitam mundos secundários. A forma como os eventos são narrados não 
parecem visar uma hesitação por parte do leitor diante de tais eventos.

Sabemos, portanto, que nossa obra pode ser considerada como 
pertencente às narrativas maravilhosas. Podemos, então, dar o próximo passo 
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em nossa análise: as funções das histórias de fada, segundo Tolkien, e as 
funções do conto maravilhoso, segundo Propp. Iniciaremos por este último.

Vladimir Propp em Morfologia do conto maravilhoso enumera e 
denomina as diversas funções que podem aparecer em um conto maravilhoso. 
Tais funções, segundo ele, são atribuídas às personagens do conto, às vezes uma 
mesma função é exercida por personagens diferentes, “o conto maravilhoso 
atribui frequentemente ações iguais a personagens diferentes.” (PROPP, 2006, 
p. 21), e nem todas as funções enumeradas estão presentes em determinado 
conto. Outra questão importante é que as funções podem ser apresentadas 
em sequências diferentes que podem aparecer seguidas umas das outras ou 
uma dentro da outra.

Segundo Propp, “O conto maravilhoso [...] começa com certa situação 
inicial. [...] Embora esta situação não constitua uma função, nem por isso deixa 
de ser um elemento morfológico importante.” (PROPP, 2006, p. 26). Na obra 
aqui estudada, podemos verificar duas situações iniciais, uma de Bilbo e a 
outra dos anões, embora esta seja mencionada quando do encontro de Bilbo 
com os anões.

A situação inicial de Bilbo é sua vida confortável e sem aventuras que 
ele vive em sua toca, “This hobbit was a very weell-to-do hobbit, and his 
name was Baggins. The Bagginses [...] never had any adventure or did anythng 
unexpected.” (TOLKIEN, 1999, p. 3) – situação que será modificada pela chegada 
do mago Gandalf e sua partida para a aventura, “I am looking for someone to 
share in and adventure that I am arranging” (TOLKIEN, 1999, p. 6) diz Gandalf 
a Bilbo, que de início não deseja partir, mas é impelido a tal ação, primeiro 
por seu lado Took: “The Mr. Baggins turned the handle and went in. The Took 
side had won. He suddenly felt he would go without bed and breakfast to be 
thought fierce.” (TOLKIEN, 1999, p. 18), e em seguida quase que impelido por 
Gandalf, “To the end of his days Bilbo could never rememeber how he found 
himself outside” (TOLKIEN, 1999, p. 29) .

A situação inicial dos anões é sua posse da Montanha Solitária, sob o 
reinado de Thror, que é modificada pela chegada de Smaug:

Long ago in my grandfather Thror’s time our family was 
driven out of the far North, and came back with all their 
wealth and their tools to this Mountain on the map. [...] 
they grew immensely rich and famous, and my grandfather 
was King under the Mountain again [...] Altogether those 
were good days for us, and the poorest of us had money to 
spend and to lend [...] Undoubtedly that was what brought 
the dragon. (TOLKIEN, 1999, p. 22-23)
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Trataremos dos desdobramentos das funções principais a partir dessas 
situações iniciais. Não faremos tal análise minuciosamente, por isso trataremos 
das funções principais de forma a não nos alongarmos sobremaneira neste 
ponto do estudo. Nosso objetivo é justificar a pertença de The Hobbit nas 
narrativas maravilhosas conhecidas como conto (ou história) de fadas.

Ao abordarmos as funções presentes na obra, trataremos das 
personagens que exercem essas funções e exemplificaremos com trechos 
extraídos da obra aqui estudada.

1- Afastamento: Bilbo decide, ou é impelido tanto por Gandalf 
quanto por seu lado Took, a partir na aventura com os anões.

To the end of his days Bilbo could never remember how 
he found himself outside, without a hat, a walking-stick or 
any money, or anything that he usually took when he went 
out [...] and running as fast as his furry feet could carry him 
down the lane, past the Great Mill, across The Water, and 
then on for a mile or more. (TOLKIEN, 1999, p. 29)

Há também o afastamento de Thorin de sua herança (ser o Rei sob a 
Montanha). “After that we went away, and we have had to earn our livings as 
best as we could up and down the lands [...] we still mean to get it back, and to 
bring our curses home to Smaug – if we can.” (TOLKIEN, 1999, p. 24)

2- Interrogatório: há duas personagens principais que exercem 
essa função, o Rei Élfico e Smaug. O Rei Élfico interroga a 
Thorin quando aprisiona os anões: “The king looked sternly on 
Thorin, when he was brought before him and asked him many 
questions. But Thorin would only say that he was starving.” 
(TOLKIEN, 1999, p. 158); e Smaug interroga Bilbo: “You have 
nice manners for a thief and a liar,’ said the dragon. You seem 
familiar with my name, but I don’t seem to remember smelling 
you before, who are you and where do you come from, may I 
ask?” (TOLKIEN, 1999,p. 207). 

3- Informação: por meio da conversa entre Bilbo e Smaug, este 
recebe informações sobre suas vítimas, “Ha! Ha! You admit 
the ‘us’’ laughed Smaug. ‘Why not say ‘us fourteen’ and be 



589<sumário

done with it, Mr Lucky Number?” (TOLKIEN, 1999, p. 209), 
embora tais informações acabem levando a ações equivocadas 
e à destruição da Cidade do Lago. 

4- Ardil: função exercida por Smaug ao tentar enganar Bilbo 
sobre sua parceria com os anões, “don’t have more to do with 
dwarves than you can help! [...] You’ll come to a bad end, if 
you go with such friends. [...] And I suppose they are skulking 
outside, and your job is to do all the dangerous work and get 
what you can when I’m not looking – for them?” (TOLKIEN, 
1999, p. 208-209).  

5- Dano: segundo Propp, essa é a função que dá movimento ao 
conto maravilhoso. No caso da obra aqui estudada, o dano 
é causado por Smaug ao (a) invadir a Montanha e expulsar/
comer os anões e roubar seu tesouro,

The first we heard of it was a noise like a hurricane coming 
from the North [...] we saw the dragon settle on our 
mountain in a spout of flame. Then he came down the 
slopes and when he reached the Woods they all went up 
in fire [...] The he went back and crept in through the Front 
Gate and routed out all the hall, and lanes, and tunnels, 
alleys, cellars, mansions and passages. After that there 
were no dwarves left alive inside, and he took all their 
wealth to himself. (TOLKIEN. 1999, p. 23-24);

E (b) ao destruir a Cidade do Lago por pensar que Bilbo está envolvido 
não apenas com anões, mas com os Homens do Lago para tirar seu tesouro e 
matá-lo: 

So it was that the dragon did not find them quite 
unprepared. Before long, they could see him as a spark 
of fire rushing towards them and growing even huger and 
more bright. [...] Fire leaped from the dragon’s jaws [...] 
seeking only to set their town ablaze. (TOLKIEN, 1999, p. 
229-230)
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São esses danos que movimentam a narrativa, pois Thorin e sua 
companhia de anões partem para a Montanha Solitária de forma a retomar o 
que é seu por direito e os Homens do Lago se unem aos Elfos da Floresta das 
Trevas para irem à Montanha, onde encontram Thorin e reivindicam parte do 
tesouro, ou melhor, apelam para alguma bondade que os anões pudessem ter 
considerando as perdas que os Homens do Lago sofreram devido ao dragão, 
uma vez que são os responsáveis pela morte do mesmo:

I am Bard, and by my hand was the dragon slain and 
your treasure delivered. [ Further in his last battle Smaug 
destroyed the dwellings of the Men of Esgaroth, and I am 
yet servant of their Master. I would speak for him and ask 
whether you have no thought for the sorrow and misery 
of his people. They aided you in your distress, and in 
recompense you have thus far brought ruin only, though 
doubtless undesined. (TOLKIEN, 1999, p. 244)

Há outras personagens que causam algum tipo de dano na obra, tais 
danos fazem arte de sequências dentro da sequência principal da obra. São 
eles: o aprisionamento dos anões pelos trolls, pelas aranhas e pelo Rei Élfico13. 
Outras funções presentes na obra:

6- Carência: há uma principal e que inicia o enredo na obra 
estudada, a saber, o roubo do tesouro dos anões por 
Smaug. De acordo com Propp, Dano e Carência são funções 
necessárias ao enredo do conto maravilhoso. Essas duas 
funções podem ser encontradas em The Hobbit.14 

7- Mediação/momento de conexão: segundo Propp, é a função 
que introduz o herói no conto. No caso da obra estudada, 
Bilbo é o herói que Propp define como buscador – ele recebe 
o pedido de socorro (vindo de Gandalf, que o escolhe, e dos 
anões, que precisam de um décimo quarto membro para sua 
comitiva), é enviado à aventura por Gandalf e parte com os 

13  Os relatos podem ser lidos nos capítulos IV (Over the Hill and Under the Hill), VIII 
(Flies and Spiders) e IX (Barrels Out of Bond).
14  Já mencionados nas funções anteriores, não reescreveremos as citações para que o 
trabalho não se alongue muito. Sobre a função carência, podemos encontrá-la no primeiro capítulo 
de The Hobbit, a saber “Un Unexpected Party”.
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anões rumo à Montanha: “You asked me to find a fourteenth 
man for your expedition, and I chose Mr. Baggins. [...] I have 
chosen Mr. Baggins and that ought to be enough for all of 
you.” (TOLKIEN, 1999, p. 19) 

8- Início da reação e partida: funções que se unem à anterior, 
Bilbo é o herói buscador e exerce tais funções na narrativa. 
Ao deixar seu lado Took florescer, Bilbo acaba também se 
deixando impelir por Gandalf e sai correndo, literalmente, ao 
encontro dos anões.15

Com a função “partida”, entra no conto, segundo Propp, um novo 
personagem, o doador. Sua função é doar ao herói um objeto mágico que 
o auxiliará na reparação do dano. No caso da obra aqui estudada, a função 
do doador é exercida por Gollum, embora a doação do objeto de fato não 
ocorra. Gollum perde o anel e este é encontrado por Bilbo na caverna dos orcs: 
“suddenly his hand met what felt like a tiny ring of cold metal lying on the floor 
of the tunnel. It was a turning point in his career, but he did not know it. He put 
the ring in his pocket almost without thinking.” (TOLKIEN, 1999, p. 66).

Há, contudo, uma prova pela qual o herói passa, uma prova proposta 
por Gollum de forma a ganhar tempo e descobrir mais informações sobre Bilbo 
e a espada que ele carregava. Se Bilbo ganhasse o jogo, Gollum mostraria a 
saída da montanha, se não ganhasse, Gollum poderia devorá-lo: “It must have 
a competition with us, my preciouss! If preciouss asks and it doesn’t answer, 
we eats it, my preciousss. It it askes us, and we doesn’t answer, then we does 
what it wants, eh? We shoes it the way out.” (TOLKIEN, 1999, p. 71). O que 
salva Bilbo é justamente o anel que Gollum perdera momentos antes, “He put 
his left hand in his pocket. The ring felt very cold as it quietly slipped on to his 
groping forefinger.” (TOLKIEN, 1999, p. 79-80) e “It seemed that the ring he 
had was a magic ring: it made you invisible!” (TOLKIEN, 1999, p. 81). Mesmo 
não havendo a doação de fato, há a tentativa de aniquilamento do herói pelo 
doador, uma subfunção classificada por Propp (2006, p. 41) – Gollum quer 
ganhar tempo, pegar o anel e matar Bilbo sem ser visto: “It won’t see us, will 
it, my precious? No. It won’t see us, and its nassty little sword will be useless, 
yes quite.” (TOLKIEN, 1999, p. 78). É apenas ao tentar fugir de Gollum que 
Bilbo descobre que o anel é mágico e pode fazê-lo desaparecer. Temos, então, 
combinadas em uma única função, três mencionadas por Propp, a saber: a 

15  TOLKIEN, 1999, p. 28-29. Citado anteriormente.
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primeira função do doador, a reação do herói e o fornecimento/recepção do 
meio mágico. (PROPP, 2006, p. 39-48)

9- As funções combate e vitória combinam-se também em nossa 
narrativa. O combate com o dragão Smaug acontece entre 
este e os Homens do Lago. Smaug é derrotado por Bard:

Then Bard drew his bow-string to his ear. [...] The 
dragon swooped once more and dived down his belly 
glittered white with sparkling fires of gems in the moon 
– but not in one place. The great bow twanged. [...] 
And that was the end of Smaug and Esgaroth, but not 
of Bard. (TOLKIEN, 1999, p. 231-232)

Logo, há uma vitória parcial dos anões, embora eles não saibam disso 
até que a notícia lhes chegue por parte do próprio Bard unido aos homens e 
elfos que sobem até a Montanha16. Há, ainda, o combate entre Anões, Elfos 
e Homens versus os Orcs, “So began a battle that none had expected; and it 
was called te Battle of Five Armies, and it was terrible. Upon one side were the 
Goblins and the Wild Wolves, and upon the other, were Elves and Men and 
Dwarves.” (TOLKIEN, 1999, p. 259). Nessa batalha, aqueles são auxiliados pelas 
águias e a vitória completa, ou seja, a posse da Montanha e do tesouro de fato 
acontece. (TOLKIEN, 1999, p. 252-263)

10- Reparação do dano ou carência: como consequência 
da vitória sobre Smaug e sobre os Orcs, os Anões 
retomam seu reino sob a Montanha, “There now Dain 
son of Nain took up his abode, and he became King 
Under the Mountain, and in time many other dwarves 
gathered to his throne in the ancient halls” (TOLKIEN, 
1999, p. 268). Os Homens conseguem auxílio para 
reconstruir sua cidade, destruída anteriormente por 
Smaug, “Yet a fouteenth share of all the silver and 
gold, wrought or unwrought, was given up to Bard” 
(TOLKIEN, 1999, p. 268). 

16  Mencionado anteriormente na função “dano”.
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11- Regresso do herói: Finda a batalha e conciliados os 
povos, Bilbo finalmente retorna para sua agradável 
toca-hobbit, “He was quite content; and the sound 
of the kettle on his hearth was ever after more 
musical than it had been in the quiet days before the 
Unexpected Party.” (TOLKIEN, 1999, p. 278). 

Vimos, assim, algumas das funções principais propostas por Propp 
que podem ser verificadas na obra aqui estudada. Tais funções, embora não 
apresentadas na narrativa de acordo com a enumeração de Propp, nos auxiliam 
em nossa tarefa na classificação de The Hobbit como um conto maravilhoso ou, 
como Tolkien define, uma história de fadas.

Passemos, então, ao ensaio teórico escrito por Tolkien, On fairy-stories, 
no qual podemos encontrar algumas funções, de acordo com o autor, das 
histórias de fadas. Nesse estudo, Tolkien tenta responder a três questões: o 
que são histórias de fadas, qual a sua origem e quais as suas funções.

Segundo Tolkien, histórias de fadas são aquelas que “touches on or uses 
Faërie” (TOLKIEN, 2008, p. 323). “Faërie”, cuja grafia se assemelha ao “fairy” 
em língua inglesa, não é apenas aquele ser pequeno, como a fada Sininho da 
história do Peter Pan, mas um reino,

a perilous land, and in it are pitfalls for the unwary 
and dungeons for the overbold. [...] The realm of fairy-
story is wide and deep and high and filled with many 
things: all manners of beasts and birds are found there; 
shoreless seas and stars uncounted; beauty that is an 
enchantment, and an ever-present peril; both joy and 
sorrow as sharp as swords (TOLKIEN, 2008, p. 315).

Tolkien ainda afirma que: “The definition of a fairy-story – what it is, 
or what it should be – does not, then, depend on any definition or historical 
account of elf or fairy, but upon the nature of Faërie: the Perilous Realm itself, 
and the air that blows in that country.” (TOLKIEN, 2008, p. 322)

Portanto, a definição do que é uma história de fadas tem limites pouco 
definidos. Ora, segundo Todorov, o maravilhoso puro também não tem limites 
definidos e, embora o estranho puro também não os tenha, segundo o que 
Todorov assinala em sua obra mencionada anteriormente, as histórias (os 
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contos) de fadas fazem parte desse modo de escrita cujos limites não se definem 
e no qual o metaempírico ali apresentado não causa nenhuma surpresa, eles 
existem ali – como existem em Faërie – e sua existência não causa surpresa ou 
hesitação, nem é ambígua, como no fantástico.

Ao lermos The Hobbit, a existência de seres fantásticos, isto é, que não 
nos são familiares nesse mundo empírico, não nos causa estranheza, não nos 
faz hesitar diante do texto. Há um pacto feito com o leitor logo no início, antes 
mesmo do primeiro capítulo, uma espécie de introdução à história encontrada 
logo que abrimos o livro e que diz, entre outras coisas: “The Hobbit is a tale of 
adventure, undertaken by a company of dwarves, in search of dragon-guarded 
gold.” (TOLKIEN, 1999, s/p) que já estabelece que os eventos narrados não se 
passam nesse mundo empírico, mas em um Mundo Secundário, criado com 
raízes no Mundo Primário (empírico), mas onde dragões e anões (como espécie 
fantástica, diferentes dos anões humanos) podem existir.

Histórias de fadas são, assim, narrativas que acontecem em Faërie, 
no próprio Reino Perigoso, suas origens remetem às origens da própria 
humanidade e o desenvolvimento de formas de comunicação entre os primeiros 
seres humanos. A criação, por assim dizer, da linguagem e da adjetivação – que 
Tolkien considera um dos maiores poderes da linguagem - “But how powerful, 
how stimulating to the very faculty that produced it, was the invention of the 
adjective: no spell or incantation in Faërie is more potent.” (TOLKIEN, 2008, 
p. 335) – capacitou o homem a criar outros mundos, outros universos, ser 
de certa forma um subcriador – tem-se, aí, Faërie, este “outro mundo”, ou, 
conforme Tolkien mesmo o chama – Mundo Secundário. “But in such ‘fantasy’, 
as it is called, new form is made; Faërie begins; Man becomes sub-creator.” 
(TOLKIEN, 2008, p. 336)

Quanto às funções das histórias de fadas, ponto que Tolkien considera 
como central em seu ensaio, ele elenca quatro: fantasy, recovery, escape, 
consolation. Ao se referir ao primeiro ítem, “fantasia”17, Tolkien aborda a 
questão da Imaginação – o poder mental de fazer imagens (TOLKIEN, 2008,p. 
361), como ele afirma que tal termo deveria ser definido, e que varia em grau, 
mas não em tipo, até alcançar a expressão que percebe de fato a imagem, que 
compreende suas implicações. Tal expressão, quando bem sucedida, contém 
em si aquela consistência interna de realidade (TOLKIEN, 2008, p. 362), recebe 
outro nome, é Arte (TOLKIEN, 2008, p. 362) – “the operative link between 
Imagination and the final result – Sub-Creation” (TOLKIEN, 2008, p. 362).

Ainda na função “fantasia”, Tolkien diz-se contente pela semelhança 
17  Cabe observar que “fantasia” conforme usada por Tolkien como função das 
histórias de fadas não se refere ao mesmo gênero que abordamos nesse estudo, embora existam 
semelhanças.
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etimológica entre “fantasia” e a palavra “fantástico”, “with images of things 
that are not only ‘not actually present’, but which are indeed not to be found 
in our primary world at all, or are generally believed not to be found there” 
(TOLKIEN, 2008, p. 362). Tal fato é uma virtude desta função. Para Tolkien, 
“Fantasy […] is […] not a lower, but a higher form of Art” (2008, p. 362).

Esta função, “fantasia”, é difícil de atingir. Ela é, Segundo Tolkien, “not 
less but more sub-creative” (2008, p. 363), mas ainda pouco desenvolvida, 
usada frivolamente, às vezes meramente decorativa. Não é difícil combinar 
palavras, o mais complicado é criar um mundo no qual aquela combinação 
será crível:

To make a Secondary World inside which the green sun 
will be credible, commanding Secondary Belief, will 
probably require labour and thought, and will certainly 
demand a special skill, a kind of elvish craft. Few attempt 
such difficult task. But when they are attempted and 
in any degree accomplished then we have a rare 
achievement of Art: indeed narrative art, story-making 
in its primary and most potent mode. (TOLKIEN, 2008, 
p. 364)

Temos, aí, uma questão importante, a verossimilhança. Há, de fato, muita 
crítica com relação às narrativas que tocam em Faërie, que usam elementos 
daquele mundo, que contam histórias que ali acontecem. Dizem esses críticos 
que tais coisas insultam a razão e devem ser deixadas de lado, contos de fadas 
são para crianças, não para adultos. Ora, Tolkien dismistifica tal afirmação ao 
dizer: “Fantasy is a natural human activity.” (2008, p. 370), e se voltarmos no 
tempo, nas origens das narrativas míticas, por exemplo, poderemos verificar 
a máquina da Imaginação atuando, explicando o mundo que amedrontava e 
fascinava nossos antepassados. “Fantasy remains a human right” (TOLKIEN, 
2008, p. 371). Herdado, passado de geração em geração através dos milênios.

Em The Hobbit, o mundo criado, o Mundo Secundário (Arda) é formado 
através da linguagem, com raízes no Mundo Primário, adjetivado e tornado 
possível através da mesma linguagem. É, ainda, verossímil. Cada povo tem suas 
limitações e habilidades e age dentro delas. Os seres fantásticos ali presentes 
também respeitam certas “leis” pelas quais vieram a existir em Faërie (Smaug 
repousa sobre ouro, como muitos contos sobre dragões relatam).

Quanto às outras funções, observemos o que Tolkien discorre com 
relação a elas. Primeiramente, Recovery (recuperação).



596<sumário

Before we reach such states we need recovery. We 
should look at green again and be startled anew (but 
not blinded) by blue and yellow and red. We should 
meet the centaur and the dragon, and then perhaps 
behold, like the ancient shepherds, sheeps, and dogs, 
and horses – and wolves. This recovery fairy stories help 
us to make. (TOLKIEN, 2008, p. 372-373)

A função “Recuperação” das histórias de fadas refere-se, portanto, a 
um retorno, por assim dizer, a um ver as coisas como nós deveríamos vê-las de 
verdade (TOLKIEN, 2008, p. 373) – como coisas que não nós mesmos, coisas 
diferentes de nós.

This triteness is really the penalty of ‘appropriation’: the 
things that are trite, or (in a bad sense) familiar, are the 
things we have appropriated, legally or mentally. We 
say we know them. They have become like the things 
which once attracted us by their glitter, or their colour, 
or their shape, and we laid hands on them, and then 
locked them in our hoard, acquired them, and acquiring 
ceased to look at them. (TOLKIEN, 2008, p. 373)

As  histórias de fada, o fato de que são feitas basicamente de matéria desse 
mundo primário (TOLKIEN, 2008, p. 374), nos auxiliam nesse redescobrimento das 
coisas como elas deveriam ser vistas originalmente por nós, ou como nós as vimos 
pela primeira vez, como algo de que não nos apossamos, algo exterior ao nosso 
conhecimento, e ainda assim, feito de matéria-prima desse Mundo Primário.

Na obra aqui estudada, The Hobbit, lemos e podemos visualizar um 
mundo que, embora em alguns aspectos seja semelhante ao Mundo Primário, 
nos maravilha pelas descrições – é como se víssemos tudo pela primeira vez, 
como se as coisas daquele Mundo Secundário estivessem sendo vistas pela 
primeira vez por nossos olhos. E nos surpreendemos, e admiramos, e até 
olhamos como crianças, maravilhados com tal existência. Mesmo as coisas que 
nos são comuns, como as árvores ou as próprias águias e o fato de existirem 
Humanos naquele Mundo Secundário, nos causa admiração. Por não serem 
nossas, não nos apropriamos delas, então recuperamos uma visão das coisas que 
são anteriores à posse que tomamos de certas coisas em nosso Mundo Primário.

Ao mencionar a Terceira função, “escape”, Tolkien critica aqueles que 
consideram as histórias de fada como mero meio de “escapismo”, de “fuga” 
em seu sentido mais pejorativo. Ele escreve: “Fairy-stories, at any rate, have 
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many more permanent and fundamental things to talk about.” (TOLKIEN, 2008, 
p. 377), “escapismos” mais profundos que aqueles criticados em histórias de 
fadas: “there are ancient limitations from which fairy-stories offer a sort of 
escape, and old ambitions and desires (touching the very root of fantasy) to 
which they offer a kind of satisfaction and consolation.” (TOLKIEN, 2008, p. 
381). Quem nunca quis visitar o fundo do mar? Ou civilizações antigas? Ou até 
outros planetas? Ou conversar com animais? As histórias de fadas lidam com 
esses tipos de desejos, que vão do mais superficial, como saber voar, falar com 
os animais, ter superpoderes, etc, até o maior dos escapes – “Escape from 
Death” (TOLKIEN, 2008, p. 383) – o mais antigo e maior de todos os desejos 
humanos, visto muitas vezes sob o olhar de povos imortais, como os Elfos de 
Arda, carregando um peso que nós, humanos não compreendemos porque 
teremos um fim.

Durante a leitura de The Hobbit, nos identificamos com o pobre hobbit 
e seguimos com ele em sua aventura – escapamos, por assim dizer, desse 
nosso Mundo Primário e partimos em aventuras, enfrentamos trolls, aranhas, 
descemos rio abaixo em barris, trocamos adivinhas com um ser que deseja 
nos devorar, conversamos com um dragão, conhecemos Elfos e Anões e nos 
tornamos seus amigos – além de sentirmos falta de nossa confortável toca. 
Tal função das histórias de fadas é possível nessa obra porque a linguagem 
utilizada nos coloca dentro da narrativa. “If you are present at a Faërian Drama 
you youself are, or think that you are, bodily inside its Secondary World.” 
(TOLKIEN, 2008, p. 367)

Por fim, a última função elencada por Tolkien, “consolation” (consolação). 
“But the ‘consolation’ of fairy-tales has another aspect than the imaginative 
satisfaction of ancient desires. Far more important is the Consolation of the 
Happy Ending.” (TOLKIEN, 2008, p. 384). Tolkien opõe a função maior do 
Drama, a Tragédia, à função maior das histórias de fadas – a “eucatástrofe” 
(eucatasthophe): o conto eucatastrófico é o verdadeiro conto de fadas e sua 
maior função (TOLKIEN, 2008, p. 384).

The consolation of fairy-stories, the joy of the happy 
ending: or more correctly of the good catastrophe, the 
sudden joyous ‘turn’ (for there is no true end to any 
fairy-tale): this joy, which is one of the things which fairy-
stories can produce supremely well, is not essentially 
‘escapist’, nor ‘fugitive’. In its fairy-tale – or otherworld – 
setting, it is a sudden and miraculous grace: never to be 
counted on to recour. (TOLKIEN, 2008, p. 384)
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Essa reviravolta jubilosa, alegre, das histórias de fadas permite ao leitor 
que ele retome o fôlego diante da narrativa – é uma reviravolta surpreendente, 
inesperada, que pode até trazer lágrimas aos olhos. Em The Hobbit, há o final 
feliz, embora a história em si tenha continuação. No final da narrativa, embora 
alguns personagens morram, os anões retornam à Montanha e reestabelecem 
seu reinado ali, o dragão morre, alianças se estabelecem e povos se auxiliam. 
Além disso, nosso pobre Hobbit volta para sua toca, lembrando-se até o fim de 
sua vida com saudade da aventura e dos amigos que fez.

Foi possível, então, analisar alguns aspectos que nos auxiliam na 
classificação da obra aqui estudada como parte das narrativas maravilhosas, 
mas e quanto ao gênero fantasia mencionado anteriormente? Pode The Hobbit 
ser classificado nesse gênero?

Ao abordarmos as narrativas maravilhosas, nos deparamos com a fala 
de Todorov acerca do maravilhoso como um gênero que não tem limites. 
Segundo Lucie Armitt em Fantasy Fiction – an introduction:

By its very nature, fantasy writing takes risks, stretches 
imagination to its breaking point, and effects hyperbole 
at every turn of the page. In contrast, all too often the 
criticism written on fantasy has fallen short, categorizing, 
classifying, compartmentalizing literature into division 
and subdivision, and arguing over whether the boxes 
into which these texts are crammed should be labeled 
‘marvellous’ or ‘fabulous,’ ‘sword and travesty’ or ‘space 
opera,’ ‘myth’ or ‘faerie.’ (ARMITT, 2005, p. 193)

Ela discorre, ainda, em sua obra, acerca da questão do “go beyond” (“ir 
além”) que muitas obras, se não todas, que se inserem no gênero fantasia18 
exploram: “fantasy sets up worlds that genuinely exist beyond the horizon, as 
opposed to those parts of our own world that are located beyond that line of 
sight but to which we might travel, given sufficient means” (ARMITT, 2005, p. 8).

Este aspecto do gênero fantasia, conforme denominado por Armitt e 
utilizado neste estudo – o ir além, o negociar com limites, pode ser verificado na 
obra aqui estudada: ela vai além de seus limites: é uma narrativa maravilhosa, 
mas não apenas isso, ela se localiza além do nosso horizonte, não podemos 
viajar para a Terra-média, ela está além do nosso alcance. Podemos apenas 
18  “We have established fantasy, here, as the type of writing that questions what 
happens beyond the horizon, but in doing so we remain defined by that boundary, even in the 
act of crossing it. […] Boundaries define what fantasy is, and genre is another form of boundary 
demarcation.” (ARMITT, 2005, p. 173)
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alcançá-la através da narrativa, através dos nossos sentidos – através da visão, 
através da imaginação. Além disso, a obra apresenta aventuras, múltiplos 
problemas e suas soluções, investigações por parte do hobbit (quando, por 
exemplo, para salvar os anões da prisão do Rei Élfico, Bilbo procura saber a 
rotina dos elfos, quem guardava as chaves, quem cuidava dos barris, quando 
eram lançados rio abaixo19). A obra traz, ainda, mapas da Terra-média e da 
Montanha Solitária, trazendo, então, em si, um diálogo com obras cartográficas 
– mais uma vez negociando com seus limites.

The Hobbit, portanto, é um romance, conforme pudemos verificar no 
início desse estudo, que segue a linha dos romances tradicionais. Ele possui um 
começo, um meio e um fim, personagens e espaços bem definidos e altamente 
descritos. Mais importante, porém, é que a obra pode ser classificada nesse 
gênero novo em termos de nomenclatura, mas cujas origens estão enraizadas 
nos séculos mais distantes – naqueles das narrativas míticas, de deuses e 
titãs, de ambientes góticos, de seres metaempíricos. Observemos o que duas 
escritoras discorrem acerca do gênero fantasia: “As a perennial literary mode, 
fantasy can be traced back to ancient myths, legends, folklore, carnival art. But 
its more immediate roots lie in that literature of unreason and terror which has 
been designated as ‘Gothic’.”, discorre Rosemary Jackson (JACKSON, 1981, p. 95) 
em Fantasy: The literature of subversion e Armitt escreve: “Whether it be the 
gods of ancient Greece or the Yahweh of the Old Testament, writings of the gods 
typically employ narrative mode we would now call ‘fantasy’” (2005, p. 13).

The Hobbit negocia com seus limites e os ultrapassa, é uma narrativa 
maravilhosa na qual podemos verificar as funções de Propp e as do próprio 
Tolkien – mas ela vai além, ela nos revela um mundo além do nosso, além do 
nosso horizonte, uma narrativa na qual encontramos seres míticos, aventuras, 
mistérios, uma narrativa em que enfrentamos dragões e aranhas gigantes. 
Vamos além do Mundo Primário até um Mundo Secundário no qual vemos 
as coisas como elas deveriam ser vistas, lutamos e choramos a perda de 
amigos queridos e voltamos para nosso Mundo Primário satisfeitos, cheios de 
experiências que de outra maneira não teríamos.
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entre o real e o ficcional: O visconde partido ao meio como 
metáfora do sujeito moderno.

Juliana Zanetti de Paiva1

As três histórias que compõem a trilogia Os nossos antepassados, de 
Italo Calvino, podem ser lidas por puro entretenimento e diversão, algo que 
acontece constantemente. Mas elas provocam a nossa sensibilidade, instigam-
nos a tentar refletir mais profundamente e nos aguçam a consciência. Somos 
envolvidos pela magia com que Calvino dá vida às palavras.

Ao narrar as aventuras e as desventuras das suas personagens, ao 
realizar o que Candido (2000) – quando reflete sobre literatura – chama de 
uma “fuga do real”, Calvino transcende essa mesma realidade pela imaginação 
e nos possibilita refletir criticamente sobre a sociedade contemporânea, que 
compreendemos não como pós-modernidade, mas como um episódio do 
desenvolvimento da modernidade. O próprio autor esclarece o que pretendia 
com as três histórias: “Gostaria que pudessem ser vistas como uma árvore 
genealógica dos antepassados do homem contemporâneo, em que cada rosto 
oculta algum traço das pessoas que estão a nossa volta, de vocês, de mim 
mesmo” (CALVINO, 2001, p. 20).

A questão central do nosso trabalho é refletir sobre O visconde partido 
ao meio, a primeira das três histórias, como uma metáfora de nós mesmos, 
contemporâneos, adoradores de mercadorias, sujeitos modernos que herdaram 
de nossos antepassados o que historicamente se chama de modernidade. Para 
nós essa modernidade pode ser entendida como um processo de ruptura 
entre a forma de vida pré-moderna, quando a transcendência religiosa era o 
fundamento das relações sociais, e a moderna, quando a vida social passa a ser 
paulatinamente fundamentada pela Razão Instrumental e Mercantil.

Seguindo a crítica dos frankfurtianos, podemos afirmar que a Razão 
Instrumental é dominada pela lógica formal, pela abstração dos conteúdos 
concretos da vida e pela matematização:

A lógica formal é, assim, o primeiro passo na longa viagem 
para o pensamento científico – apenas o primeiro passo, 
porque ainda é necessário um grau muito mais elevado 
de abstração e matematização para ajustar o modo de 
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pensar à racionalidade tecnológica. [...] Muito antes de 
o homem tecnológico e a natureza tecnológica terem 
surgido como objetos de controle e cálculo racionais, a 
mente foi tornada susceptível de generalização abstrata. 
(MARCUSE, 1973, p. 137).

Em O visconde partido ao meio, Calvino nos transporta para o final do 
século XVII, época em que acontecia uma guerra entre turcos e austríacos. 
Dessa guerra, o jovem visconde Medardo di Terralba, de uma das famílias 
nobres de Gênova, decidira participar. Segundo o seu sobrinho, narrador da 
história, o motivo era “agradar a alguns duques, nossos vizinhos, empenhados 
naquela guerra” (CALVINO, 2001, p. 23).

Com cadáveres – tanto de soldados mortos na guerra quanto de pessoas 
que fugiam da peste – espalhados por toda parte, e com diferentes aves disputando 
essas carnes putrefeitas, a situação se apresentava aterrorizante. Mesmo assim, o 
visconde continuava inabalável em seu ímpeto de enfrentar as adversidades. Ao 
seu lado, o escudeiro Curzio respondia todas as dúvidas e perguntas do visconde, 
que não entendia nada de combate, muito menos de guerra.

Ao chegar ao acampamento dos cristãos, fora nomeado tenente. Estava, 
então, preparado para comandar um ataque na manhã seguinte, quando a 
batalha recomeçaria. Alertado por seu escudeiro de que não olhasse para trás, 
o visconde não fazia ideia da visível derrota que iria enfrentar com seu exército 
de apenas “uma fileira alinhada e de alguns esquadrões de cavalaria que mal 
se aguentavam em pé” (CALVINO, 2001, p. 23). 

Após perder seu cavalo esquartejado por um turco, Medardo perde 
também o seu escudeiro Curzio, ferido por uma flechada do inimigo. Sem 
cavalo e sem escudeiro, caminhou a pé solitário e desorientado. Como não 
tinha experiência alguma, essa direção levou-o a ficar exatamente de frente 
a um dos canhões turcos que lançavam suas balas contra os inimigos. Eis que 
Medardo recebe uma dessas balas no peito e é lançado em pleno ar.

Descoberto pela equipe de resgate, Medardo foi considerado ferido 
e, por isso, colocado em uma carroça que o transportou para o hospital 
militar. Mesmo com a parte direita conservada e a esquerda completamente 
destroçada, os médicos ficaram contentes ao vê-lo, pois era um caso único 
e desafiador, e iniciaram uma agitada discussão sobre o que fazer. Após a 
intervenção cirúrgica desses médicos, Medardo “abriu o único olho, a meia-
boca, dilatou a narina e respirou. [...] Agora estava vivo e partido ao meio” 
(CALVINO, 2001, p. 33).
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Essa meia-parte viva retornara à Terralba para espanto e surpresa de 
todos. Como voltara bastante diferente de quando saiu para a guerra, a atitude 
predominante naqueles que conviviam com o visconde foi a de observar para 
ver quais comportamentos viriam dessa estranha figura. O que predominou 
até o final da história foi um isolamento seu em relação às outras personagens, 
e atitudes consideradas más, quando havia algum tipo de relação. 

Essa maldade constituía o seu ser individualmente, ou melhor, 
“metadamente” – em se tratando da metade de Medardo – e se expressava na 
relação dele com as plantas, os animais e as demais personagens da história. 

Mas além da parte direita, adjetivada de Mesquinho, a parte esquerda, que 
ficara um pouco adormecida, reaparecera na história. Considerada destroçada 
pelos médicos, a outra metade de Medardo ficou enterrada até ser descoberta 
por dois eremitas que o medicaram e salvaram sua vida. De retorno a Terralba, 
ficou conhecido como Bom, o oposto da outra metade, por se preocupar com o 
bem de todos e estar sempre disposto a ajudar, praticando boas ações.

Quem descobriu a parte boa de Medardo foi seu sobrinho, em um 
acontecimento inusitado, pois, em vez de praticar alguma maldade, o visconde 
salvou o sobrinho da picada de “uma peluda aranha vermelha” (CALVINO, 2001, 
p. 76) no momento em que ele estava adormecido às margens de uma lagoa, 
onde fora pescar enguias. Assustado com o fato de o tio ter recebido a picada 
da aranha em seu lugar, o sobrinho ainda não acreditava nem no que via nem 
nas explicações dadas pelo tio. Porém, diante da mão inchada do visconde, 
o sobrinho foi pedir ajuda à tia Sebastiana, responsável pela educação de 
Medardo e de todos da sua família. 

A partir desse fato,Calvino criou uma dualidade – que podemos 
considerar aparente – entre as duas partes e, assim, as outras personagens 
passaram, então, a compará-las e a falar sobre a diferença das atitudes do 
visconde Mesquinho e do visconde Bom, para quem corriam “Os aleijados, os 
pobres, as mulheres traídas, todos os que tinham um pesar” (CALVINO, 2001, 
p. 89), tentando entender o porquê desse acontecimento.

Apesar de uma expressar atitudes boas e a outra expressar atitudes 
más, não é sobre uma pretensa dualidade entre o bem e o mal a tônica da 
nossa discussão. Pretendemos refletir sobre o visconde como uma metáfora 
do sujeito moderno. É ao fantástico que Calvino apela para que essa metáfora 
seja possível. Não é nem admissível nem verídico, muito menos real, que um 
homem sobreviva como aconteceu a Medardo. Mas é concebível que, mesmo 
inteiro fisicamente, esse homem seja partido, mutilado, incompleto e infeliz.

Essa dualidade expressa pela oposição entre o bem e o mal, ideia 
comumente utilizada, por exemplo, pelas religiões, para justificar as diferentes 
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atitudes dos homens e mulheres e bastante simplista na tentativa de 
entendimento da subjetividade, pois é concebida como ontológica, torna-se 
insuficiente para entendermos a razão pela qual a personagem se constitui 
como um ser “metadamente” e inteiramente mutilado. De fato, para um 
escritor que propõe sempre novos e instigantes desafios, como também para 
leitores e leitoras,uma história sobre o bem e o mal pareceria óbvia e simples 
demais. Calvino deixa claro que recorrer a essa oposição entre o bem e o mal 
não passava de “um contraste óbvio de cores [...] para evidenciar o que me 
interessava, isto é, a divisão ao meio” (CALVINO, 2001, p. 10). 

Diante disso, nosso intento é de cavar mais profundamente e estabelecer 
uma relação entre o livro de Calvino e a realidade social especificamente 
moderna, em seu estágio contemporâneo, onde o visconde é visto como 
a personagem que metaforicamente expressa pensamentos e atitudes do 
sujeito moderno que casa com a vida social dominada pela lógica mercantil. 
Ao construir uma história fantástica, ambientada no século XVII, Calvino 
empreende uma viagem entre o passado e o presente, portanto, entre os 
nossos antepassados e o homem contemporâneo, possibilitando-nos afirmar 
que o homem e a mulher são seres sociais, e que sua formação e constituição 
subjetivas acontecem nas relaçõessociais, sendo entendidas e problematizadas 
a partir das relações estabelecidas entre as pessoas e o meio no qual elas estão 
inseridas historicamente.

O próprio Calvino nos instiga a pensar mais ampla e profundamente 
sobre a história de Medardo quando afirma: 

Decerto me ressentia, mesmo que não o percebesse 
claramente, da atmosfera daqueles anos. Estávamos 
no auge da guerra fria, havia uma tensão no ar, um 
dilaceramento surdo, que não se manifestavam em imagens 
visíveis mas dominavam os nossos ânimos. E aconteceu 
que, ao escrever uma história de todo fantástica, sem me 
dar conta acabei exprimindo não só o sofrimento daquele 
período particular como também o impulso para sair dele; 
ou seja, não aceitava passivamente a realidade negativa 
e ainda lograva inserir nela o movimento, a fanfarronice, 
a crueza, a economia de estilo, o otimismo imbatível que 
tinham sido marcas da literatura de Resistência. (CALVINO, 
2001, p. 9).
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Se o que está em questão não é a oposição entre o bem e o mal, então 
quais reflexões podemos ter diante de um visconde partido ao meio? 

Em nosso entendimento, quando Calvino parte o visconde em duas 
partes, ele cria um jogo, e recorre constantemente à ironia para tratar de uma 
mutilação que se dá no ser humano, que se constitui inteiro fisicamente, mas 
mutilado subjetiva e socialmente. Ao dividir a personagem fisicamente em 
duas partes, Calvino tenta ilustrar que essa divisão, essa mutilação, constitui 
a personagem como um todo. A inquietação e reflexão sobre quem é e o que 
representa esse ser partido ao meio são reforçadas por Calvino no prefácio:

Partido ao meio, mutilado, incompleto, inimigo de si mesmo 
é o homem contemporâneo. Marx chamou-o de ‘alienado’, 
Freud preferiu ‘reprimido’; um estado de harmonia antiga 
perdeu-se, aspira-se a uma nova completude. O núcleo 
ideológico-moral que pretendia dar à história era esse. 
(CALVINO, 2001, p. 10-11).

Assim, a mutilação existente no visconde expressaria a tensão que 
existe entre a forma-sujeito burguesa, uma forma de subjetividade que 
tende a se coadunar com a Razão Instrumental e Mercantil, e uma forma que 
poderíamos chamar de indivíduo concreto, que tende a se coadunar com uma 
razão crítica e que contrasta pela sua concretude e pela trama variegada na 
qual é tecida – afinal, por mais esforços de massificação, as pessoas mantêm 
sempre características que as diferenciam minimamente – com a forma-
sujeito burguesa. Embora dentro da mesma subjetividade, essas duas formas 
convivem em tensão. Essa forma-sujeito é uma forma abstrata de subjetividade 
que tenta se aferrar aos rostos dos indivíduos concretos e seria invisível sob os 
ditames da lógica mercantil. Ao discutir sobre o que são as duas formas, Kurz 
afirma que

a individualidade não significa outra coisa que a tensão 
entre os seres humanos reais, individuais e sensíveis e a 
forma social neles gravada a ferro e fogo, como a ‘lacuna’ 
penosamente vivida, a retenção das necessidades e 
sensações no interior de tal invólucro coercitivo. (KURZ, 
2010, p. 89). 

Para entendermos quais são as questões que diferenciam essas duas 
formas de subjetividade dentro do mesmo sujeito, cabe explicitarmos o nosso 
entendimento também da Razão Instrumental tipicamente moderna.
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Sabemos que na pré-modernidade recorria-se ao sobrenatural para a 
explicação do que acontecia no mundo e encarava-se a natureza como algo 
sagrado. Tudo podia ser, e era, explicado com base em elementos divinos, 
dando aos homens e às mulheres certa harmonia na relação entre si e com 
a natureza, pois as questões centrais da vida eram resolvidas com base nessa 
concepção e na aceitação dessa forma de pensamento. E para que esse 
pensamento garantisse a coesão social entre os indivíduos, a igreja cumpria 
o papel de mediadora entre o céu e a terra, fazendo com que acreditassem 
que as relações e as formas de organização sociais fossem obra e graça 
divina. Predominava, portanto, o chamado irracionalismo, tendo a fé como 
fundamento da vida. 

Mas o advento da modernidade fundava-se na crítica a esse 
irracionalismo identificada com a igreja e o absolutismo. A sociedade passou, 
então, a buscar explicações com base no uso da razão. O problema é que a 
razão à qual se recorreu não era uma simples razão – sinônimo de capacidade 
de pensamento – que possibilita pensar e refletir sobre o mundo, mas uma 
Razão que se desenvolveu como forma de pensamento pautado na unidade, 
na calculabilidade, na matematização, na abstração, em um “sistema do qual 
se pode deduzir toda e cada coisa” (ADORNO & HORKHEIMER, 1986, p. 20). É 
o que Adorno e Horkheimer chamam de projeto do Esclarecimento, que visava 
muito mais do que simplesmente “livrar os homens do medo” (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1986, p. 17). 

Ao mesmo tempo em que essa forma-sujeito burguesa, ou seja, o sujeito 
moderno, vem tentando, a todo custo, tornar-se a única forma possível de 
subjetividade, ainda existe uma parte que tensiona com essa forma, por sua 
concretude. Essa cisão que há no visconde pode ser interpretada como a cisão 
também presente na subjetividade moderna entre a forma-sujeito-burguesa e 
o indivíduo concreto. Este se relaciona à sua qualidade de ser concreta, única, 
e não geral e abstrata. As maldades, injustiças e bondades praticadas por 
Medardo podem ser entendidas como uma expressão da racionalização abstrata 
que desconhece – como a Razão Instrumental e Mercantil – as especificidades 
concretas e únicas de coisas e pessoas, pois “Até mesmo a injustiça, o ódio e a 
destruição tornam-se uma atividade maquinal depois que, devido à formalização 
da razão, todos os objetivos perderam, como uma miragem, o caráter da 
necessidade e objetividade” (ADORNO & HORKHEIMER, 1986, p. 87). 

Como essa forma-sujeito moderna costuma ser totalitária, tende a 
querer se refletir na relação desse sujeito com a natureza e o mundo, uma 
vez que ela molda, de certo modo, a própria forma de ver o mundo. Não é só 
o ser que é partido e mutilado, sua própria forma de ver o mundo se mostra 
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mutilada e partida. Isso acontece com Medardo quando quer estender a sua 
mutilação às plantas e aos animais: 

Viram as pêras que pendiam contra o céu da manhã e ao 
vê-las ficaram horrorizados. Porque não estavam inteiras, 
eram várias metades de pêra cortadas ao comprido e 
cada uma presa ao próprio talo: todavia, de cada pêra, 
só restava a metade direita (ou esquerda, conforme de 
onde se olhasse, mas estavam todas do mesmo lado) e a 
outra metade desaparecera, cortada ou talvez mordida. 
(CALVINO, 2001, p. 39).

Essa atitude de partir as plantas e os animais ao meio era constantemente 
atribuída a Medardo pelos seus servos ou pelos moradores de Terralba, que não 
sabiam explicar por que ele fazia isso, mas quando se deparavam com rastros 
de mutilação pelo caminho, logo diziam: “– O visconde passou por aqui!” 
(CALVINO, 2001, p. 39). O fato de não saberem explicar por que Medardo era 
mutilado e por que ele partia as coisas ao meio era algo que os aproximavam 
do visconde, pois a falta de reflexão sobre o conteúdo das suas ações lhes era 
característico. Isso aproxima Medardo não só da Razão Instrumental– onde 
tudo que é científico é autojustificado – mas da forma-sujeito burguesa, pois 
é na modernidade que não interessa refletir sobre o que se faz ou se produz, 
uma vez que o que importa é que o dinheiro investido se multiplique – não 
importa se investido em bombas, remédios ou pães. (JAPPE, 2006).

A defesa da mutilação presente na formulação de Medardo, quando 
encontra o sobrinho que foi à praia “pegar moluscos e caçar caranguejos” 
(CALVINO, 2001, p. 63), demonstra a sua inconsciência e incapacidade de 
refletir criticamente sobre o porquê da sua mutilação. No diálogo entre os 
dois, o Medardo mesquinho defendeu a ideia de que ser metade significava 
entender melhor o mundo, diferente de ser inteiro, pois o fato de ser inteiro 
não significava ser capaz de apreender, de modo profundo, as relações e o 
mundo:

– Que se pudesse partir ao meio toda coisa inteira [...] 
que todos pudessem sair de sua obtusa e ignorante 
inteireza. Estava inteiro e para mim as coisas eram naturais 
e confusas, estúpidas como o ar: acreditava ver tudo e só 
havia a casca. Se você virar a metade de você mesmo, e 
lhe desejo isso, jovem, há de entender coisas além da 
inteligência comum dos cérebros inteiros. Terá perdido a 
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metade de você e do mundo, mas a metade que resta será 
mil vezes mais profunda e preciosa. E você há de querer 
que tudo seja partido ao meio e talhado segundo sua 
imagem, pois a beleza, sapiência e justiça existem só no 
que é composto de pedaços. (CALVINO, 2001, p. 63).

Podemos concordar que se considerar inteiro – aqui não estamos 
falando de algo físico e nem defendemos que Calvino estivesse – não significa 
que os seres humanos sejam capazes de desenvolver plenamente as suas 
capacidades físicas e mentais sem determinações aprióricas para melhor 
entender o mundo, principalmente se situarmos o visconde na modernidade, 
onde acontece a anulação do ser e a afirmação da mercadoria. Essa anulação 
encontra explicação no fato de se colocar em funcionamento uma forma de 
organização social que tem como objetivo a valorização e a reprodução, cada 
vez mais intensa, da mercadoria e do dinheiro sobre o ser humano e a natureza. 
Apesar do dinheiro existir muito antes do capitalismo, é somente nessa época 
que ele se torna o objetivo e o fim em torno do qual gira toda a vida humana, 
e adquire o poder de controle sobre os seres humanos, destruindo os laços 
sociais entre as pessoas, pois “o laço social já não consiste nas relações sociais 
propriamente ditas (como no esclavagismo ou no feudalismo), antes passa a 
ser algo que qualquer indivíduo pode adquirir ou perder” (JAPPE, 2006, p. 52). 

Quando o visconde afirma que, inteiro, percebia a vida de modo confuso 
e não via a essência das coisas, mas “só a casca”, e que, partido, conseguia 
entender melhor as coisas e ter profundidade, para nós, significa dizer que 
o ser inteiro e o ser cindido são faces de uma mesma moeda, fundem-se na 
ilusão de se achar inteiro, quando, na realidade, o ser é mutilado. É como se 
ao perceber a sua condição de mutilado, Medardo percebesse a mutilação 
nas outras pessoas, algo que não acontecia quando ele se achava inteiro, mas, 
ao mesmo tempo, ao aceitar a condição de mutilado, ele se identifica com a 
mutilação que há na sociedade, porque ela é produto de uma forma social que 
tenta ser totalitária. Isso acontece quando ele expressa a sua visão sobre a 
beleza, a sapiência e a justiça – todas espedaçadas, assim como ele, mostrando 
que a mutilação se dá em todas as esferas da vida.

Ao ouvir do tio a defesa da mutilação, seu sobrinho expressa a ideia de 
que essa mutilação se constituía dominante, o que vai ao encontro da nossa 
reflexão, pois ele afirma, logo que Medardo se afasta: “Para qualquer lado 
que me virasse, Trelawney, Pedroprego, os huguenotes, os leprosos, todos 
se encontravam sob o signo do homem partido ao meio, era ele o patrão a 
quem servíamos e do qual não conseguíamos nos livrar” (CALVINO, 2001, p. 
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64). O visconde partido ao meio se caracteriza, então, como aquele que iguala 
todas as outras personagens na condição de mutilado. Condição que é vista 
como dominante e preponderante nas relações estabelecidas na distante e 
imaginária Terralba. 

O Medardo bom também defende a ideia de que ser mutilado é melhor 
do que ser inteiro. Ele explicita isso em um diálogo com a personagem Pamela, 
pastora por quem se apaixonaram as duas metades, sobre as ações praticadas 
pelo Medardo mesquinho: 

– Ó Pamela, isso é o bom de ser partido ao meio: entender 
de cada pessoa e coisa no mundo a tristeza que cada um e 
cada uma sente pela própria incompletude. Eu era inteiro e 
não entendia, e me movia surdo e incomunicável entre as 
dores e feridas disseminadas por todos os lados, lá onde, 
inteiro, alguém ousa acreditar menos. Não só eu, Pamela, 
sou um ser dividido e desarraigado, mas você também, 
e todos. Mas, agora, tenho uma fraternidade que antes, 
inteiro, não conhecia: aquela com todas as mutilações e as 
faltas do mundo. (CALVINO, 2001, p. 85).

Na parte boa de Medardo, encontramos a ideia de que quando se é 
inteiro, não se percebe a mutilação presente em si mesmo, mas quando se é 
consciente dessa mutilação, ela é percebida também nas outras pessoas. Além 
disso, temos a ideia de que sendo todos e todas mutilados vive-se melhor, pois 
tudo e todos se igualam.

É o indivíduo que não tem o pensamento absorvido pela Razão 
Instrumental e Mercantil que tem condições de perceber e refletir sobre 
a sua condição de mutilado, bem como a de todas as outras pessoas, e da 
mutilação de toda a sociedade. É a tensão, da qual falamos anteriormente, que 
se estabelece entre a forma-sujeito burguesa e o indivíduo concreto. Este é 
que pode vir a ter consciência da sua mutilação, e consciente disso pode tentar 
sair fora do pensamento totalitário. 

Algumas das ações praticadas pelo Medardo bom revelam essa 
tensão, pois ele, diferente do Medardo mesquinho, sentia as dores das 
outras personagens, comovia-se perante os sofrimentos alheios, procurava 
formas de tentar ajudar quem precisasse para que os problemas fossem 
enfrentados e solucionados. É o que Kurz chama de lacuna penosamente 
vivida, a tensão que existe com a forma abstrata. Na vida cotidiana moderna, 
não há tempo nem sensibilidade para esse tipo de cortesia. As ações do 
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personagem se davam tanto no plano individual quanto no coletivo. Ao fazer 
isso, demonstrava sensibilidade, solidariedade e sentimento de coletividade, 
qualidades que vem sendo, cada vez mais, destruídas na modernidade. Mas 
mesmo que esse indivíduo sensível tensione com a forma-sujeito burguesa 
e dela se diferencie, ele também é constituído por essa forma, exatamente 
por ela pretender ser totalitária e impositiva e exigir dos sujeitos um tipo de 
pensamento e atitude que iguala todos e todas no processo de socialização. 
Por isso, o Medardo bom aceita a sua condição de mutilado e acha que depois 
de tê-la percebido compreendeu melhor o mundo e as pessoas, passando 
a encarar essa mutilação como natural em todo homem e toda mulher. Ao 
perceber que a sua outra parte, portanto ele mesmo, só pratica barbaridades, 
sente pena dele: “– E como não sentir? Eu, que sei o que significa ser metade 
de um homem, não posso deixar de sofrer por ele” (CALVINO, 2001, p. 85). 
Por ser como era, “era tido como santo” por uns e “meio maluco” por outros, 
pois, afinal, como era possível admitir que alguém fosse como ele? Também 
isso acontece na modernidade quando o indivíduo concreto prevalece sobre 
a forma-sujeito burguesa, como, por exemplo, em atitudes que demonstram 
desprendimento com relação à vida baseada no acúmulo de dinheiro e no 
consumo de mercadorias ou na recusa à forma social predominante.

Essa tensão se apresentou nas suas tentativas de ajuda às outras 
personagens, por exemplo, quando estabeleceu contato com os huguenotes. 
Eles moravam em Col Gerbido, localidade próxima a Terralba. “Era gente que 
fugira da França, onde o rei mandava cortar em pedaços todos os que seguissem 
a religião deles” (CALVINO, 2001, p. 55). A partir do momento que passaram 
a viver na região, “puseram-se a cultivar as duras terras de Col Gerbido e se 
extenuavam a trabalhar, homens e mulheres, da madrugada até depois do pôr-
do-sol, na esperança de que a graça os iluminasse” (CALVINO, 2001, p. 55). 
Eram comandados pelo velho Ezequiel, que passava a maior parte do tempo 
a berrar com os parentes “Peste e carestia! Peste e carestia!” (CALVINO, 2001, 
p. 55). Eles trabalhavam bastante para que não passassem fome como os 
tantos moradores de Terralba. Por isso, os huguenotes tinham feito uma ótima 
colheita de centeio, e sabendo disso, o Medardo bom tentou convencê-los de 
praticar uma ação que visasse baratear o valor cobrado na venda do centeio 
para que os pobres pudessem comprá-lo. Mas mesmo eles sendo os únicos 
a dispor de comida, Ezequiel continuou com a opinião de que eles deveriam 
vender bem o centeio. No diálogo que se dá entre os dois– o Medardo bom 
e Ezequiel– percebemos que a recusa de baixar o valor cobrado pelo centeio 
se dava devido ao interesse em sair lucrando com a venda do alimento, não 
importava se pessoas morreriam de fome por não ter dinheiro suficiente para 
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comprar o centeio, mesmo que se ganhasse menos. Diante da insistência de 
Medardo, Ezequiel diz que a caridade pode ser feita desde que não haja perda 
nos negócios:

– Três escudos a libra? Mas os pobres de Terralba estão 
morrendo de fome, amigos, e não podem nem comprar 
um punhado de centeio. Talvez vocês não saibam que o 
granizo destruiu as colheitas de centeio, no vale, e vocês 
são os únicos que podem retirar tantas famílias da fome. 

– Sabemos sim – disse Ezequiel –, justamente por isso 
podemos vender bem... 

– Mas pensem na caridade que seria para aqueles pobres 
coitados, se vocês reduzissem o preço do centeio... Pensem 
no bem que poderiam fazer... 

– Fazer caridade, irmão – disse –, não significa perder nos 
preços. (CALVINO, 2001, p. 93-94).

Esse trecho poderia ser interpretado como uma metáfora da relação 
que se estabelece na modernidade, momento em que ao transformar bens 
em mercadorias, a relação de compra e venda precisa caminhar independente 
das consequências que isso possa acarretar. Mesmo que existam condições e 
meios para que todos os seres humanos tenham direito à comida, milhares 
deles morrem todos os dias de fome porque não têm dinheiro para adquirir 
o que é necessário à sua sobrevivência. E os sujeitos que participam dessa 
relação precisam fazer com que o dinheiro se multiplique em mais dinheiro, 
caso queiram sair lucrando para investir novamente e ter mais lucro, por isso 
não podem pensar na possibilidade de mudar as regras do jogo, pois caso 
tentem fazê-lo, podem correr o risco de fazer caridade, e isso os levaria ao 
fracasso ou à falência, como demonstra o pensamento de Ezequiel.

Além de questionar Ezequiel, o Medardo bom passou a questionar 
também o carpinteiro e albardeiro Pedroprego sobre a finalidade dos 
instrumentos encomendados pelo Medardo mesquinho. A partir de então, 
tentou convencer o mestre a construir instrumentos cuja finalidade fosse 
dirimir o sofrimento dos animais e das pessoas, como, por exemplo, a criação 
do “órgão-moinho-forno” para ajudar a retirar água da terra e transportá-la 
até a casa das pessoas. Mas Pedroprego não conseguia colocar em prática 
nenhuma das ideias e propostas do visconde bom, pois 
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era assaltado pela dúvida sobre se construir máquinas boas 
não estaria além das possibilidades humanas, ao passo 
que as únicas que de fato podiam funcionar com eficácia 
e exatidão seriam os patíbulos e as torturas. Com efeito, 
assim que o Mesquinho expunha a Pedroprego a idéia 
de um novo mecanismo, logo vinha à mente do mestre o 
modo para realizá-lo e se punha a trabalhar, e cada detalhe 
lhe parecia insubstituível e perfeito, e o instrumento 
acabado uma obra-prima de técnica e engenho. (CALVINO, 
2001, p. 97)

Esse questionamento sobre o funcionamento e a funcionalidade 
de instrumentos que sirvam à coletividade expressa bem a ideia de que a 
Razão Instrumental é indiferente ao conteúdo de suas produções, apenas 
importando que funcionem, que sejam oriundas de um bom método. Além de 
não conseguir refletir sobre a finalidade do que produz, Pedroprego, tal qual o 
sujeito moderno, também não consegue vislumbrar que os instrumentos que 
constrói podem servir a uma finalidade diferente. Como só consegue construir 
instrumentos para a execução das “maldades medardianas”, passa a achar que 
a maldade é inerente ao ser humano: “– Quem sabe esteja em minha alma esta 
maldade que só me deixa produzir máquinas cruéis? – Entretanto, continuava 
a inventar, com zelo e habilidade, novos tormentos” (CALVINO, 2001, p. 97). 

Pedroprego expressa bem essa ideia ao construir as forcas cada vez 
mais perfeitas sem analisar para que elas serviriam:

“Como posso”, pensava, “aceitar construir algo tão 
engenhoso mas que tem um objetivo diferente? E quais 
poderão ser os novos mecanismos que construirei com 
mais boa vontade?” Mas não obtendo respostas para tais 
questões, tratava de expulsá-las da mente, esforçando-se 
em fazer as instalações mais bonitas e engenhosas que 
podia. – Tem de esquecer o fim para o qual servirão – dizia 
também a mim. – Olhe-os só como mecanismos. Vê como 
são bonitos? (CALVINO, 2001, p. 49).

É assim que a modernidade encara as suas construções, como mecanismos 
que funcionam, é esse o aspecto formal da Razão que domina. Não se põe em 
questão os fins – o que seria tarefa para uma razão sensível e crítica.

Esses instrumentos para torturar e matar foram utilizados várias vezes 
pelo Medardo mesquinho. Em uma delas, especialmente, eles foram usados 
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porque o visconde gostaria de ajudar o médico e cientista Dr. Trelawney nas 
pesquisas que vinha desenvolvendo. Todas as noites, o médico ia ao cemitério 
de Terralba à procura de fogos-fátuos para os seus estudos. Em uma delas, 
encontrou o visconde que, ao interrogá-lo por que estava ali, comprometeu-
se a contribuir com seus estudos. Essa contribuição aconteceu quando 
Medardo “condenou à morte uma dezena de camponeses, porque, segundo 
suas contas, não haviam entregado toda a parte da colheita que deviam ao 
castelo” (CALVINO, 2001, p. 48). Os mortos serviram bastante ao estudo do Dr. 
Trelawney porque “foram sepultados na terra das fossas comuns e o cemitério 
produziu a cada noite montes de fogos” (CALVINO, 2001, p. 48). 

Tanto a atitude de Medardo quanto a de Pedroprego e do Dr. Trelawney 
se coadunam à ideia de que não importa o que se faça, mas sim que funcione. 
Os corpos dos camponeses não passavam de objetos de estudo. Como gostaria 
de ser útil ao médico, aproveitou a oportunidade e mandou matar camponeses, 
cujos corpos produziriam os tão procurados fogos-fátuos; o médico não propôs 
essa alternativa a Medardo e nem teria coragem de fazê-lo, pois ficou “muito 
assustado com aquela ajuda, embora a considerasse bastante útil para os seus 
estudos” (CALVINO, 2001, p. 48).

A personagem do Dr. Trelawney nos remete a uma reflexão sobre o papel 
do cientista e da ciência moderna. Durante boa parte da história, ele não está 
nem um pouco interessado nas doenças que atingem os moradores de Terralba 
ou das regiões vizinhas. O que lhe interessa são as pesquisas sempre novas 
com as quais ele está preocupado, por exemplo, “uma doença dos grilos, quase 
imperceptível, que só se verificava num grilo entre mil e este não sofria nenhum 
dano” (CALVINO, 2001, p. 43). O fato de ter aceitado a ajuda do visconde mesmo 
sabendo que os fogos-fátuos foram produtos do assassinato de camponeses 
ordenado por Medardo, mostra o quanto ele considerou a ação bastante útil 
a seus interesses. É assim que a ciência funciona na modernidade, como um 
instrumento a serviço do domínio da natureza e do desenvolvimento da técnica, 
também sem se importar com os fins a que servirá a técnica, se para explorar 
ou destruir, ou com os resultados e consequências produzidos com o domínio 
da natureza. “A ciência é repetição, aprimorada como regularidade observada e 
conservada em estereótipos” (ADORNO & HORKHEIMER, 1986, p. 150).

Nesse sentido, Dr. Trelawney e Pedroprego, ou seja, a ciência e a técnica, 
representam bem o sujeito moderno, pois ambos são portadores da Razão 
Instrumental. Sobre essas duas personagens, Calvino afirma: 

o carpinteiro mestre Pedroprego constrói forcas e 
instrumentos de tortura o mais aperfeiçoado possível 
tratando de não pensar para que servem, assim como... 
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assim como naturalmente o cientista ou o técnico de hoje, 
que constrói bombas atômicas ou quaisquer dispositivos 
cuja destinação social ignora e cujo empenho exclusivo em 
‘praticar bem o seu ofício’ não pode bastar para deixá-lo 
em paz com sua consciência. (CALVINO, 2001, p. 11).

Ao narrar a história de Medardo e das demais personagens, o sobrinho 
do visconde participa de várias delas como personagem e reflete sobre algumas 
das ações praticadas pelo visconde e pelo médico, como quando se deparava 
com os instrumentos construídos por Pedroprego e não conseguia vê-los 
separados do uso a que se destinava, a mutilação e a morte dos condenados. 
Também ao lado do Dr. Trelawney o sobrinho de Medardo se perguntava 
por que o cientista se dedicava a tantas pesquisas inúteis enquanto vários 
moradores de Terralba sofriam de doenças, como a lepra, inclusive. Também 
se perguntava como ele conseguia ser tão desumano e indiferente, e, não 
obtendo respostas para as suas perguntas, afastou-se dele quando o visconde 
resolveu punir a tia Sebastiana, enviando-a à aldeia de leprosos chamada de 
Prado do Cogumelo, e o médico não fez nada para ajudá-la. Como ele levantava 
questionamentos no decorrer da história e tentava entender por que as 
personagens se comportavam de determinada forma, podemos compreendê-
lo como aquele que ainda não se socializou por completo, até porque ainda era 
muito jovem e vivia a observar a vida das outras personagens. 

Como o Medardo mesquinho estava “sentindo crescer a popularidade 
da metade boa de si mesmo, decidira acabar com ela o mais breve possível” 
(CALVINO, 2001, p. 97). Para isso, o carpinteiro construiu mais uma de suas 
máquinas perfeitas e infalíveis, faltava apenas capturar a outra metade, o 
visconde bom, tarefa destinada aos esbirros. Tudo tramado e combinado, mas 
os esbirros resolveram trocar as metades e capturar o Mesquinho, para que 
este fosse assassinado no lugar do outro. Ao tentar colocar o seu plano em 
prática, os esbirros contaram tudo ao Medardo bom, para que não fosse morto, 
mas ele os reprovou e lhes disse: “– Não levantem a mão contra ele nem contra 
ninguém, aviso a vocês! Também a mim faz mal a prepotência do visconde: mas 
não existe outro remédio exceto dar-lhe bons exemplos, mostrando-nos gentis 
e virtuosos a ele” (CALVINO, 2001, p. 98). Então, os esbirros foram convencidos 
a levar uma ampola, cujo conteúdo era um unguento para aliviar a dor das 
cicatrizes, ao Medardo mesquinho como prova de gentileza e cordialidade. 
Como resposta, foram todos condenados “ao patíbulo”. Uma revolta dos 
conjurados foi planejada para libertar os presos, mas o Medardo mesquinho 
descobriu tudo e foram todos brutalmente assassinados. A alternativa que 
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restou ao Medardo bom foi levar “flores aos túmulos” e consolar as “viúvas e 
órfãos” (CALVINO, 2001, p. 99).

Quais reflexões podemos ter sobre esses acontecimentos da história? 
Se Medardo representa também a razão crítica, portanto, carrega a 

possibilidade de romper com o domínio da forma-sujeito burguesa baseada na 
Razão Instrumental e Mercantil, essa possibilidade deve ser aniquilada, pois o 
domínio da abstração nas relações e na organização social deve seguir reinando. 
O espaço para que se desenvolvam as qualidades sensíveis dos indivíduos ou 
relações sociais baseadas em outras formas de pensar o mundo é exíguo ou 
reprimido. A ingenuidade do Medardo bom em achar que retribuindo com 
bondade o que Medardo mesquinho fez alteraria o comportamento da sua 
metade mostrou-se uma resposta quase pueril, pois a atitude não pôs em xeque 
nenhum elemento que dava sustentação ao domínio da forma-sujeito burguesa. 

Após a brutal consequência advinda da ingênua tentativa do Medardo 
bom e pelo fato dele querer alterar o comportamento e o modo de vida dos 
moradores de Terralba e regiões vizinhas, tentando impor as suas opiniões, ele 
passou a ser visto como pior do que a metade mesquinha: “Assim passavam 
os dias em Terralba, e os nossos sentimentos se tornavam incolores e obtusos, 
pois nos sentíamos como perdidos entre maldades e virtudes igualmente 
desumanas” (CALVINO, 2001, p. 102).Podemos refletir que há um apagamento 
das distinções das metades de Medardo, “maldades e virtudes” se igualam 
como desumanidades, como abstração advinda da forma-sujeito burguesa. 

Talvez possamos afirmar que a personagem que compreendia essa 
igualdade de atitudes dos Medardos é a tia Sebastiana, pois ela tentou 
repreender e alertar o Medardo bom de que as atitudes praticadas por ele 
traziam sofrimento e submissão às pessoas. Ela nos permite refletir que um 
sendo a metade do outro, tanto um quanto o outro constituem o mesmo ser, 
mesmo que o Bom tenha lampejos de “bondade”, ele também coloca em 
funcionamento a engrenagem da abstração. Algumas das atitudes do Bom 
funcionariam como uma tentativa de atenuar essa abstração, isso seria o que 
Adorno chama de “lubrificante” ao desenvolver a ideia de que “A reificação 
de todas as relações entre os indivíduos, que transforma suas qualidades 
humanas em lubrificante para o andamento macio da maquinaria, a alienação 
e a autoalienação universais, exigem ser chamadas pelo nome” (ADORNO, 
2003, p. 57). Na quase totalidade, não se tem consciência de que as atitudes 
praticadas expressam a ideia que se pensa combater, configurando uma certa 
inconsciência que advém do não entendimento ou não questionamento do 
que está na base da organização social e da constituição dos seres. Quando 
questionado por Sebastiana, o Bom se espanta ao ouvir o relato de várias 
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maldades que praticou e tenta negar que tenha sido ele: 

– Mas por que está me dizendo isso? Sabe que não fui eu... 

– Essa é boa! Então vamos escutar: quem foi?

– Eu. Mas...

– Ah! Está vendo?

– Mas não eu que...

– Como não? Se todos dizem: é sempre ele, o visconde!

(CALVINO, 2001, p. 99-100).

As atitudes praticadas pelo visconde bom ajudam, de uma forma ou de 
outra, os moradores de Terralba e das regiões vizinhas, mas, com o passar do 
tempo, vê-se que elas não alteram o modo de vida e a submissão ao Medardo 
mesquinho, fazendo com que tudo permaneça inalterável. Como o Bom tenta 
impor e submeter os moradores ao que ele acha ser melhor, o que não significa 
que todos achem e concordem que o seja, todos se veem obrigados a cumprir 
algo com o qual, muitas vezes, não concordam ou não gostam, então o Bom e 
o Mesquinho se igualam na tentativa de impor uma visão totalitária. Apesar de 
algumas das intenções do Bom serem importantes, elas não se contrapõem ou 
criam uma organização social diferente da que é imposta pelo Mesquinho. O 
que os dois fazem, de modo diferente, é conservar tudo aquilo que mantém o 
povo de Terralba sob os seus domínios.

Para concluir a história, Calvino decide casar Pamela com Medardo. Sem 
saber o que poderia acontecer, Pamela decidiu se casar com as duas partes, até 
porque se tratava de um mesmo homem. No dia do casamento, na igreja de 
Terralba, o Bom e o Mesquinho se encontraram e reivindicaram Pamela para si. 
Como não era possível dividi-la em duas partes para contemplar os viscondes, 
a única forma de resolver a situação foi a realização de um duelo entre as duas 
partes. “Assim, o homem se arrojava contra si mesmo, com ambas as mãos 
armadas de uma espada” (CALVINO, 2001, p. 109).

Podemos dizer que também o sujeito moderno empreende ataques 
constantes contra si mesmo, à medida que se anula enquanto indivíduo em 
proveito da forma-sujeito burguesa, que é a forma de subjetividade abstrata 
que tende sempre a se coadunar com o funcionamento da engrenagem da 
sociedade baseada no movimento moderno de multiplicação do dinheiro. Esse 
sujeito é capaz de destruir a natureza, ou seja, o meio sem o qual não vive, para 
adequá-la à produção e circulação de mercadorias, demonstrando que a Razão 
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na verdade é uma desrazão, uma irracionalidade sustentada na visão de que o 
jogo tem que continuar inexoravelmente.

Nesse ataque, ambas as partes sangram e, ao sangrarem, tanto o 
Mesquinho quanto o Bom, o Dr. Trenawley “tivera o cuidado de combinar 
todas as vísceras e artérias de ambas as partes, e depois com um quilômetro 
de curativos os unira tão intimamente que parecia, mais que um ferido, um 
antigo morto embalsamado” (CALVINO, 2001, p. 110), levando-nos a uma 
possibilidade de reflexão: a de que a resposta está no próprio homem, que é 
constituído tanto pela Razão Instrumental e Mercantil quanto pela possibilidade 
de reflexão crítica acerca da vida que leva e das relações que estabelece. Se o 
desenvolvimento, o progresso, a evolução da técnica e a destruição causados 
por essa técnica são produtos humanos, a mudança desse processo cujas 
relações sociais sejam baseadas em outros valores é possível desde que o 
homem esteja conscientemente disposto a empreender uma crítica àquilo que 
determina a sua vida. Mas não basta que o indivíduo tome consciência disso, 
“não basta um visconde completo para que o mundo inteiro se torne completo” 
(CALVINO, 2001., p. 111), é preciso travar uma luta constante consigo mesmo 
e com os outros, pois somente um tensionamento crítico com esse processo 
histórico de desenvolvimento da Razão Instrumental e Mercantil pode tirar as 
relações sociais desse aparente quadro de naturalidade. 

Remendado pelo Dr. Trelawney, o visconde “voltou a ser um homem 
inteiro, nem mau nem bom, uma mistura de maldade e bondade, isto é, 
aparentemente igual ao que era antes de se partir ao meio” (CALVINO, 2001, p. 
111), ou seja, Calvino deixa claro que as duas partes de Medardo se tratam do 
mesmo Medardo. É a confirmação de que a forma-sujeito burguesa, o sujeito 
moderno, e razão crítica fazem parte de um único ser. Ele próprio não tinha 
consciência de que já era um ser partido, pois “Para ele as coisas ainda eram 
inteiras e indiscutíveis, e assim era ele próprio” (CALVINO, 2001, p. 28). 
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Avatar (2009), de James cameron: uma proposição temática 
de utopia versus uma forma fílmica hollywoodiana

Karol Souza Garcia

Este trabalho é um fragmento da dissertação de mestrado intitulada 
“Narrativa utópica do século XXI? Uma análise fílmica de Avatar (2009) a partir 
do texto inaugural Utopia (1516) de Thomas More”, defendida no Programa 
de Pós-Graduação em Letras da UFPel, em maio de 2013. Durante a pesquisa, 
retornamos à origem do vocábulo “utopia” no texto do século XVI com o 
objetivo de compreender a mudança sofrida pelo termo ao longo do tempo e o 
modo como passou a ser empregado em diversas áreas do conhecimento, tais 
como a sociologia e a filosofia. Além disso, a narrativa de viagem simulada por 
Thomas More serviu de modelo a uma série de romances ‒ Gargantua (1534), 
Robinson Crusoe (1719), Gulliver’s Travels (1535) ‒ tornando-se uma temática 
recorrente na literatura. Para dar continuidade a um breve percurso histórico 
das utopias, é preciso destacar que, nos séculos XIX e XX, o otimismo do gênero 
cedeu lugar às projeções negativas de futuro ou às distopias. Na chegada do 
século XXI, presenciamos o retorno ao pensamento utópico por meio dos 
discursos, principalmente publicitários, de retorno a um planeta sustentável 
e de repúdio ao mundo industrializado. O cinema hollywoodiano pareceu 
apropriar-se contraditoriamente desse pensamento e, dentre os filmes que 
circulam tal ideia, surgiu Avatar, de James Cameron. Esta discussão se debruça 
sobre o contraditório no longa-metragem: o universo indiscutivelmente 
utópico de Pandora em contraponto ao modo de produção do cinema 
clássico norte-americano. Com o suporte teórico dos autores Jacques Aumont 
(1995, 2003, 2011), Michel Marie (2003, 2011), René Gardies (2011) e David 
Bordwell (2005), propomos uma discussão sobre a possibilidade de uma 
obra utópica, contrariando sua função de subverter a realidade (MANNHEIM, 
1971), manifestar-se através de um suporte construído para despertar a 
“identificação” não reflexiva (AUMONT et al, 1995) do espectador-herói.

Uma vez apresentados, introdutoriamente, os problemas centrais deste 
texto e as ferramentas utilizadas para abordá-los, passaremos à exposição 
da sua estrutura ou dos caminhos que percorreram os nossos pensamentos 
até a obtenção de uma conclusão parcial e aberta. Em sua totalidade, este 
trabalho está ancorado em um estado da arte e dois conjuntos teóricos. Com 
a busca do “estado da arte” do tema “utopia” e do filme Avatar, desejamos 
fundamentar a nossa hipótese de partida e também justificativa, de que havia, 
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nos anos 2000, um movimento de retorno à utopia. Na edição número 387 
(2000) da revista francesa Magazine Littéraire, encontramos um volume todo 
dedicado tanto à discussão sobre a atualização do conceito para o século XXI 
(pelos teóricos e escritores Alberto Manguel, Pascal Jourdana, Cédric Fabre, 
Eric Faye, Serge Lehman, Jean-François Revel, Jean-Michel Carré, Daniel 
Cohen, Christian Godin, Michel Le Bris, Patrice de Moncan, Peter Sloterdijk, 
Pierre Lévy) quanto à divulgação de listas de publicação das obras literárias 
utópicas naquele ano (Ces corps vides, de Frédéric Chouraki; L’Utopie du 
docteur Kakerlak, de Mark Petit; Gandara, de Jean-Marc Mourra; Les alpes de 
la lune, de Serge Quadruppani; Atlas de Géographie d’orbae, de François Place; 
Les rivages interdits, de Luc Gired). Após esse primeiro momento de estudo 
genérico sobre os anos 2000, partimos para a consulta da imprensa, das editoras 
e dos periódicos acadêmicos sobre o filme – e também fenômeno comercial 
– de 2009. Observamos a produção de um grande número de textos sobre o 
longa-metragem, com observações relacionadas, sobretudo, à arrecadação nas 
bilheterias, ao universo utópico de Pandora, ao apelo ecológico e à metáfora da 
“rede”. No que diz respeito ao domínio acadêmico, é importante destacar aqui 
que o filme gerou uma quantidade maior de artigos nos estudos da Comunicação. 

Juntamente com as publicações, Avatar (2009) desencadeou um 
universo de consumo (brinquedos de fast-food, action figures, vídeo-games, 
versões em mangá e etc.). A partir dessa ressonância, seu diretor e alguns 
de seus atores se engajaram em questões de defesa ambiental através do 
empréstimo de suas imagens e discursos. Há, então, no domínio extradiegético, 
uma contradição evidente: a do comércio e da produção industrial contra a 
defesa de um mundo natural, menos maquínico e mais utópico. Acreditamos 
que essa contradição externa tem origem no interior do filme, entre o que 
parece ser o propósito utópico do enredo e a sua exposição através de uma 
estrutura fílmica hollywoodiana. Esse cinema, inserido em uma cultura técnica 
e industrial, seria capaz de fazer pensar para um novo mundo?

Para responder tal pergunta, fomos para a primeira etapa de investigação 
teórica. Buscamos considerações sobre a natureza da utopia ou o “não lugar” 
nos filósofos Karl Mannheim (Ideologia e Utopia, 1972) e Paul Ricoeur (Ideologia 
e utopia, 1997). O primeiro investiga o tema sob a perspectiva da sociologia 
do conhecimento. Portanto, seu trabalho se concentra naquelas utopias 
possíveis ou nas que, opostas a ideologia, se tornam radicalmente inversoras 
de uma realidade contextual e temporal. Por outro lado, Ricoeur apropria-se 
do pensamento de Mannheim e estende-o até o domínio do texto ficcional de 
utopia. Do que escreveram, destacamos a definição do pensamento utópico 
como “variações imaginárias da realidade” e a seguinte asserção de Ricoeur:
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A utopia como gênero literário incita uma forma de 
cumplicidade ou de conivência com o leitor receptivo. Ele 
está predisposto a receber a utopia como uma hipótese 
plausível. Talvez seja próprio da estratégia literária da 
utopia procurar persuadir o leitor através de procedimentos 
literários. Uma ficção literária cujas premissas o leitor 
assume por um tempo. (RICOEUR, 1997, p. 356)

Acreditamos, em primeiro lugar, que o filme proponha, com a 
construção de Pandora, uma variação imaginária da realidade. Além disso, 
pensamos que ele possui uma estrutura semelhante àquela da utopia literária 
(há o deslocamento do narrador para o alhures, aspectos de uma narrativa 
de viagem em videolog, a criação de uma distância plausível entre a Terra e 
o “outro” lugar e a descrição detalhada dos hábitos dos Na’vis) porque visa 
a fazer crer seu espectador que uma Pandora é possível na Terra. A partir 
desses e de outros aspectos mais extensamente observados na dissertação, 
acreditávamos que, na esfera do conteúdo, Avatar poderia ser uma utopia. 

No entanto, ainda na tentativa de articular as leituras de Mannheim e 
Ricoeur, encontramos a divisão da utopia em dois componentes: o temático e 
o funcional. O primeiro, assinalado pelo autor húngaro, destaca a importância 
da realidade histórica na construção do pensamento utópico: “É incorreto 
afirmar que um indivíduo isolado pensa” (MANNHEIM, 1971, p. 31). Para o 
autor, a história exerce uma grande força sobre a experiência do indivíduo 
e, portanto, o pensamento é indissociável dessa realidade. Tal perspectiva 
serviria à explicação de um aspecto importante das utopias: a plausibilidade. 
Nos séculos XVI e XVII, as sociedades imaginadas localizavam-se no além-mar 
porque o desenvolvimento técnico da época permitia que esse fosse o espaço 
plausível para a ambientação das utopias: possível, porque o conhecimento 
do mundo e da ciência permitia as navegações, porém improvável ao homem 
médio desse tempo. Isto é, poucos eram aqueles que investiam em excursões 
ao mundo desconhecido ou pouco conhecido e que poderiam, portanto, 
checar a veracidade das narrativas de viagem. Na época hodierna, as utopias 
se situam em outro planeta, pois do mesmo modo, um sujeito comum pouco 
sabe sobre ele e suas possibilidades.

Com isso, de um tempo para outro, há uma variação nos tópicos 
temáticos abordados pelas obras literárias de utopia. No século XVI, fala-se de 
uma sociedade sistemática com divisão severa de trabalho, espaço de convívio 
social e habitação. Por exemplo, na comunidade de Thomas More, mesmo 
as opções existentes de lazer são normatizadas. A Pandora de Avatar é mais 
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orgânica. Nela, a atividade laboral está ligada a uma espécie de “vocação”. 
O espaço natural é divido por um grupo que se apresenta de forma muito 
semelhante a uma tribo indígena, para o qual a religião possui um papel 
fundamental. Em resumo dessas diferenças temáticas, pode-se dizer que Utopia 
faz um contraponto à realidade da monarquia autoritária e corrupta; enquanto 
Avatar se coloca como uma alternativa ecologicamente correta ao mundo do 
consumo. Sobre essas diferenças, destacamos um excerto elucidativo do texto 
de Ricoeur:

Les utopies parlent des questions aussi diferentes que le 
status de la famille, la consommation de biens, la propriété 
des choses, l’organisation de la vie publique, le rôle de la 
religion, etc., et il est extrêmement difficile de les traiter 
dans um cadre unique. En fait, si nous considérons le 
contenu des utopies, nous trouverons toujours des utopies 
contraires. [...] Nous ne pouvons ainsi guère définir les 
utopies par leur notions spécifiques. En l’absence d’une 
unité thématique de l’utopie, il faut chercher leur unité 
dans leur fonction. (RICOEUR, 1997, p. 36)

Logo, o filósofo francês acredita que o aspecto temático da utopia não é 
suficiente para uma definição do conceito e aponta tal tarefa para a sua dimensão 
funcional. Para chegar à função de utopia proposta por Ricoeur, passaremos pelo 
que nos diz o senso comum. No dicionário Houaiss (2011), a entrada referente ao 
termo possui três definições. A primeira evoca a ideia de um lugar da felicidade 
e da harmonia; a segunda avança e traz o conceito de sociedade, justiça e bem-
estar e a terceira, finalmente, lembra-nos que a palavra possui também o traço 
de fantasia. As acepções são postas da seguinte forma:

1- Lugar ou estado ideal, de completa felicidade e harmonia 
entre os indivíduos

2- Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, 
fundamentada em leis justas e em instituições político-
econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-
estar da coletividade

3- Projeto de natureza irrealizável; quimera, fantasia (HOUAISS 
digital, versão 2011) 
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A partir dessas definições, vê-se que o sentido essencial da palavra é a 
noção coletiva. Ela se refere sempre a um lugar partilhado ou a uma sociedade 
organizada e assim chamada. Somado a isso, existe a associação de algo novo 
e inventado, algo que é obrigatoriamente bom e carregado de significado 
positivo. Nesse sentido, chamamos Ricoeur e sua definição:

Ce développement de perspectives nouvelles, alternatives, 
définit la fonction de base de l’utopie. Ne pouvons-nous 
pas dire que l’imagination elle même - à travers sa fonction 
utopique - a un rôle constitutif en nous aidant à repenser la 
nature de notre vie sociale ? (RICOEUR, 1997, p. 36)

Na citação acima, fica claro o modo como o autor compreende a utopia 
e como ele justifica a sua relação com Mannheim, pensador fortemente ligado 
à realidade histórica. Para Ricoeur, a imaginação, utilizando a utopia como 
instrumento, nos auxilia a pensar o modo como vivemos socialmente. E prestar 
serviço como instrumento dos homens no processo criativo de alternativas 
para a organização da vida social é a sua característica constitutiva. 

Sobre a função da utopia, Mannheim (1972) afirma que o conceito deve 
significar uma inversão do real que “rompe as amarras da ordem existente” 
(MANNHEIM, 1972, p. 216), caso contrário, ela se limitaria a ser ideologia. Então, 
se pensarmos em uma função da obra utópica conforme propuseram Mannheim 
e Ricoeur, teremos dúvidas se Avatar pode ser definido através do conceito. 

Embora Jacques Aumont e Michel Marie (2004) tenham o seguinte 
posicionamento sobre a sequência genérica: “é raro que ‘represente’ o filme 
integral, o qual precisamente só introduz” (AUMONT ET AL, 2004, p. 107), os 
dois primeiros planos de Avatar são muito úteis à reflexão sobre a utopia na 
obra em sua totalidade. Desse modo, nos debruçaremos aqui sobre o genérico 
ou começo do filme, momento da apresentação do herói. A primeira imagem 
da película é uma floresta vista do alto. A movimentação da câmera constrói a 
impressão de mergulho daquele que observa a mata.

No plano seguinte, Jake Sullivan abre os olhos, emitindo um enunciado 
em voz-off que informa o espectador do caráter onírico da primeira imagem. 
A presença de Pandora está sugerida nos primeiros segundos do filme e 
entendemos que a sua aparição pertence a um sonho, um presságio. Então, 
esse movimento de abertura dos olhos remete a um retorno do personagem à 
realidade. É necessário falar sobre esse ambiente “real” contraposto ao onírico 
ou a Pandora para que possamos retornar à ideia de utopia a ser apreendida a 
partir das duas imagens iniciais. 
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Os próximos planos do começo do filme se passarão na América do 
Norte do futuro. O terceiro deles mostra um importante dado: Jake Sullivan, 
o personagem central, é paraplégico. Juntamente a sua condição física, 
começamos a reconhecer a atmosfera na qual ele vive. O espaço é familiar aos 
espectadores de ficção distópica e o cenário de Blade Runner (1982), de Ridley 
Scott, é descoberto ao final do percurso da câmera no interior do quarto plano, 
tratando-se de uma alusão ao filme precedente.

As alusões, para Laurent Julier (2007), são “remissões implícitas” e 
“somente podem ser encontradas em um nível além da superfície” (JULIER, 2007, 
p. 137). Embora a remissão à obra de Ridley Scott seja evidente, não podemos 
definir o fragmento como citação porque não há meios de justificá-la verbalmente. 
No entanto, reconhecemos que Avatar estabelece um diálogo formal e temático 
com a célebre obra da década de 1980 nos seus planos três e quatro. 

As imagens em holograma, o uso de fosforescências, o alto número de 
informações e a insalubridade das ruas – impressão provocada devido ao uso de 
máscaras pelos personagens que compõem a massa – remetem ao início da película 
de Scott. Ainda como no incipit da obra de ficção-científica marco da década de 
oitenta, uma panorâmica horizontal leva-nos ao alto para uma visão geral daquele 
ambiente. Além das semelhanças diegéticas, extratextualmente, constatamos que 
o diretor de Avatar, James Cameron, conforme citado anteriormente, teve as suas 
primeiras experiências profissionais junto ao diretor britânico. 

Essa Terra marcadamente cyberpunk de Avatar é o lugar de origem 
do personagem condutor da narrativa. A partir da descrição, vislumbramos 
que a apresentação de Jake Sullivan é feita em semelhança ao espaço que o 
abriga, criando uma relação de coerência entre as características de ambos – 
decadentes, soturnos e tristes. No terceiro quadro, há a primeira aparição de 
Sullivan: ele está em plano médio através do qual podemos conhecê-lo até a 
altura do peito. Notamos que o centro da imagem é ocupado pelo homem e 
que apenas o corpo das demais pessoas do plano aparece em campo. 

Se este enquadramento leva a perguntar sobre o porquê da diferença 
de altura de Jake com relação aos demais, o próximo plano traz a resposta: 
o personagem é paraplégico. A simultaneidade da exposição do corpo pela 
câmera com a fala em off afirma a consciência do narrador sobre o papel 
inconformado assumido por ele na narrativa e sobre a sua condição física: 
“Eles podem consertar uma espinha se você tem dinheiro. Mas não com uma 
pensão de veterano, não com essa economia.” 

A expressão “eles” se refere àqueles que detêm o poder sobre os 
recursos tecnológicos desse tempo e espaço. Logo, sabemos que no mundo 
habitado por Jake o desenvolvimento científico – lê-se a cura e a inclusão – 
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é acessível apenas aos que possuem capital. A fala avança e inferimos uma 
referência à ingratidão. Por meio da restrição “não com uma pensão de 
veterano”, entendemos que o estado físico do soldado foi proporcionado pela 
causa coletiva; entretanto, a sociedade não o retribui e se mostra impassível 
quanto à possibilidade de reversão de seu estado físico. 

O plano cinco descreve o lugar no qual Jake mora, se trata de um espaço 
exíguo – apenas um aglomerado de sala-quarto-cozinha – e em processo de 
degradação. A câmera movimenta-se com o objetivo de atravessar o ambiente, 
mostrando-nos os detalhes do abrigo do personagem. Ao final deste percurso, 
utilizando o recurso de reenquadramento, as pernas de Sullivan ocupam o 
primeiro plano: elas são muito finas em relação ao resto do corpo e revelam 
fraqueza. Ao lado delas, na lateral direita do quadro, observamos uma grande 
tela – certamente se trata de outra alusão, desta vez, aos filmes distópicos 
de François Truffaut e Michael Radford. Nela, opõe-se às pernas de Jake a 
imagem da vitalidade de dois tigres bebês que brincam. Pela voz-off, o que 
parece ser um noticiário transmite a informação de que cientistas descobriram 
a clonagem dessa espécie extinta há mais de cem anos. Nessa narração, há a 
sugestão de que, com as tecnologias da sociedade de Jake, seria fácil resolver o 
problema físico do herói, uma vez que foi possível recriar tigres desaparecidos 
há muito tempo. Mesmo diante de tal facilidade, ele não recebe auxílio. 

Como no plano resultado do reenquadramento, a paralisia do ex-
fuzileiro é posta em destaque nas primeiras imagens do filme. Esse contraste 
recorrente entre o saudável (os tigres na imagem da televisão) e o doente (o 
espaço de Jake e a consequência física de sua profissão) promove a seguinte 
percepção: a Terra de Avatar e os seus habitantes necessitam ser restaurados. 
Defrontamo-nos, então, ao final do quinto plano, com a expressão oral que traz 
a certeza ao espectador de que ele está diante de uma história de reabilitação 
e de retomada da ordem. O modo como a enunciação é posta permite que 
possamos perceber a função de herói investida ao seu emissor: “Eu me tornei 
um fuzileiro pela vida dura. Para ser moldado pela sua dificuldade. Eu disse a 
mim mesmo que poderia passar por qualquer teste.” 

O tom das poucas falas do personagem na narração em voz-off constrói 
de maneira inequívoca a figura de um sujeito corajoso que busca a superar 
a sua adversidade física e a hostilidade do espaço. Assim, é construída 
a imagem do herói do cinema clássico, aquele que é capaz de se fazer por 
si mesmo – ressaltando a força do indivíduo em lugar da coletividade – e 
suplantar fragilidades, despertando no espectador comum a possibilidade de 
“identificação” (AUMONT et al., 1995) 
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Ainda que de forma breve, precisamos refletir sobre a mencionada 
noção de “identificação” no cinema. Primeiramente, é necessário tratar o 
termo de forma não redutora e compreender que o processo de identificação 
espectador-obra cinematográfica não se limita à postura do receptor de ver a 
si mesmo na conduta de um personagem. A complexa construção da estrutura 
fílmica e a disposição empreendida por aquele que o vê também são problemas 
centrais dessa discussão. Logo, o tratamento do assunto demanda uma ligação 
entre as teorias da psicanálise e do cinema. 

Segundo os autores Aumont et al (1995), David Griffith – diretor norte-
americano do início do século XX – foi um dos primeiros cineastas a modelar a 
forma do filme com o intuito de provocar reação do espectador. Contudo, são 
os russos Sergei Eisenstein, Dziga Vertov e Vsevolod Pudovkin, na década de 20, 
que teorizam sobre a identificação. Encontramos nos autores a interessante 
proposição que defende o cálculo ou a consciência de quem dirige sobre os 
possíveis resultados sortidos no espectador. Como está explícito no excerto 
abaixo: 

O produto artístico (...) é, antes de mais nada, um trator 
que lavra o psiquismo do espectador de acordo com uma 
determinada orientação de classe. (...) Arrancar fragmentos 
do meio ambiente, segundo um cálculo consciente e 
voluntário, preconcebido para conquistar o espectador 
depois de ter desencadeado sobre ele esses fragmentos 
em um confronto apropriado. (EISENSTEIN, 1925, Apud 
AUMONT et al, 1995) 

O posicionamento de Eisenstein, visivelmente marxista, demonstra 
uma concepção demasiadamente mecânica e unilateral sobre a relação obra-
receptor. Consequentemente, os estudos em torno da influência do filme sobre 
o espectador evoluíram no sentido da existência de uma dupla identificação 
com o cinema. Desse modo, o efeito do filme sobre o espectador não existiria 
somente pela estrutura do produto artístico, mas também pela vontade daquele 
que assiste em colocar-se numa situação de vulnerabilidade diante de narrativa. 

A identificação primária − termo cunhado por Jean Luis Baudry − 
(AUMONT et al, 1995) é a concessão feita pelo receptor das suas próprias 
vontades pelo tempo de duração da película. Em troca desse abandono, ele 
recebe os estímulos necessários para a imersão no texto cinematográfico (os 
itens da sala, a poltrona, o desfile das imagens, os recursos sonoros). 

O tema é pertinente nesta dissertação uma vez que exploramos a 
apresentação do herói no filme de Cameron. Entretanto, o primeiro tipo de 
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identificação nos conduz a uma possível justificativa do uso de 3D em Avatar. 
O volumoso emprego de ferramentas tecnológicas no filme – repetidamente 
anunciado nas publicidades do lançamento – certamente é entendido como 
uma estratégia de conquista de público para as salas de cinema. Logo, o diretor 
canadense anunciou e proporcionou uma experiência próxima do real e, como 
resultado, recebeu novamente a maior bilheteria da história. 

De acordo com o crítico da revista Contracampo, Luís Veríssimo, a 
experiência 3D é responsável por provocar certo estranhamento diante da 
forma dos nativos Na’vi. O tamanho dessas criaturas é apresentado como 
superior ao dos humanos e, ainda que possuam uma fisiologia semelhante à 
forma de um indivíduo saudável e praticante de exercícios físicos (todos são 
muito esguios e exibem a saliência dos músculos), eles possuem algumas 
diferenças, tais como o formato pontiagudo das orelhas (semelhante à imagem 
convencionalmente associada à figura mítica do elfo) ou a número inferior de 
dedos (apenas três). 

O “estranhamento” apontado por Veríssimo resulta do realismo da 
experiência. Logo, ele não provoca a reação de reflexão no espectador, mas 
um mergulho nas tecnologias das salas de projeção das grandes franquias. 
Ivana Bentes e Erick Felinto (2010), em ensaio sobre a experiência com o filme 
desde o momento da fila em frente a uma das sedes da rede IMAX, destacam 
a importância da exposição da própria empresa sobre os instrumentos que 
dispõe com o objetivo de envolver o consumidor. Lê-se no relato: 

Que as tecnologias existam hoje principalmente para nos seduzir é algo 
que a experiência do cinema IMAX testemunha exaustivamente. Previamente 
a todo espetáculo (e foi, assim, naturalmente, antes da exibição de Avatar), o 
público escuta uma narração em off apresentando as maravilhas tecnológicas 
responsáveis por produzir uma experiência tão singular. Escutamos, fascinados, 
sobre o gigantismo da tela, que ocupa todo o campo de visão. Aprendemos 
sobre as características especiais dessa mesma tela, que permite que o som 
atravesse e repercuta junto com os outros vários alto-falantes espalhados pela 
sala. (BENTES e FELINTO, 2010, p. 14) 

Os discursos do ensaísta e do crítico mostram o apelo de Avatar 
às singularidades da identificação primária. O objetivo desse excesso de 
investimento na estrutura material que cerca o filme na parte exterior à 
tela provoca a utilização de recursos narrativos promotores da identificação 
também a nível secundário. Essa última consiste na relação que o espectador 
estabelece, não com a sucessão de imagens, mas com o próprio personagem 
representado (ou com mais de um deles). Aumont (1995) defende o conceito 
como originado na teoria do complexo de Édipo freudiano. Para o autor, o 
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caminho do indivíduo em direção ao outro – o desejo de sê-lo, ter o que o 
outro possui, gostar dele ou rejeitá-lo – justifica o princípio de reconhecimento 
entre o espectador e a conduta de determinado personagem. 

Logo, a simpatia não leva à identificação, pois o mecanismo é anterior à 
recepção positiva ou negativa de um personagem. E ainda, deve ser destacado 
que o sentimento de familiaridade não é provocado apenas pela representação 
de boas ações; diferentemente disso, o espectador também pode se identificar 
com o mau comportamento. A figura do herói exemplifica essa afirmação. A 
personalidade condutora de uma narrativa dificilmente é completamente 
monolítica – incluindo o caso do cinema clássico – ao contrário, ela vive em 
conflito com determinada situação e espaço e sua função é confrontá-los. 
Cristina Alvarez, no texto « Figures du héros, littérature, cinéma e bande 
déssinée », afirma que: 

Aussi tout héros garde-t-il quelque chose de ce modèle: 
mediateur entre ordre et contre-ordre, il prend une attitude 
de dénégation de la loi, tout en agissant à son service mais 
l’excédant, la subvertissant même. D’où son hybridité et 
sa liminarité, ses déplacements entre deux mondes: les 
vivants et les morts, le rêve et la réalité, la civilisation et la 
sauvagerie. Le héros est fondamentalement celui ou celle 
qui s’expose à ce qui advient (advenir, a(d)venture), qui est 
disponible à rencontrer l’altérité radicale, à chercher une 
dimension perdue, matérielle ou immatérielle, à changer 
son être et l’être du monde. (ALVAREZ, 2011, s/p). 

Encontramos nitidamente os aspectos da personalidade de Jake Sullivan 
na descrição acima. O repúdio do personagem pelo seu próprio mundo o levará a 
este plano de liminaridade ou de divisão entre dois mundos (o sonho e a realidade, 
a civilização e a selvageria). O personagem do ex-fuzileiro se tornará híbrido até 
mesmo no que concerne a sua constituição física, já que assumirá o controle de um 
avatar – um corpo idêntico ao dos extraterrestres Na’vis, no entanto, vazio. Após a 
mudança do corpo, ele terá as ferramentas necessárias para partir em descoberta 
ao alhures, redefinir-se e abandonar a sua história prévia. 

Se olharmos genericamente a narrativa, Jake não seria um herói porque 
renuncia ao seu traço humano e ao mundo ao qual pertence a sua espécie. Ou 
seja, desprende-se da responsabilidade sobre a restauração do caos terrestre. 
Em oposição a essa leitura, a primeira sequência apresenta um sujeito que 
luta em vão, nos sentidos conotativo e denotativo, para o reestabelecimento 
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de uma ordem. Como na citação de Cristina Alvarez, o soldado irá extrapolar 
as leis, uma vez que o espaço no qual circula parece não possuí-las ou, ainda, 
parece ter regras que refutam as noções de “politicamente correto” da época 
contemporânea ao lançamento do filme. 

Desse modo, nos próximos momentos do filme, a figura passiva e impotente 
de Sullivan irá mudar. A transição do quinto para o sexto plano dá continuidade 
à apresentação do personagem. O primeiro, cujo ponto final é expressivo da 
impotência física de Jake, diferencia-se do segundo, no qual ele é posto em situação 
de popularidade e de inclusão entre os demais. A primeira imagem parte das 
pernas do protagonista e o mostra brincando com sua cadeira de rodas. Conforme 
a câmera muda de posicionamento, entendemos que ele equilibra um copo de 
bebida alcoólica sobre a cabeça. O som reforça a mencionada aceitação pública, 
pois todos torcem pelo ex-soldado: “Jake, Jake, Jake”. 

Os planos 6, 7, 8 e 9 servem à narração dessa ação. A receptividade do 
sujeito pelo público do bar sugestiona os espectadores quanto ao partido que 
devem tomar. Finalmente, a ingestão de álcool e a inserção em um ambiente 
como um bar remete à situação posta por Aumont et al. (1995) a respeito de 
uma identificação ambígua daquele que recebe o filme com o personagem. 

Nos planos 10 e 11 Jake se afasta da multidão e retoma o discurso em 
segunda pessoa. Novamente, de modo concomitante à narração em off, as 
suas pernas são enquadradas diante do sobre-enquadramento de uma tela. 
A espécie de aparelho televisor – com tamanho maximizado – transmite um 
jogo de futebol; o décimo primeiro segmento da sequência é concluído com 
as saudáveis pernas de um jogador em exercício em contraste com o perfil 
solitário de Sullivan na cadeira de rodas, replicando a contraposição das 
imagens de vitalidade dos tigres bebês. 

A sequência selecionada apresenta variações constantes da imagem do 
personagem. Como vimos, do terceiro ao quinto plano tínhamos representações 
que sugeriam a fraqueza. Do sexto ao nono, presenciamos uma mise-en-geste de 
desenvoltura no trato social. Do décimo ao décimo primeiro, voltamos a receber 
um sujeito visivelmente descontente com a sua situação: é o que argumentamos 
no parágrafo anterior e reiteramos com a fala de Sullivan antecessora do décimo 
segundo plano: “Sejamos claros. Não quero a sua pena. Eu sei que o mundo é 
uma droga. Se você quer um jogo justo, você está no planeta errado.” 

Do segmento número doze até o vinte e nove ‒ altura em que termina 
a sequência ‒ a exposição flutuante do personagem dá lugar a uma espécie de 
estabilidade. Não nos referimos à constância de temperamento, mas ao modo 
recorrente que Jake Sullivan terá de conduzir os acontecimentos ao longo do 
filme. Esse último intervalo de planos traz a principal ação do genérico do filme: 
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uma disputa entre Sullivan e um homem, ocasionada pela revolta do personagem 
condutor diante da agressão física desferida pelo outro contra uma mulher. 

Em seguida da enunciação “se você quer um jogo justo, está no planeta 
errado”, o ex-fuzileiro parte em direção ao agressor. Novamente, a fala em off 
demonstra conhecimento do personagem sobre a ação que ocorrerá depois: 
ele irá buscar a justiça ou lutar por ela. Nesse sentido, a expressão verbal, além 
de manifestar sem ambiguidade a consciência de Sullivan sobre o seu papel de 
narrador, também exprime a noção que ele possui sobre a sua atuação como 
herói, como aquele que se mantém justo no planeta errado. 

A narração ainda é importante em outros dois momentos da sequência. 
No plano número quatorze, ao contemplar a ação com certo distanciamento, 
Jake emite: “O forte se aproveita do fraco. A vida é assim e ninguém faz nada”. 
Do décimo quarto ao vigésimo segundo segmento, acontece um jogo de 
olhares que antecede a briga propriamente dita. Aqui, a expressão “jogo de 
olhares” não possui o sentido referente a “duas pessoas que se olham”, em 
lugar disso se trata de uma relação estabelecida entre o que é visto por meio 
da câmera ‒ equivalente a terceira pessoa – e o que é presenciado por Sullivan 
‒ equivalente à câmera em primeira pessoa. 

A organização desse jogo de olhares por meio da decupagem é posto 
por Aumont et al. (1995) como um recurso do cinema clássico empregado 
com o propósito da identificação. Essa forma de arranjo entre o que ora é 
objeto do olhar e o que ora é sujeito portador da visão convida o espectador 
a interpretar o papel duplo do identificado: o de quem observa, de um lugar 
exterior à situação, e o de quem observa do interior da ação e, desta, também 
é passível de ser visto. Com isso, concluímos que o raccord – recurso que 
aparece, caracteristicamente, a partir do plano número seis – é essencial na 
construção do efeito de simpatia pelo personagem Jake Sullivan. 

A palavra raccord, em língua francesa, é utilizada para designar o “fato de 
estabelecer uma ligação, uma continuidade, entre duas coisas ou duas partes” 
(Le Robert, 2006, p. 1094), podendo ser compreendida como “articulação”. O 
cinema empresta essa palavra do uso comum e passa a utilizá-la como definição 
da junção de um plano a outro. Aumont e Marie (2003) estabelecem diferença 
entre os modos de execução dos raccords. Um deles é o raccord espacial, que visa 
a dar continuidade à sequência mediante a variação da delimitação do espaço 
(por exemplo, a passagem do plano médio de Jake, no terceiro segmento, para 
um plano conjunto, no quarto segmento). Também há o raccord plástico, isto 
é, aquele que mostra a mudança de focalização de um personagem para outro 
e mantém uma relação de adjacência. O terceiro tipo indicado pelos teóricos 
é o diegético, ele deve manter a continuidade da gesticulação ou ação de um 
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personagem. Esse último é o modo usado com maior frequência na etapa final 
da sequência selecionada, na qual se situa o ato da disputa. 

No interior do terceiro item da tipologia está situado o “raccord sobre o 
olhar” (p. 251) sobre o qual já refletimos acima. O uso desse recurso em Avatar 
é de extrema pertinência, pois faz emergir no espectador um sentimento 
de simpatia por aquele personagem que, “apesar de ter uma vida difícil”, 
busca “lutar”. Nessa asserção, referenciamos a última frase em off de Jake, 
concomitante ao plano vinte e cinco: “Tudo o que eu queria na minha droga 
de vida era alguma coisa pela qual lutar.” Aumont e Marie corroboram essa 
leitura: 

Nesse raccord [o do olhar], o espectador é, ao tempo de 
um olhar, colocado em relação direta com a subjetividade 
de uma personagem, e essa coincidência momentânea, 
um dos agentes mais sólidos da identificação, é um dos 
meios de inclusão do sujeito espectador na narrativa 
fílmica. (AUMONT, MARIE, 2003, p. 252) 

Outros modos de raccord são utilizados com o objetivo de aproximar, ao 
máximo, o espectador na história narrada. Como exemplo, citamos a conexão 
diegética entre os planos dezoito, dezenove e vinte. Essa mudança dinâmica de 
imagens nos proporciona acompanhar a ida de Jake até o agressor. Também 
é passível de destaque um sobre-enquadramento no plano vinte e um que 
leva ao detalhe da mão de Jake no momento em que ele puxa a cadeira do 
seu opositor, fazendo-o cair. Além da impressão de desfecho veloz da ação, o 
reenquadramento é outra característica do cinema clássico, já que visa a seguir, 
permanentemente, uma mesma figura – que, em geral, é um personagem 
principal – em enquadramento central (AUMONT e MARIE, 2003, p. 98). 

A partir desse momento, os papéis são invertidos, Sullivan passa a 
ser forte e agressor e o personagem secundário – que agredira a mulher – 
torna-se o atacado. Os quatro primeiros socos da luta são desferidos pelo ex-
fuzileiro, atitude que o encaminha – ao término da sequência – a ser expulso 
do bar. Jake, após uma breve atuação como um sujeito ativo contra a injustiça 
do espaço, volta a ser incompreendido em sua luta com o malfeitor até pela 
própria mulher que, vítima da agressão, socorre seu agressor. 

A partir dos comentários acima, reiteramos a conclusão de que a 
organização da linguagem, constatada pelo modo de uso dos raccords, durante 
a apresentação do herói antecipa o caráter clássico da narrativa que seguirá. 
A identificação é um produto dessa articulação e a respeito dessa tessitura 
formal provocadora de efeitos, é oportuno propor uma pergunta: o que há 
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de problemático em tudo isso? À primeira vista, responderíamos que não 
existe nenhum mal em seguir os preceitos de manipulação de uma forma que 
intenciona somente o entretenimento. 

Porém, a primeira sequência de Avatar se mostra conflituosa quanto 
ao seu caráter de entretenimento. Com interesse argumentativo, retornamos 
à discussão dos planos um e dois. A primeira imagem da película é construída 
sobre uma floresta enuviada e o estranho verde do lugar remete ao mito 
idílico que existe ao redor dos espaços tropicais. O plano é iniciado com 
uma movimentação de grua posicionada de forma plongé, gradualmente, o 
mergulho é aprofundado e temos a sensação de que entramos na paisagem. 
Um corte brusco leva à abertura dos olhos de Jake.

Então, ocorre o anúncio da existência de um local fantástico e paradisíaco 
na narrativa. Este lugar, cujo primeiro contato é embaralhado pela existência 
da neblina – que, aqui, pode conotar aquilo que não enxergamos com clareza 
ou o que não compreendemos bem –, não pertence somente ao domínio 
do sono como quer nos fazer pensar o plano número dois pelo despertar de 
Sullivan. A câmera, ao levar o seu espectador a penetrar o ambiente, indica a 
possibilidade de um acesso quase real à utopia mais tarde nomeada Pandora. 

Logo, o sonho utópico existe no texto de James Cameron e ele é 
fortemente justificado nos fragmentos que sucedem. Ao trazer a Terra 
através de uma perspectiva distópica e aludir a obras de mesma tradição 
cinematográfica (emprestada das manifestações literárias), o diretor ensaia a 
construção de um texto reflexivo, que irá supostamente extrapolar os limites 
temporais da duração da projeção. Esse esforço pode ser visto na natureza fixa 
ou de progressão lenta inerente aos planos dois, três quatro e cinco. 

De modo contraditório, a partir do sexto plano, ele conduz as imagens 
com o intuito de unir intimamente o espectador à obra fílmica. Também vimos 
esse objetivo na caracterização de um personagem facilmente decifrável como 
“herói tipicamente hollywoodiano”. Aumont et al apontam os resultados 
obtidos por meio dessa tomada de decisão: 

Este estado de identificação do espectador de cinema, 
feito de regressão narcísica, de retirada, de imobilização 
e de afasia foi, ao longo de toda a história do cinema, 
um problema incontornável, um obstáculo para todos 
os cineastas que tiveram o desejo ou a vontade de fazer 
filmes para agir sobre o curso das coisas ou para conduzir 
os espectadores à conscientização e à ação [...]. (AUMONT 
et al, 1995, p. 255). 



633<sumário

Avatar parece em um primeiro momento se propor a seguir a tradição 
utópica – e também distópica – proveniente da literatura e adotada pelo 
cinema de arte (Jean Luc Godard, François Truffaut, Andrei Tarkovsky) ou pelo 
cinema de ficção científica (Terry Gilliam, Ridley Scott, Michael Radford, George 
Miller). Entretanto, todos os diretores citados trabalham com uma espécie 
de estranhamento em alguma das esferas de constituição do filme, seja ela 
temática, formal ou técnica. Essa inquietação é o que desvia o espectador da 
completa identificação e imersão. 

Aumont et al novamente nos auxiliam a compreender que a película 
de Cameron não apresenta uma singularidade incômoda capaz de levar os 
seus receptores “à conscientização e à ação”. O herói que irá explorar Pandora 
poderia ser aquele mesmo recorrente nos clássicos de western: viajantes 
dispostos a encontrar indivíduos menos humanizados que, ao se depararem com 
a alteridade, apaixonam-se pela civilização mais orgânica, envolvem-se em um 
emblema amoroso e suprimem o lugar, a vida e o comportamento de outrora. 
Por essa razão, foram inevitáveis as comparações com obras como Dança com 
os Lobos (1990), O Último Samurai (2003) e até mesmo animações como As 
aventuras de Jack e Crysta na floresta tropical (1992), e Pocahontas (1995).
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Indivíduo e liberdade na Utopia de Morus

Katerine Iraci de Brito Sobrinha1

Porque Deus se juntou ao homem sem 
intermediário, é preciso que não  

esqueçamos que nossa felicidade consiste 
em ligarmo-nos a Deus sem intermediário 

(...) que os homens, então, cessem de 
desconfiar de sua divindade, desconfiança 

pela qual eles mergulham entre os mortais. 

Ficino, De Christiana Religione 

Propor algum estudo, por breve que seja, sobre uma obra publicada 
em 1516 é temerário por diversos motivos. Lidar com diferentes disposições 
conceituais, buscando levar em consideração normas, regras, convicções, visões 
de mundo radicalmente diferentes, sensibilidades distintas, causa a impressão 
de se estar pisando em solo movediço, que, ao menor descuido, oferece o risco 
de cair em imprecisões e anacronismos de toda ordem. Tentar reconstituir, assim, 
os sentidos previstos por uma obra como a Utopia (1516), de Thomas Morus, se 
nos afigura apenas como um exercício de leitura, de verificação do que é estar 
diante do “outro”, radicalmente dessemelhante no tempo. 

Um aspecto interessante da obra de Morus e que é precisamente o 
tema deste trabalho é pensar nas dimensões da liberdade individual do homem 
renascentista e as apropriações que o autor faz desse tema na sua Utopia. É 
certo que este tema demandaria uma vida de pesquisa e estudo aprofundado, 
o que isenta este trabalho de qualquer pretensão nesse sentido, sendo apenas 
um rápido ensaio que tem como fim levantar, sumariamente, algumas breves 
questões a este respeito. 

O “Renascimento”, categoria problemática porque resultado de um 
esforço que faça caber em uma denominação global coisas muito diversas 
entre si, é também necessária quando se trata de um esforço de sistematização 

1  Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade, pela Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Atualmente é doutoranda em Teoria e História Literária, pela Universidade 
Estadual de Campinas, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Foot Hardman.



636<sumário

daquilo que representaria um “contínuo temporal” que abarcaria os séculos 
XIII, XIV e XV, daí o uso do termo, aqui, sem maiores recatos. 

É comum pensar no Renascimento como um momento em que o 
homem assume para si o controle da sua própria existência, tendo como 
desafio a possibilidade de explorar toda a potência da razão em contraposição 
a um “espírito medieval”, cujo “corpo místico” do Estado subtrairia ao homem 
a sua autonomia enquanto indivíduo. 

Como afirma o historiador Jacob Burckhardt, a respeito do Renascimento 
Italiano, em seu célebre estudo A cultura do Renascimento na Itália, 

Na Idade Média, ambas as faces da consciência – aquela 
voltada para mundo exterior e a outra, para o interior 
do próprio homem – jaziam, sonhando ou em estado de 
semivigília, como que envoltas por um véu comum. De 
fé, de uma prevenção infantil e de ilusão tecera-se esse 
véu, através do qual se viam o mundo e a história com 
uma coloração extraordinária; o homem reconhecia-se a 
si próprio apenas como raça, povo, partido, corporação, 
família ou sob qualquer outra das demais formas do 
coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao 
vento; desperta ali uma contemplação e um tratamento 
objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. 
Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também, na 
plenitude de seus poderes, o subjetivo: o homem tornar-
se um indivíduo espiritual e se reconhece enquanto tal 
(BURCKHARDT, 2009, p. 145).

Burckhardt vislumbra, portanto, no Renascimento, um momento 
de cisão entre um homem, que, protegido por uma espécie de véu, tecido 
pela ingenuidade da fé e pelo corpo místico do Estado, só se reconhece 
enquanto coletividade, como parte de uma “raça, povo, partido, corporação 
ou família”, este homem, o “medieval”, se contrapõe precisamente ao homem 
“renascentista”, cuja contemplação objetiva do Estado e de todas as coisas 
faz erguer, “na plenitude de seus poderes”, a esfera do subjetivo; é, portanto, 
segundo Burckhardt, este o indivíduo renascentista: singular e único, “indivíduo 
espiritual” apto a se reconhecer enquanto tal. 

Contudo, apesar da fecundidade da sua obra, o fato de Burckhardt cindir 
de maneira tão radical o homem renascentista do homem medieval parece 
também inspirar os seus contestadores. Em Indivíduo e Cosmos na Filosofia 
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do Renascimento, por exemplo, Ernest Cassirer expõe, com a sua habitual 
acuidade, o fato de não ser possível traçar uma linha divisória nítida entre 
aquele que seria o pensamento “medieval” daquele que seria o pensamento 
“renascentista”. Isso se deve ao fato, segundo Cassirer, de que o pensamento 
renascentista deriva de temas fundamentais da mística medieval, tais como 
Liberdade, Razão e Natureza, tornando as fronteiras temáticas que separam a 
“Idade Média” do “Renascimento” ainda mais frágeis. Cassirer aponta, a partir 
daí, os problemas mais flagrantes destas cômodas delimitações temporais, 
afirmando que

A oposição entre o “homem medieval” e o “homem 
do Renascimento” ameaça se liquefazer e se volatizar 
à medida que se tenta verificá-la in concreto, quanto 
mais avança a pesquisa biográfica isolada de artistas, 
pensadores, eruditos e estadistas do Renascimento. 
(CASSIRER, 2001, p. 9). 

Mas o que determinaria a configuração desse novo homem do 
Renascimento? Quais aspectos seriam decisivos na abordagem do tema do 
“indivíduo” a partir de nomes importantes do humanismo neoplatônico? 
Naquele que é considerado o “manifesto” do Renascimento, por exemplo, o 
Discurso sobre a Dignidade do Homem, Giovanni Pico Della Mirandola parte do 
argumento de que o homem só se torna consciente da sua dimensão enquanto 
ser livre através do uso efetivo de sua própria razão. No discurso, Pico argumenta 
que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem a sua dignidade no 
fato de poder atingir, se assim o quiser, a perfeição. O tema do livre-arbítrio 
acentua, em Pico, a tese segundo a qual é somente a Liberdade aquilo que 
pode deflagrar a ascensão ou o absoluto declínio do homem, partindo da 
constatação de que as escolhas morais e intelectuais que o indivíduo faz ao 
longo de sua existência serão responsáveis pela possibilidade de conduzir o 
homem a “degenerar até aos seres que são as bestas, [ou] regenerar até as 
realidades superiores que são divinas, por decisão do [próprio] ânimo” (DELLA 
MIRANDOLA, 2006, p.57). 

Aqui parece posto, portanto, o problema da Liberdade, que, a despeito 
das determinações hierárquicas do Estado ou da Igreja, revela ao homem a 
possibilidade de, a partir de escolhas que só lhe dizem respeito, ser o artífice da 
própria experiência terrena. Uma vez concedido ao homem o que deseja, ou 
seja, ser aquilo que quiser, anula-se, automaticamente, o poder de interferência 
de domínios que lhe são externos, o que equivale à possibilidade de supressão 
tanto do poder da Igreja quanto do Estado nas decisões individuais. É esse, 
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talvez, um dos pontos primordiais a nos fazer pensar sobre a configuração do 
indivíduo renascentista frente à sua capacidade de ação: abstendo-se da tutela 
de um outro, o homem pode interagir com Deus e com os seus semelhantes da 
maneira que melhor lhe aprouver, tendo autonomia para tanto no uso pleno 
do seu entendimento. 

Entendemos, assim, “grosso modo”, que o traço responsável pela 
configuração do “homem renascentista”, reside na tomada de consciência 
de que todo homem é um ser livre, e que esta condição se pauta no uso 
efetivo da sua razão como único meio eficaz de ação. Não é, contudo, uma 
liberdade que suprima a presença de Deus. É esse um tema atraente porque 
se faz revelador do quanto os importantes pensadores do Renascimento ainda 
estavam completamente submersos na cultura da Igreja, fazendo do escopo 
de suas considerações filosóficas matéria também teológica. É nesse sentido 
que podemos pensar a ideia de liberdade, tão frequentemente associada ao 
pensamento renascentista, não como uma possibilidade de exclusão da matéria 
divina, mas liberdade enquanto possibilidade de comunicação e relação direta 
com Deus sem quaisquer intermediações. Dito por outra forma, cada ser, 
único e singular, está em uma relação, também única e singular, com Deus. A 
doutrina da liberdade do homem passa a ser, então, temática preponderante 
do escopo filosófico do Renascimento, pois “só através da liberdade o homem 
pode igualar-se a Deus; só através dela o homem se transforma em receptáculo 
de Deus” (CASSIRER, 2001, p.74).

Grão-chanceler da Inglaterra, Thomas Morus publica Utopia em 1516. A 
obra, como não poderia ser diferente dado o caráter letrado do seu autor, faz 
menção e referência à tradição todo o tempo. Narrativa em forma de testemunho, 
inicialmente, e de diálogo posteriormente, garantindo assim a verossimilhança 
do relato, Utopia é redigida em registro simples ou chão, escrita tanto para “a 
orelha rústica quanto para o intelecto agudo” (HANSEN, 2011, p. 37).

Sendo um dos principais nomes do “Renascimento Inglês”, Morus 
publica a sua Utopia em um momento em que o ideário renascentista já está 
fortemente consolidado. É precisamente no Cinquecento que o humanista 
inglês escreve aquela que seria a obra mais célebre do gênero; e é a partir 
da leitura da Utopia que procuramos entender como o tema do “indivíduo” 
aparece na obra em questão. 

Resultado de convicções humanistas, Utopia é a construção ficcional de 
uma pólis racional, formulada a partir de tópicas próprias para a construção de 
cidades imaginárias perfeitas, derivadas, muito provavelmente, da República 
de Platão. Morus constrói, portanto, uma comunidade fundada em uma 
razão humanística, que vislumbra um plano político edificado a partir de 
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uma convivência igualitária e equilibrada entre os seus membros, a partir da 
propriedade coletiva, da educação de todos os seus cidadãos, da geração de 
bens visando apenas ao consumo interno da comunidade, a moralidade dos 
costumes, a tolerância religiosa, em suma, um governo idealizado e praticado 
por sábios e filósofos. 

Dito isso, como se dá, na obra de Morus, a representação de um modelo 
exemplar de homem social vivendo em uma comunidade como a de Utopia? 
Como seriam configuradas as qualidades de um cidadão de uma pólis perfeita? 
Ou ainda, o que é ser “indivíduo” em uma comunidade utópica? 

Como dito acima, a Utopia é uma cidade cujas bases são sedimentadas a 
partir de princípios igualitários, que determinam, por assim dizer, que todos os 
habitantes da cidade disponham de uma estrutura social que os proporcione o 
mesmo modo de vida e, da mesma forma, a possibilidade de serem educados 
de modo a estarem aptos a exercer as funções que competem aos moradores 
da cidade. É, portanto, um sistema rígido de formação, que constrange os 
utopianos a viverem sob a tutela daqueles que foram escolhidos, no interior 
da própria comunidade, para guiar, sobretudo os jovens, pelos caminhos que 
levariam ao bom funcionamento da cidade. 

Utopia é, portanto, uma cidade cujos espaços de atuação são 
determinados previamente, subtraindo ao utopiano o princípio fundamental 
do livre-arbítrio individual, que é precisamente a possibilidade de escolha dos 
rumos a serem dados à própria vida. Entramos, assim, em um ponto complexo 
da nossa leitura porque implica entender como a Utopia de Morus está sendo 
pensada a partir de elementos que eliminam a esfera de decisão dos seus 
indivíduos, e, mais, de como a organização do Estado suprime aquilo que, 
durante o próprio Renascimento, era entendido como o princípio mais efetivo 
na consolidação do homem: a liberdade de ação. 

O homem livre é, portanto, aquele que não deve ser constrangido por 
nenhuma lei que não aquela determinada por seu próprio arbítrio, controlando 
e ajustando o destino, tanto quanto possível, a seu modo: 

Os perigos que ameaçam o homem a partir de fora, as 
forças do destino que o assaltam são de maior intensidade 
enquanto o seu ser verdadeiro ainda não se formou; 
enquanto o homem ainda se encontra na infância ou 
na primeira juventude. Tais perigos tornam-se menos 
prementes tão logo este ser desperta; tão logo ele se 
desenvolve e atinge sua plena eficácia graças às forças 
fundamentais da humanidade livre, graças à energia do 
esforço moral e intelectual (CASSIRER, 2001, p. 128). 
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O texto transcrito acima, fragmento de um comentário feito por Cassirer 
a partir da leitura das Epístolas, de Poggio Bracciolini, coloca em cena um 
tema também caro aos humanistas neoplatônicos: a Fortuna. Essa dimensão 
inesperada do porvir, entendida, nas doutrinas medievais, como uma força 
cuja potência o homem está sempre à mercê, passa a ser considerada, no 
Renascimento, menos enérgica, porque compete ao homem minimizar, “graças 
à energia do esforço moral e intelectual”, as forças hostis do destino. Em Morus, 
contudo, a configuração social dos indivíduos da Utopia redefine o lugar da 
Fortuna. Os utopianos tem, na proteção do Estado e das suas instituições, o 
escudo que os protegem da sorte que podem arrastá-los à força por caminhos 
indesejados. É justamente este o papel a ser encenado pelo Estado na Utopia, 
o de fazer, tanto quanto for possível, para que se contenha o poder individual 
que possa levar os utopianos a serem arrebatados por sua própria fortuna. 

Assim, as instituições que ordenam a cidade retiram dos seus 
habitantes a possibilidade do erro, subtrai aquilo que pode ser contingente, 
fazendo minguar a possibilidade de que cada um tenha uma “história”, um 
caminho peculiar, pautado nas escolhas e definido pelo próprio indivíduo. É 
represada, portanto, aquela capacidade de autoaperfeiçoamento, por escolhas 
morais e intelectuais, tal qual como pensada por Pico, uma vez que, em uma 
sociedade utópica, os “lugares perfeitos” já existem e devem ser apenas 
ocupados por pessoas que, de bom grado, assumam as posições para as quais 
foram formadas e para as quais foram distribuídas. É nesse sentido que a 
anulação da individualidade, a partir do controle dos desejos, das atividades, 
da padronização do comportamento e das funções revela, em Morus, o 
conjunto de indícios que colocam em evidência a inexistência de diferenças 
singularizantes na formação social de uma utopia.

Mas não é tudo. Ao buscar exemplos, na obra em questão, do 
argumento aqui assumido, um que nos parece sobremaneira sedutor é aquele 
já mencionado acima como uma das prerrogativas mais elementares na 
constituição do homem renascentista: a relação direta que deve se estabelecer 
entre o homem e Deus. No capítulo em que trata da religião dos utopianos, 
Morus acentua a nossa dificuldade em tentar fechar em bons termos o 
tema da individualidade na Utopia. Se, por um lado, os habitantes da cidade 
devem viver de acordo com aquilo que lhes foi determinado por instâncias 
superiores, em um regime hostil de regras, contenções e frugalidades, por 
outro, os indivíduos utopianos dispõe de toda a liberdade para se dedicarem 
a quaisquer crenças da maneira que melhor lhes aprouver, sem rechaços ou 
constrangimentos de qualquer ordem. Há, dessa forma, a possibilidade de, na 
Utopia, dar livre curso à relação do homem com esse poder divino capaz de 
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“encher o mundo inteiro não como substância física, mas como força ativa” 
(MORUS, 2009, p. 177). É, portanto, a tolerância da diversidade de crenças e 
religiões um dos pontos altos da Utopia se quisermos pensar sobre o poder 
de decisão e liberdade outorgados aos utopianos. Em passagem importante, 
Morus escreve:

[Utopos] não tinha a pretensão de saber qual era a 
melhor de todas as crenças, e, ao que parece, admitia a 
possibilidade de Deus inspirar a diferentes pessoas religiões 
diversas, por desejar ser venerado através da diversidade 
dos cultos. Mas estava plenamente convencido de que 
era loucura e arrogância intimidar as pessoas e forçá-las 
a aceitar doutrinas nas quais não acreditavam. (...) Assim, 
Utopos deixou em aberto a liberdade de crença, para que 
cada um fizesse sua escolha com base em suas próprias 
ideias. (MORUS, 2009, p. 180).

É esse um aspecto relevante da obra porque permite que pensemos, 
aqui, a partir do tema da religião na Utopia, alguns problemas filosóficos que 
estão postos na discussão sobre a liberdade individual de escolhas religiosas. 
Partindo de ponderações especulativas, o filósofo alemão Nicolau de Cusa, 
concebe cada homem como um ser espiritual, como um ser centrado em si, 
o que determinaria, assim, a inalienável individualidade de cada um. Desse 
modo, para Cusa, a individualidade não representa qualquer tipo de limitação, 
mas, pelo contrário, representa a possibilidade de reconhecimento da noção 
de unidade. E é precisamente essa noção de indivíduos únicos que permite 
pensar que esses mesmos indivíduos possuam crenças também únicas, 
justificando, portanto, a multiplicidade de ritos e usos religiosos. O mais 
interessante, a partir das noções filosóficas de Nicolau de Cusa, é a ideia de que 
a multiplicidade de crenças não invalida a ideia de uma divindade única, antes 
o contrário, a unidade e a universalidade de Deus não excluem as diferentes 
formas de fé, levando-se em consideração que estas diferentes manifestações 
são expressões necessárias de sua própria universalidade. E é justamente isso 
a determinar o fato de que todas as religiões, crenças e ritos, a despeito das 
diferenças singularizantes de cada uma, terem um mesmo conteúdo de fé: 

Todos aqueles que, um dia, cultuaram muitos deuses, 
pressupuseram haver uma divindade. Adoram-na, de 
fato, em todos os deuses, assim como o fazem-nos 
que dela participam. De modo que se a brancura não 
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existisse não haveria coisas brancas, da mesma forma, 
não existindo a divindade, não haveria deuses. Logo, 
o culto dos deuses declara haver a divindade. (...) Uma 
vez admitido isso, aquelas variedades de ritos não trarão 
mais problemas, de fato foram estabelecidos e recebidos 
como signos sensíveis da verdade da fé: os signos, porém, 
tem a variação, não o significado. (NICOLAU DE CUSA 
Apud CASSIRER, 2001, p. 51).

Esta parece ser a base filosófica sobre a qual se funda a perspectiva 
assumida por Morus em sua Utopia: não importa a diversidade de crenças 
porque todas elas são signos da verdade da fé, “e só esses signos estão sujeitos 
a transformações, a modificações, não os seus referentes” (NICOLAU DE CUSA 
apud CASSIRER, 2001, p. 51). É, portanto, sobre esse caráter universalizante 
da religião que se sustenta a própria ideia de individualidade, uma vez que a 
alteridade faz com que o indivíduo reconheça a sua própria unidade enquanto 
ser, da mesma forma que as diferentes manifestações de religiosidade 
convergem para uma unidade divina.

Como pode ser percebido pela rápida exposição acima, é difícil entender 
o tema da “individualidade” em Morus. O tema, tratado sob as mais diversas 
perspectivas, fornece inúmeras chaves de leitura, sem que se feche, em nenhum 
momento, o problema. A um só tempo, Morus delineia o indivíduo utopiano 
como aquele enredado por instituições que constrangem os habitantes da 
cidade a viverem de maneira absolutamente regrada, mas é também o lugar 
da liberdade religiosa, lugar onde se pode escolher e conviver com as escolhas 
alheias. A Utopia apresenta, assim, uma complexa conformação, na medida 
em que a comunidade exibe características que não coexistem, ou que, se 
convivem, convivem de maneira conflituosa. Se, por um lado, existe um regime 
igualitário, e sobre ele um estilo de vida comum sem qualquer limitação 
de ordem material, havendo também a liberdade que se pauta na escolha 
individual de uma crença, o que implica uma razão autorreflexiva, por outro, 
é o controle obsessivo, a contenção de qualquer vontade que não esteja em 
conformidade com os interesses da cidade, ou seja, todo e qualquer anseio 
particular deve ceder aos projetos coletivos. 

Assim, diante dessa “poética da incompletude”, só nos resta a 
frustração ao entender que Morus faz da sua Utopia um lugar aglutinador de 
ideias convergentes, resultado de leituras diversas, referências constantes à 
tradição, contendas filosóficas que lhe eram contemporâneas, demandas 
religiosas, políticas e pessoais. Remover as diversas camadas que envolvem o 
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texto é, portanto, um intento complexo, porque demanda uma total imersão 
não apenas na própria Utopia, mas também nas infindáveis obras a que ela faz 
menção e referência.  
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“Uma excursão Milagrosa”: o lugar do fantástico na literatu-
ra do autor Machado de assis

Letícia Santana Stacciarini1

A proposta em tela diz respeito ao desenvolvimento de uma 
pesquisa vinculada ao Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão. Como seu objetivo geral, 
tem-se a realização de um estudo acerca da constituição do personagem 
privilegiado pelo meio jurídico em determinados contos de Machado 
de Assis. Entretanto, para a presente análise, abandonar-se-á o enfoque 
do personagem com o intuito de se voltar principalmente ao lugar do 
fantástico na literatura do referido autor. Nesse sentido, tem-se notícia de 
que Machado, muito além de manter contato com escritores locais desse 
gênero, apreciava também Theodore-Amadeus Hoffmann (1776-1822) e 
Edgar Allan Poe (1809-1849). O conto intitulado “As Academias de Sião” é 
tido como exemplificação notória do que se chama do flerte de Machado de 
Assis para com o fantástico. Contudo, tal como enfoque central, abordar-se-á 
a narrativa intitulada “Uma excursão milagrosa”, publicada originalmente 
em 1866 no Jornal das Famílias. Também inserido no mundo fantástico do 
autor, o texto literário retoma a ideia da ambientação no campo: “se em 
vez do Oceano me falam nas florestas e contam-me mil episódios de uma 
viagem através do templo dos cedros e dos jequitibás, ouvindo o silêncio e 
a sombra, respirando os faustos daqueles palácios da natureza [...]” (ASSIS, 
1994, p. 1). Desse modo, acaba-se por esbarrar na questão espacial e até 
mesmo descritiva de uma determinada localização, mesmo que seja este 
o local almejado. Como se vê, não se pode afastar a ideia de encontrar em 
Machado construções sob a perspectiva do fantástico, até mesmo no que 
diz respeito à descrição da realidade local dentro do gênero.

1  Graduada em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Federal de Goiás/Campus 
Catalão e em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Catalão/CESUC. Aluna do Programa 
de Mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão. 
leticiastacciarini@iftm.edu.br



645<sumário

Considerações Iniciais
O presente artigo é fruto de abordagens introdutórias relacionadas 

com o desenvolvimento de uma pesquisa vinculada ao Programa de Mestrado 
em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão. 
Todavia, para a análise em questão, voltar-se-á principalmente ao lugar do 
fantástico na literatura do referido autor. Sendo assim, a narrativa intitulada 
“Uma excursão milagrosa”, publicada originalmente em 1866 no Jornal das 
Famílias, fora selecionada para a elucidação da temática principal. Em relação 
ao veículo de comunicação, tem-se que:

o Jornal das Famílias foi uma publicação mensal, ilustrada, 
recreativa e literária que circulou entre 1863 e 1878, e 
era destinada fundamentalmente ao público feminino. 
Sabemos que, à época vivida, as mulheres não tinham 
uma formação acadêmica, liam mais como forma de 
entretenimento, de recreação. Machado de Assis sabia 
qual era o seu público-alvo nesse periódico, desenvolvia 
assim histórias palatáveis às suas leitoras. Lançava a sua 
‘mercadoria’ de acordo com a demanda (LULA, 2005, p. 13, 
grifos do autor).

Também inserido no mundo fantástico do autor, tal como se pretende elucidar, 
ver-se-á mais a frente que o conto “Uma excursão milagrosa” retoma a ideia 
da ambientação no campo. Cabe enfatizar que “quem convive com a literatura 
e com outras artes, como o teatro e o cinema, muitas vezes se apanha 
boquiaberto perguntando de onde o artista, o criador, tira suas personagens” 
(BRAIT, 1985, p. 69). Assim sendo, 

mesmo a narrativa mais realista não consegue afastar do 
receptor a forte impressão de uma certa magia, um certo 
poder inexplicável de que é dotado o ser humano que 
reinventa o mundo através das palavras, das imagens e da 
combinação desses dois elementos (BRAIT, 1985, p. 69).

O gênero narrativo, neste caso o conto, oferece extenso material para 
as mais plurais compreensões. Desse modo, acaba-se por esbarrar na questão 
espacial e/ou descritiva de uma determinada localização, podendo ser este 
simplesmente o local almejado. 

Como se vê, não se pode afastar a ideia de encontrar em Machado 
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construções sob a perspectiva do fantástico, até mesmo no que diz respeito 
à descrição da realidade local dentro do gênero selecionado. O escritor é tido 
ao lado de Shakespeare, Camões e Dante, como um dos grandes gênios da 
história da literatura. 

Tem sua obra dividida pelos críticos em duas fases: romântica e realista. 
Para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 
A retórica de Bento Santiago, um advogado, “Machado de Assis, em suma, 
admite várias possibilidades de leitura. Foi assim no seu tempo, continua a ser 
assim passados 100 anos de sua morte” (ALKMIM, 2008, p. 10).

É marcado tanto por sua multiplicidade, quanto por sua complexidade. 
Talvez por isso, são diversas as temáticas plausíveis de observação em seus 
escritos. O lugar fantástico, por exemplo, aparece de modo recorrente. 
Portanto, com o propósito de desenvolver uma análise acerca do respectivo 
conto selecionado, tomar-se-á como aporte teórico o que propõe Todorov 
acerca da literatura fantástica. 

O fantástico na literatura de Machado de Assis
A tarefa de escrever sobre o autor é “extremamente ambiciosa. Constitui 

no momento um encargo de grande vulto e responsabilidade, como o foi para 
o passado e será talvez para os anos vindouros” (XAVIER, 1986, p. 15). Mais 
dificultoso ainda o é a tentativa de descobrir tópicos em sua vasta obra que não 
tenham sido explorados com esgotamento. Nesse contexto, a narrativa “Uma 
excursão milagrosa” fora selecionada inspirada no propósito de contribuir para 
com o estudo do fantástico na obra machadiana.

Sabe-se que Machado de Assis, dentre outras preferências com esse 
tipo de gênero, foi “leitor também de Ernst-Theodore-Amadeus Hoffmann 
(1776-1822) e Edgar Allan Poe (1809-1849)” (LULA, 2005, p. 11) e não apenas 
dos escritores locais. Há quem diga que o escritor trata-se de “um dos nomes 
maiores do conto fantástico nas literaturas em língua portuguesa e figura 
dentre os grandes nomes mundiais do gênero” (CAVALCANTE, 2003, p. 60).

Com o objetivo de elucidar a afirmação acima, é importante analisar a 
existência de uma antologia intitulada Contos fantásticos: Machado de Assis. 
O livro foi “organizado pelo crítico Raymundo Magalhães Júnior (1907-1981), 
originalmente publicado em 1973 e relançado pela editora Bloch em 1998” 
(LULA, 2005, p. 11) com o título supracitado. 

São organizados onze contos do autor na obra: “O anjo Rafael” (Jornal 
das Famílias, 1869), “A vida eterna” (Jornal das Famílias, 1870), “O capitão 
Mendonça” (Jornal das Famílias, 1870), “Decadência de dois grandes homens” 
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(Jornal das Famílias, 1873), “Os óculos de Pedro Antão” (Jornal das Famílias, 
1874), “A chinela turca” (A Época, 1875), “Um esqueleto” (Jornal das Famílias, 
1875), “Sem olhos” (Jornal das Famílias, 1876), “A mulher pálida” (A Estação, 
1881), “O imortal” (A Estação, 1882) e, por fim, “A segunda vida” (Gazeta 
Literária, 1884).

Não apenas esses, mas em uma dissertação de mestrado de nome 
“Quase-macabro: o fantástico nos contos de Machado de Assis” - escrita por 
Marcelo José Fonseca Fernandes e defendida no ano de 1999 na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - são acrescentados outros quatro contos aos 
anteriormente classificados pelo autor Magalhães Júnior como fantásticos, 
sendo eles: “O país das quimeras” (O Futuro, 1862), “O anjo das donzelas” 
(Jornal das Famílias, 1864), “Marianna” (Jornal das Famílias, 1871) e “Um 
sonho e outro sonho” (A Estação, 1892).

De qualquer modo, nota-se o quão “é difícil o acesso irrestrito aos contos 
machadianos, já que ainda não possuímos uma publicação que contemple 
plenamente, através do meio impresso, toda a obra do nosso contista brasileiro” 
(LULA, 2005, p. 14). Assim, abandonar-se-á a tentativa de enumerar tais obras, 
para focar no fantástico e sua relação com “Uma excursão milagrosa”.

Vale ressaltar que “nos contos [...] machadianos o fantástico é 
interrompido, quase sempre, pelo simples despertar do personagem” 
(LULA, 2005, p. 12). Ele “opera no plano inconsciente, exatamente na fresta 
crepuscular entre a vigília e o sono. A retomada do equilíbrio inicial coincide 
com a própria retomada de consciência” (LULA, 2005, p. 13). Nesse caminhar 
interpretativo, em se tratando da definição do gênero para Todorov (1975), 
tem-se que o fantástico 

dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum 
ao leitor e à personagem, que devem decidir se o que 
percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual existe 
na opinião comum. [...] Se ele [leitor] decide que as leis 
da realidade permanecem intactas e permitem explicar os 
fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a outro 
gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide que se devem 
admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno 
pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso 
(TODOROV, 1975, p. 47-48, grifos do autor).

A análise do texto narrativo selecionado frente as suas enunciações 
fantásticas parte de um desafio maior. Percebe-se que ele não é remetido em 
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Contos fantásticos: Machado de Assis. Além disso, na dissertação de Fernandes 
- “Quase-macabro: o fantástico nos contos de Machado de Assis” – também 
não há menção ao referido conto nesse sentido. Contudo, seguir-se-á em frente 
com o propósito de decifrar o quão de fantástico está contido na supracitada 
excursão milagrosa. 

Análise do conto “Uma Excursão Milagrosa” sob a 
perspectiva do fantástico

A frase que dá início ao texto narrativo já chama atenção para algo de 
fantástico que está por vir: “tenho uma viagem milagrosa para contar aos leitores, 
ou antes uma narração para transmitir, porque o próprio viajante é quem narra as 
suas aventuras e as suas impressões” (ASSIS, 1994, p. 1). O narrador de primeira 
pessoa coloca que “viajar é multiplicar-se” (ASSIS, 1994, p. 1). 

Logo, permite ao leitor a assimilação da pluralidade de espaços que 
serão mencionados e a importância destes no conto. Além disso, é perceptível 
a referência ao local almejado: “as histórias de viagem são as de minha 
predileção. Julgue-o quem não pode experimentá-lo, disse o épico português. 
Quem não há de ir ver as coisas com os próprios olhos da cara, diverte-se ao 
menos em vê-las com os da imaginação [...]” (ASSIS, 1994, p. 1).

Também inserido no mundo fantástico do autor, o texto literário retoma 
a ideia da ambientação no campo: “se em vez do Oceano me falam nas florestas 
e contam-me mil episódios de uma viagem através do templo dos cedros e 
dos jequitibás, ouvindo o silêncio e a sombra, respirando os faustos daqueles 
palácios da natureza [...]” (ASSIS, 1994, p. 1). Na passagem, observa-se uma vez 
mais a menção ao espaço desejado. 

O texto narrativo apresenta grande recorrência de intertextualidade. 
Em diversas passagens é possível notar uma retomada a algo existente, como 
por exemplo: “das viagens sedentárias só conheço duas capazes de recrear. A 
Viagem à Roda do Meu Quarto, e a Viagem à Roda do Meu Jardim, de Maistre 
e Alphonse Karr” (ASSIS, 1994, p. 1). Em uma passagem, o escritor chega a 
comunicar-se com o leitor:

suponho que [...] terão lido todas as memórias de viagem, 
desde as viagens do Capitão Cook às regiões polares até 
as viagens de Gulliver, e todas as histórias extraordinárias 
desde as narrativas de Edgar Poe até o contos de Mil e 
Uma Noites. Pois tudo isso é nada à vista das excursões 
singulares do nosso herói, a quem só falta o estilo de 
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Swift para ser levado à mais remota posterioridade 
(ASSIS, 1994, p. 1).

Paralelamente a isso, o narrador condiciona o leitor a ser cauteloso 
no que diz respeito às viagens do protagonista: “Ora, com todo este gosto 
pelas viagens, ainda assim eu não desejaria fazer a viagem do herói desta 
narrativa” (ASSIS, 1994, p. 2) e ressalta que o personagem “viu muita coisa, 
é certo; e voltou de lá com a bagagem cheia dos meios de apreciar os fracos 
da humanidade. Mas por tantas coisas quantos trabalhos” (ASSIS, 1994, p. 2).

Como se pode perceber, a hesitação é claramente notada “quando 
o narrador do texto é homodiegético, ou seja, narrador-personagem, pois 
sempre haverá falas como ‘acredito, suponho, pareceu-me um sonho’, que 
estão postas no texto justamente para causar essa incerteza se foi ou não 
algo real” (GEBOORTE, 2011, p. 1, grifos do autor). Vale frisar que o referido 
narrador é personagem do conto, mas não o protagonista, tal como ocorre em 
tela, ou seja, pretende-se relatar a história de um amigo. 

Sendo assim, como ele mesmo o descreve, “Tito não é nem alto, nem 
baixo, o que equivale a dizer que é de estatura mediana, a qual estatura é 
aquela que se pode chamar francamente elegante [...]” (ASSIS, 1994, p. 2). 
Acrescenta-se que “Tito apresenta o mesmo aspecto duplo do físico. Não tem 
vícios, mas tem fraquezas de caráter que quebram, um tanto ou quanto, as 
virtudes que o enobrecem” (ASSIS, 1994, p. 2).

Tais fraquezas de caráter, pontua o narrador, “são filhas mesmo das suas 
virtudes” (ASSIS, 1994, p. 2). Com o intuito de comprovar, relata um acontecido 
entre o personagem e um “sujeito rico, maníaco pela fama de poeta” (ASSIS, 
1994, p. 2). O dito freguês, depois de uma proposta, negociou com Tito os seus 
versos que ainda seriam feitos. 

Já era noite alta quando o poeta inicia sua produção ora negociada. 
Nesse ponto, tem-se uma descrição rica de detalhes a respeito do espaço que 
o cerca: “a chuva caía com violência e os relâmpagos que de instante a instante 
rompiam o céu deixavam ver o horizonte pejado de nuvens negras e túmidas” 
(ASSIS, 1994, p. 3). Todavia, ele continuava imerso nas suas atividades “e é 
provável que nada ouvisse, porque se entretinha em refletir nos perigos que 
oferecem os diferentes modos de viajar” (ASSIS, 1994, p. 3).

Segundo consta, o motivo de pensamentos tão frutuosos advém de 
uma doença do amor intensa vivenciada por Tito. Como a situação não poderia 
ser revertida, ele pensou em duas possibilidades com o intuito de uma válvula 
de escape: “o primeiro desses projetos era simplesmente deixar este mundo, 
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o outro limitava-se a uma viagem, que o poeta faria por mar ou por terra, a 
fim de deixar por algum tempo a capital” (ASSIS, 1994, p. 4). Resolveu pela 
segunda hipótese, que lhe parecia melhor. 

Entremeio tantas reflexões, o poeta abriu a porta e deparou-se com 
“uma sílfide, uma criatura celestial, vaporosa, fantástica, trajando vestes alvas 
[...], rosto sereno e insinuante [...]” (ASSIS, 1994, p. 4). Todorov (1975) propõe 
que “o fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, ou horror, 
ou simplesmente curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não 
podem provocar” (TODOROV, 1975, p. 100).

De fato, neste instante o leitor hesita e é provocado. Nessa perspectiva, 
coloca-se que “o fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só 
conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” 
(TODOROV, 1975, p. 31). Quanto a Tito, encontrava-se assombrado. A referida 
criatura invadiu seu aposento ordenando-o para que fechasse a porta. 

Após a exaltação, iniciam uma conversa no sentido dos problemas de 
amor pelos quais tem passado o poeta. Com isso, a criatura convidou-o para 
partir “nem por mar, nem por terra; mas [...] pelo ar” (ASSIS, 1994, p. 5) através 
de “duas longas e brancas asas que ela começou a agitar e das quais caía uma 
poeira de ouro” (ASSIS, 1994, p. 6).

Durante a viagem de ambos, o leitor depara-se com a questão do 
espaço no campo: “as estrelas fulgiam com a sua melhor luz, e um luar branco e 
poético caía sobre os telhados das casas e sobre as flores e a relva dos campos” 
(ASSIS, 1994, p. 6). Aqui, nota-se também a presença do regional.

O personagem passou por regiões que jamais sonhara em conhecer: 
“seria aquilo o céu? Não ousava perguntar [...]. À proporção que penetrávamos 
nessa região ia-se a minha alma rompendo em júbilo; daí a algum tempo 
entrávamos em um planeta; começamos a fazer o trajeto a pé” (ASSIS, 1994, p. 
6). Com isso, ele pode ver então que se “achava em uma nova terra, a todos os 
respeitos estranha” (ASSIS, 1994, p. 6).

Vale destacar que “o fantástico resume-se como a hesitação que o 
texto provoca no leitor, sem essa hesitação, incerteza, mesmo o medo, não 
há o fantástico” [...] (GEBOORTE, 2011, p. 1). Desse modo, a narração propaga 
uma grande incerteza e, por conseguinte, o leitor hesita. Logo após, toma-se 
conhecimento de que os personagens encontram-se no país das Quimeras, 
“para onde viaja três quartas partes do gênero humano, mas que não se acha 
consignado nas tábuas da ciência” (ASSIS, 1994, p. 6).

Chegaram a um local com presença de outras criaturas e “seguiu-se 
a cerimônia da apresentação, que era uma enfiada de cortesias, passagens 
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e outras coisas quiméricas, sem excluir a formalidade do beija-mão” (ASSIS, 
1994, p. 7). Posteriormente, “entrou um bando de moçoilas frescas, lépidas, 
bonitas e louras [...], mas de um louro que se não conhece entre nós, os filhos 
da terra!” (ASSIS, 1994, p. 7).

O próprio personagem coloca-se boquiaberto, não sabendo descrever 
quem eram as raparigas e o espanto só crescia. Ele encontra-se ladeado por 
fadas, deusas, rainhas, reis e outros seres desconhecidos em geral. Seguia 
sua visita ao palácio pelas salas e galerias. Cada uma das salas era composta 
“por um grupo de pessoas, homens ou mulheres [...] que se ocupavam nos 
diferentes misteres de que estavam incumbidos pela lei do país, ou por ordem 
arbitrária do soberano” (ASSIS, 1994, p. 8). 

Alguns homens preparavam também o que se chamava de “massa 
cerebral”, “da melhor que se há visto até hoje” (ASSIS, 1994, p. 8). Outro 
quesito espantoso dava-se ao fato de que “não fazer a tempo e com graça uma 
continência [...], é considerado naquele país como a maior audácia possível e 
imaginável” (ASSIS, 1994, p. 10).

Mais a frente, seguindo o percurso, deparou-se com um filósofo 
discutindo a respeito de maldades e invejas do universo. Nesse contexto, cita-se 
o que propõe Bachelard: “uma parte de nós está sempre no inferno, cercados 
que estamos no mundo das intenções más” (BACHELARD, 1974, p. 497).

O protagonista parte para o almoço que durou alguns segundos e, 
depois, foi assistir ao jogo. Na sala, encontravam-se sentadas Utopias e 
Quimeras. Os nomes parecem não ser propositais. Como bem se sabe, utopia 
dá a ideia de uma civilização desejada, imaginária, fantástica. Enquanto isso, 
quimera trata-se de uma figura mística que apresenta uma aparência híbrida 
de dois ou mais animais. Possui a capacidade de disparar fogo pelas narinas, ou 
seja, é uma besta/fera mitológica.

Dando seguimento ao conto, “todas as figuras se desfaziam como se 
fossem feitas de névoa” (ASSIS, 1994, p. 11). Sentiu o poeta que lhe “faltava o 
apoio aos pés”, quando notou “que estava solto no espaço” (ASSIS, 1994, p. 11). 
Depois de uma série de sensações indecifráveis, bem como o acontecimento 
de uma queda, ele finalmente avistou a Terra: “assim fui, fui, ou antes vim, vim, 
até que – milagre dos milagres! – caí sobre a praia, de pé, firme como se não 
houvesse dado aquele infernal salto” (ASSIS, 1994, p. 11).

Estava a pouca distância de casa e correu para o seu ambiente seguro. 
Após atirar-se na cama, adormeceu entremeio reflexões sobre o que havia 
se passado anteriormente. Nesse âmbito, Bachelard diz que “a casa abriga 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Besta
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o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em paz 
(BACHELARD, 1974, p. 359)”, citação apropriada para retratar o que Tito 
passara naquele momento. 

Considerações Finais
Por fim, a narrativa retoma seu curso e o narrador coloca que, desde 

o regresso de Tito, muita coisa havia mudado naquele rapaz. Agora ele 
apresentava “um olhar de lince capaz de descobrir, à primeira vista, se um 
homem tem na cabeça miolos ou massa quimérica” (ASSIS, 1994, p. 11). O 
rapaz mudara e não mais “há vaidade que possa com ele” (ASSIS, 1994, p. 11). 
Quanto ao narrador, ressalta que o acontecido com Tito deve servir de exemplo

aos futuros viajantes e poetas, a quem acontecer a viagem 
milagrosa que aconteceu ao meu poeta. Aprendam os 
outros no espelho deste. Vejam o que lhes aparecer à 
mão, mas procurem dizer o menos que possam as suas 
descobertas e as suas opiniões (ASSIS, 1994, p. 11).

Frente ao exposto, como foi possível perceber, a extensão de material 
produzido na área é farta, o que acaba por confirmar a importância de conhecer 
o valor machadiano dedicado ao fantástico. Então, nada mais propício do 
que a utilização do respectivo gênero em narrativas publicadas no Jornal das 
Famílias. Isso, uma vez que essa especificidade de conto 

lança mão de elementos sobrenaturais como recurso 
para falar de certos temas tabus e ao mesmo tempo 
evitar a condenação da sociedade, e, principalmente, 
das famílias das respectivas leitoras do periódico. 
Machado de Assis utilizava esse recurso para descrever 
coisas que não teria ousado mencionar em termos 
realistas. O fantástico lhe franqueava certos limites 
então inacessíveis (LULA, 2005, p. 30).

Voltando-se ao gênero propriamente dito, cabe enfatizar que uma 
“pequena distinção entre os narradores, permite mais facilmente que o autor 
tenha o domínio da hesitação sobre o texto, e faça de sua história fantástica” 
(GEBOORTE, 2011, p. 1). Sendo assim, “o autor irá narrar sua história ou em 
primeira pessoa, sendo que esse personagem deve ser o protagonista, o que 
o define como autodiegético, ou em primeira pessoa, mas que o narrador seja 
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uma das personagens secundárias, ou narrador homodiegético” (GEBOORTE, 
2011, p. 1). 

Em “Uma excursão milagrosa” isso de fato acontece, uma vez que 
o narrador é homodiegético. O autor Edgar Allan Poe recorrentemente 
escreveu por meio dessas perspectivas de narrador, “por isso podemos definir 
que praticamente todos seus contos possuem a tão aclamada hesitação” 
(GEBOORTE, 2011, p. 1), assim como o presente texto narrativo estudado. 
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“se não encontro nada perturbador, não me interessa  
narrar.” a construção do efeito inquietante nos contos  
de samanta schweblin

Lia Cristina Ceron1

A presença do conto na produção literária hispano-americana é marcante. 
Na região do Rio da Prata, muitos escritores já praticaram e problematizaram 
sobre os pressupostos que delimitam este gênero. Se a produção e reflexão 
garantiram-lhe um papel importante dentro das tradições literárias argentina 
e uruguaia, proporcionaram também um fôlego resistente na produção 
contemporânea de narrativas breves. Dentre os escritores atuais dedicados a 
este gênero, encontra-se a autora argentina Samanta Schweblin, com contos 
reunidos nos livros El núcleo del distúrbio (2002) e Pájarosenla boca (2010). 

Seus contos oscilam entre o universo do gênero fantástico e de um 
verossímil realista, levando o leitor a uma percepção inquietante de que há 
algo inusitado (o que não significa que seja também irreal) ocorrendo nas 
situações propostas pela autora, muitas delas associadas à violência, seja ela 
latente ou explícita. Compreender como se constrói o efeito inquietante que 
os contos de Schweblin suscitam ao problematizar o real e ao estabelecer um 
modo de representação ambíguo, é a orientação deste artigo, a partir da análise 
dos contos “Hacíala alegre civilización de la Capital” e “Matar un perro”. Para 
entender tal construção, parte-se do questionamento sobre como a violência 
está configurada dentro do conto, principalmente quanto às relações sociais, 
que sugerem em maior ou menor grau matizes de domínio e submissão.

Além disso, é importante ressaltar os procedimentos narrativos 
utilizados pela autora, que alimentam a sensação do inquietante (a posição do 
narrador, presença de elipses e hipérboles, entre outros) e que determinam 
a estrutura dos contos. A elipse tem função particularmente relevante, pois 
configura a fragmentação da narrativa, os não ditos e os “silêncios”, que 
aproximam o relato a um universo perturbador. A elipse, juntamente com a 
hipérbole (intensificando as situações de violência, explícitas ou não), é muito 
frequente em narrativas voltadas para a violência, como apontado por Jaime 
Ginzburg no seu livro Literatura, violência e melancolia. Tais aspectos serão 
importantes para discutir como, nos contos, o modo de representação ambígua 
da realidade favorece o surgimento do efeito inquietante.

1  Aluna de Graduação em Letras - Português/Espanhol, na Faculdade de Filosofia Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Este artigo é parte da pesquisa 
realizada como Trabalho de Graduação Individual apresentado à área de Graduação em Língua 
Espanhola do Departamento de Letras Modernascom a orientação da Prof. Dr. Ana Cecília Olmos.
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Faz-se necessário também abordar como os autores que formam a 
tradição argentina e hispano-americana, principalmente Julio Cortázar (2004) 
e Ricardo Piglia (2000), delimitaram o conto como gênero narrativo e como 
tais características atribuídas ao gênero aparecem na produção de Schweblin. 
Ademais, será preciso estabelecer ligações com as questões pertinentes a um 
verossímil realista, segundo a concepção proposta por Luz Horne (2011), e 
ao fantástico, como determinado por Tzvetvan Todorov (2007) e Ana Maria 
Barrenechea (1972). 

Começamos, assim, com os aspectos teóricos que servirão de base para 
a análise e interpretação dos contos, sendo retomados e ampliados sempre 
que necessário. Em primeiro lugar, pensar sobre a obra de Schweblin dentro 
da tradição hispano-americana, e principalmente argentina, necessariamente 
implica retomar os aspectos defendidos pelo escritor Julio Cortázar. Segundo o 
autor argentino, como afirma em seu já conhecido “Alguns Aspectos do Conto”, 
existiriam algumas constantes e valores que se aplicariam a todos os contos, e 
que seriam, portanto, invariáveis, permitindo definir o conto como um gênero. 
Para defini-las, Cortázar parte inicialmente do limite físico, visto que um conto 
não se pode prolongar como um romance, que não tem outro limite senão “o 
esgotamento da matéria romanceada” (CORTÁZAR, 2004, p. 151).

A partir desse aspecto, o escritor propõe uma comparação: o conto 
se aproxima da fotografia, assim como o romance do cinema. Isso porque a 
fotografia depende da limitação prévia da câmera e da visão do fotógrafo, 
operando um recorte sobre a realidade que precisa ser uma imagem ou um 
momento significativo, capaz de levar o leitor a projetar sua inteligência e 
sensibilidade para algo além do contido no recorte. Por outro lado, o romance 
seria uma “ordem aberta”, em que a maneira de captar a realidade pode ser 
ampla e multiforme, e na qual o desenvolvimento se dá com elementos parciais 
e acumulativos. Cortázar chega, assim, à sua comparação mais conhecida de que 
o conto vence o leitor por knock-out, como um soco que o toma de surpresa, 
enquanto o romance ganharia por pontos, permitindo a acumulação de efeitos. 

Não cabe aqui discutir a coerência de toda a defesa de Cortázar frente 
a esse “gênero de tão difícil definição” (CORTÁZAR, 2004, p. 149), mas alguns 
aspectos levantados pelo autor são relevantes para analisar a obra de Samanta 
Schweblin. Ao apontar que o material com que o contista trabalha precisa ser 
significativo (o que, para o autor, significa ir além da simples história que conta) 
por haver a imposição do limite físico, e que este deve vencer o leitor por uma 
espécie de golpe certeiro, Cortázar apresenta também a ideia de que não há 
elementos gratuitos ou meramente ilustrativos em um conto (em consonância 
com o que Edgar Allan Poe já defendia em relação a esse gênero). 
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Estes aspectos definem a brevidade necessária ao conto: ela faz com 
que o contista tenha que trabalhar de forma vertical, afirma Cortázar, isto 
é, condensando o tempo e o espaço no relato. Com essa explicação, pode-
se entender as ideias de intensidade e tensão, defendidas como único modo 
de atingir o leitor (levando-o por uma espécie de “sequestro momentâneo”), 
presentes também na obra de Schweblin. Quanto à intensidade, o autor a 
define como “eliminação de todas as ideias ou situações intermédias, de todos 
os recheios ou fases de transição que o romance permite e mesmo exige” 
(CORTÁZAR, 2004, p. 157), o que remete novamente à ausência dos elementos 
gratuitos, pois tudo o que está no relato tem uma função dentro da narrativa. 
Já para a tensão, uma intensidade de “outra ordem”, ela se caracteriza por 
ser “uma intensidade que se exerce na maneira pela qual o autor nos vai 
aproximando lentamente do que conta” (CORTÁZAR, 2004, p. 158), que 
funciona para englobar o leitor na atmosfera proposta pelo texto.

Nas narrativas de Schweblin, não há situações intermediárias e o 
leitor se aproxima pouco a pouco dos acontecimentos, a ponto de, em 
alguns contos, encontrar-se já diante de uma situação perturbadora ou ver o 
conflito desenvolver-se de forma abrupta e concomitante à leitura, ganhando 
proporções inesperadas. O leitor é incapaz de fugir à atmosfera criada pela 
narrativa, como afirma Cortázar. O modo de narrar da autora respeita os 
aspectos de intensidade, tensão e brevidade defendidos por Cortázar e é 
econômico, em consonância com as propostas de Horácio Quiroga, que, com 
uma boa dose de ironia, propôs diversas “dicas” para se escrever um conto. 
Segundo Nadia Gotlib, o escritor uruguaio reforça, entre suas propostas, as 
qualidades que um contista deve ter a partir de Tolstoi: “sentir com intensidade, 
atrair a atenção e comunicar com energia os sentimentos. Porque um conto 
diluído é como um perfume rarefeito: ‘não se percebe mais a intensidade 
essencial que constituía(m) sua virtude e encanto’” (GOTLIB, 2000, p. 76). 

A própria autora, em entrevista concedida ao jornalista Ariel Palácios, 
do jornal Estadão, esclarece como é sua escrita, aproximando-a tanto dos 
escritores argentinos, quanto da linha americana de narrativas breves, com a 
influência de autores como Raymond Chandler. Procura “escrever o máximo 
possível em uma única frase”, pois seu interesse está no que ocorre dentro 
da cabeça do leitor. Defende ainda que um dos principais elementos da sua 
narrativa é a velocidade: “A ‘velocidade’, ao contrário do que se acredita por aí, 
não é ‘superficialidade’ (...) A velocidade é precisão. E é sutileza. Mas, acima 
de tudo, é retirar metade da história do papel impresso e colocá-la na cabeça 
do leitor”. Para não ser superficial, o ritmo veloz impresso ao conto depende 
da profundidade das palavras escolhidas. Dessa forma, percebe-se como o que 
não é dito em suas narrativas é tão importante quanto o que está dado. 
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Ainda em relação à estrutura das narrativas, é importante notar a relação 
de seus contos com o que defende Ricardo Piglia sobre esse gênero. Piglia 
coloca, em “Tesis sobre el cuento”, que um conto deve narrar sempre duas 
histórias, uma visível, em primeiro plano, e a segunda, que se desenvolve no 
silêncios e interstícios da primeira (com o que não é dito, com o subentendido 
e com as alusões). Segundo o autor, a “historia secreta es la clave de la forma 
del cuento y de sus variantes” (PIGLIA, 2000, p. 108) e, assim, determina a 
estratégia do relato em primeiro plano. O surgimento inesperado da história 
secreta ao final é o que causaria o efeito de surpresa no leitor, ressignificando 
todo o relato. Nos contos de Schweblin, ainda que nem sempre exista a 
estratégia do final surpreendente (ao que podemos questionar se isso ocorre 
porque já não há duas histórias sendo contadas, como defende Ariel Idez em 
artigo sobre a narrativa breve atual para a revista Ñ, do jornal Clarín), em 
alguns contos é possível perceber uma história velada, fragmentada, a partir 
da materialidade do que está sendo efetivamente narrado, que muitas vezes é 
o que faz surgir o efeito inquietante.

A questão da velocidade da narrativa, que leva à supressão de “metade 
da história do papel impresso”, como sugere a autora, e da história velada 
presente no que não é dito, se associam ao silêncio, aspecto fundamental 
na obra de Schweblin. O silêncio determina como a violência é abordada em 
cada conto, contribuindo para levar o leitor a uma sensação perturbadora. 
Com seus silêncios, com os espaços a serem preenchidos pelo leitor, com a 
violência latente nos contos, Schweblin constrói uma situação comunicativa 
que, como explica Rosalba Campra com relação ao relato fantástico, “juega 
com los desequilibrios entre lo dicho y el silencio, combinación que constituye 
en relato fantástico como un tipo particular de proceso comunicativo dentro 
de ese tipo particular que es a su vez la ficción”. (CAMPRA, 1991, p. 51)

Assim, a partir do silêncio, entramos também na questão do fantástico. 
Como já citado, nem sempre os procedimentos utilizados pela autora, que 
atribuem elementos pouco verossímeis às narrativas, alteram necessariamente 
as referências espaço-temporais que as levariam a um plano alternativo de 
realidade. Contudo, em alguns contos, é possível aproximar o universo relatado 
ao fantástico, principalmente pela questão da hesitação do leitor frente ao que 
ocorre. Isso é o que define o fantástico para Todorov: a dúvida. Ele postula três 
condições:

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar 
o mundo das personagens como um mundo de criaturas 
vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma 



658<sumário

explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A 
seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada 
pela personagem; desta forma, o papel do leitor, é por 
assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo 
tempo a hesitação encontra-se representada no texto, 
torna-se um dos temas da obra. (...) Enfim, é importante 
que o leitor adote uma certa atitude para com o texto: 
ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a 
interpretação ‘poética’. (TODOROV, 2007, p. 39)

Não é nossa intenção pormenorizar todos os matizes das afirmações de 
Todorov. O foco atém-se à questão do leitor e de como ele é tomado por uma 
sensação incomum ao ler a obras de Schweblin, ao ser colocado no mesmo 
nível da personagem e compartilhar com ela tal dúvida conforme a narrativa 
se desenrola. A própria autora coloca em jogo a importância do inquietante ao 
afirmar, na entrevista já citada, que “se não encontro nada perturbador, não 
me interessa narrar. Sem o elemento perturbador, não posso armar o conto”.

Para Todorov uma narrativa deixaria de ser fantástica a partir do 
momento em que a dúvida se dissipa e o leitor é obrigado a escolher uma 
solução ou outra para o problema apresentado. A solução, tendendo para o 
universo natural ou sobrenatural, levaria o relato aos âmbitos do estranho ou 
do maravilhoso, respectivamente. Para Ana Maria Barrenechea, no entanto, 
é possível pensar na presença do fantástico não apenas a partir de haver ou 
não uma dúvida sobre a natureza do evento, e sim, do fato de existir implícita 
ou explicitamente fatos anormais, não naturais ou irreais e seus contrários, 
e se tal contraste foi ou não problematizado na narrativa. Essa perspectiva 
ampliaria a gama da literatura fantástica, considerando-a um subgênero, 
que “quedaría definida como la que presenta en forma de problema hechos 
a-normales, a-naturales o irreales.”. Pertenceriam a ela as obras em que o 
centro de interesse é a violação da ordem terrena, natural ou lógica, e assim, 
dando destaque a “confrontación de uno y otro orden dentro del texto, en 
forma explícita o implícita”. (BARRENECHEA, 1972, p. 393) 

Sem a necessidade de manter-se na dúvida, como defende Todorov, 
Barrenechea propõe que todo o narrado poderia estar na ordem do natural, 
do não natural ou ainda em uma mistura dessas duas ordens. Para a autora, 
um conto como “El cocodrilo” de Felisberto Hernández, apesar de não conter 
nenhum feito ou acontecimento que fuja do âmbito do mundo natural, seria 
uma narrativa fantástica por supor uma problemática entre esses dois âmbitos 
ao longo do relato. É possível pensar que isso ocorre também com alguns 
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contos de Schweblin, que não saem do âmbito do natural, mas tomam como 
foco de interesse um contraste entre o natural e o não natural, ainda que 
mantenham uma narrativa “realista”. 

Os relatos se aproximam, desse modo, do fantástico, com o foco 
voltado para problematização da existência, implícita ou explícita, de 
acontecimentos anormais ou não naturais, sem prescindir, por outro lado, de 
uma “ambición realista”, uma tentativa de apresentar “algo de sus propios 
mundos contemporâneos” (HORNE, 2011, p. 16-22), fazendo com que o leitor 
possa reconhecer semelhanças entre a ficção e o material extraliterário que 
ela representa e adentrando o âmbito do verossímil realista. Segundo Horne, 
na literatura contemporânea “ya no se busca representar lo real sino más 
bien señalar o incluir lo real en forma de indicio o huella y, al mismo tiempo, 
producir una intervención en lo real”( HORNE, 2011, p. 15).

O autor afirma que, mesmo que seja um ressurgimento da literatura 
“realista” ou que essa nunca tenha deixado de ser praticada, dependendo 
de com qual vertente se possa entender o realismo, há na literatura 
contemporânea latino-americana um interesse renovado por esse âmbito. 
Principalmente a partir dos anos 90, o surgimento de textos e filmes que 
adotaram uma estética realista para expor a crescente marginalidade e mostrar 
a cidade como um espaço degradante e sujo foi constante e significativo. A 
autora defende ainda que alguns escritores atuais exploram temas clássicos 
do realismo, mas abordam-nos retomando estratégias das “vanguardias” 
latino-americanas, usando-as de forma distinta de seus contextos originais e 
outorgando-lhes outros valores. A diferença principal, assim, estaria na forma 
como os narradores contemporâneos exploram o material extraliterário, já 
que “si cambia lo que entendemos por realidad y los modos de percibirla, y si 
cambia lo que consideramos como verosímil, los modelos de representacion 
también deberían cambiar.” (HORNE, 2011, p. 14). As narrativas de Schweblin 
não apresentam as estratégias “vanguardistas” como apontadas por Horne, 
mas se encaixam nesse quadro ao procurar uma nova maneira de expressar 
a realidade, fazendo uso de outros procedimentos, como o ritmo rápido das 
narrativas e a preocupação com a sintaxe. A intervenção pretendida no real 
e a maneira de produzi-la, nos contos de Schweblin, serão os elementos que 
instigam a percepção do leitor. 

Cabe ainda discutir o efeito inquietante que se encontra em tais 
narrativas, principalmente pelo uso sistemático do silêncio e pela oscilação 
entre o fantástico e o verossímil realista. Para isso, é possível estabelecer 
paralelos com o estranho defendido por Freud, que está ligado, antes de tudo, 
àquilo que é assustador. Ao analisar o conto “O homem de areia” de Hoffman, 
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Freud distingue parâmetros para definir o que ele nomeia de estranho. Parte 
primeiro da investigação etimológica da palavra unheimlich, em alemão, que 
contém, entre seus sentidos possíveis, a ideia de algo que é assustador e ao 
mesmo tempo, familiar. Freud chama a atenção para a proximidade entre o 
que nos assombra e os que nos é conhecido: “o que é familiar e agradável, por 
outro, o que está oculto e se mantém fora de vista”. (FREUD, 1969, p. 282)

Mais do que apenas determinar os possíveis sentidos da palavra, Freud 
vai utilizar tais concepções para mostrar como o estranho se manifesta dentro 
da teoria psicanalítica desenvolvida por ele. O estranho se construiria a partir 
daquilo que era conhecido e que, reprimido, regressa de uma maneira capaz 
de amedrontar e perturbar. Entre as categorias do reprimido que pode retornar 
à mente de forma inquietante, Freud enquadra a “compulsão à repetição”, 
o animismo, a onipotência dos pensamentos, o complexo de castração, entre 
outros. Não é a intenção fazer uma análise dos contos a partir das categorias 
propostas por Freud, mas é relevante a sua argumentação quanto ao efeito que 
isso pode produzir no leitor. O próprio autor reconhece que o estranho não pode 
ser transposto para a ficção sem modificações, já que depende da representação 
criada pelo escritor. Na obra de Schweblin, por exemplo, o efeito inquietante se 
inicia porque, em alguns contos, o leitor é capaz de reconhecer a realidade ali 
representada, ao mesmo tempo em que percebe que há algo fora de lugar, como 
se não pertencesse a tal realidade, sem conseguir explicar o quê.

Por fim, apontados os aspectos estruturais e os efeitos pretendidos, 
é importante abordar a linha temática nos contos da escritora argentina. Os 
temas são variados, mas há um elemento que perpassa todos os contos e que 
é determinante às narrativas: a violência. Por isso é importante colocar como 
ela é entendida e configurada dentro dos contos de Schweblin. O professor 
e crítico de literatura Jaime Ginzburg, em seu livro Literatura, violência e 
melancolia (2012), já citado, trabalha com a relação entre esses três polos, 
partindo da violência “como uma situação, agenciada por um ser humano ou 
por um grupo de seres humanos, capaz de produzir danos físicos em outro ser 
humano ou grupo de seres humanos.”(GINZBURG, 2012, p. 11).

A violência entendida por Ginzburg, em que existe o dano físico 
intencional, não aparece dessa forma em todos os contos aqui analisados, 
principalmente porque em alguns deles ela se manifesta apenas 
implicitamente, regulando as relações estabelecidas pelos personagens, mas 
sem ser concretizada em confrontos físicos. No entanto, o que essa definição 
e a violência velada e explícita nas narrativas da autora argentina têm em 
comum é a perspectiva adotada de que “a violência é constante no campo da 
experiência humana” (GINZBURG, 2012, p. 11), e pode, portanto, se manifestar 
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de diversas maneiras (na relação entre pais e filhos, entre patrão e empregado, 
na passagem da ordem para a desordem, na dominação pelos governos, etc.). 

Como já visto, os contos de Samanta Schweblin oscilam entre um 
universo que beira ao fantástico e um verossímil realista, levando o leitor a 
uma percepção inquietante de que há algo inusitado ocorrendo nas situações 
relatadas. Em muitos contos, o inquietante nasce exatamente da proximidade 
e familiaridade do leitor com a situação narrada que, ao mesmo tempo, 
carrega algum aspecto perturbador, por vezes incompreensível, posto que não 
é explicado. Tal sensação inquietante está intimamente associada também à 
extrema carga de violência, velada ou não, presente nos contos e que marca 
como as relações entre as personagens se estabelecem.

Para atingir este efeito, a autora faz uso de alguns procedimentos que 
são recorrentes nos relatos, que serão analisados a partir de agora, e que 
configuram como as situações são descritas e construídas. Entre eles está a 
presença insistente dos silêncios, aprofundando o desconforto que os contos 
suscitam. Contudo, se por um lado os procedimentos se repetem, por outro, 
os temas nem sempre são os mesmos, estando ligados, de alguma maneira, a 
acepções da ideia de distúrbio e, consequentemente, à questão da violência. 
A violência dentro das relações sociais, por exemplo, pressupõe níveis de 
domínio e submissão, e entrelaça as duas narrativas analisadas neste artigo.

No conto “Hacíala alegre civilización de la Capital”, o personagem 
não pode embarcar no trem porque não tem dinheiro trocado para comprar 
passagem e vê-se, assim, obrigado a permanecer na estação. Aos poucos, 
passa a interagir com as pessoas que se encontram naquele lugar e é inserido 
no grupo. Além do homem da bilheteria, Pe, vivem ali sua mulher, Fi, e três 
homens, Gong, Gill e Cho, antigos executivos da cidade a que se referem como 
“Capital”, em oposição ao ambiente da estação do trem.

Dessa forma, o leitor depara-se com uma situação do cotidiano, 
aparentemente compreensível, que se torna paulatinamente inquietante por 
causa do processo de submissão a que o protagonista, Gruner, está sujeito. Isso 
é construído na narrativa por um processo de animalização do personagem e 
pela exploração do silêncio, a partir do que é ou não revelado pelo narrador 
onisciente, e em terceira pessoa. 

Um primeiro indício da relação que irá se estabelecer entre o 
personagem Gruner e Pe, o homem da bilheteria, está no controle que este 
pode exercer sobre aquele ao se recursar a vender a passagem. A primeira 
recusa é um momento anterior ao começo do conto, e que, portanto, o leitor só 
pode compreender pelo que é relatado depois. Assim, neste início, o silêncio, 
como procedimento narrativo, está fortemente entrelaçado à submissão do 
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personagem e também à sensação inquietante que o leitor experimenta por 
não entender ainda o que se passa (as primeiras hipóteses formuladas com 
a leitura talvez questionem por que o personagem está ali, por que não há 
troco e ainda qual o motivo da recusa do homem da estação). Isso mostra 
que o leitor é inserido na narrativa já com um conflito em andamento, mesmo 
que não o apreenda completamente. O conflito ficará mais evidente, com a 
reiteração da recusa de Pe aos pedidos de Gruner para comprar a passagem a 
cada vez que um trem se aproxima. 

Há, portanto, cortes temporais e elipses na narrativa, retomando 
ideia de que o que é narrado é somente o necessário, e que o relato deve ser 
completado pelo leitor a partir da sua sensibilidade e intuição sobre o que 
está sugerido (movimento que a própria autora defende). Isso remete aos 
aspectos de intensidade e tensão levantados por Cortázar e ao que a autora 
afirma sobre sua escrita, pois todos os elementos da narrativa parecem ter 
uma função definida. 

Mais adiante no relato, por exemplo, durante uma conversa de Pe e 
sua mulher entreouvida por Gruner, o leitor tem acesso somente a partes 
do que é dito (assim como o personagem), que parece oferecer uma chance 
de compreensão do que está acontecendo, mas colabora na verdade para 
reinstaurar a sensação inquietante. A mulher diz ao homem para ser mais 
calmo, pois Gruner está sozinho e deve sentir saudades. Aqui, o narrador faz 
uso de um adjetivo a que já havia se referido para caracterizar Pe: ele sente-se 
ofendido porque Gruner só parece se preocupar em comprar a passagem. Mas, 
se era esse seu objetivo, com que outro aspecto ele deveria se preocupar? O 
leitor é colocado no mesmo âmbito de incerteza que o personagem, suscitando 
o efeito inquietante que é intensificado ao longo da leitura. 

Em um primeiro momento, poder-se-ia pensar que tal posição 
instauraria o fantástico dentro da narrativa, já que a hesitação é partilhada pelo 
leitor e pela personagem. No entanto, a dúvida não se refere a um evento que 
extrapole os limites do mundo natural e a recusa se justificaria apenas em um 
âmbito conhecido. O problema se dá exatamente porque não se explica essa 
recusa de Pe em vender o bilhete, levando uma situação real quase à beira da 
incompreensão, pois não altera os parâmetros espaço-temporais, causando a 
sensação perturbadora. 

Além da exploração do silêncio, a aproximação do personagem a 
um animal se torna mais evidente com um procedimento de dissociação. O 
narrador relata ao descrever a reação de Gruner que não é ele quem aceita 
o prato de sopa oferecido por Pe, são suas mãos. A submissão vai tomando-o 
por partes do corpo e pela fome. O processo irá se completar aos poucos, mas 
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a narrativa indica esse movimento também com a comparação que o próprio 
personagem faz ao refletir sobre o cachorro que se encontra na estação: não 
seriam os cachorros do mundo o resultado de homens cujos objetivos de 
deslocamento teriam fracassado? A transformação de homem a cachorro seria 
feita a base de caldo quente (o mesmo oferecido a ele) e de um sentimento 
de terror e frio que levam todos ao silêncio (o mesmo ocorrerá com ele?). É 
interessante notar que o silêncio não diz respeito, assim, apenas à estrutura da 
narrativa, mas também à reação do personagem, que paulatinamente aceita o 
que lhe é oferecido e imposto ao mesmo tempo. 

A submissão, característica muitas vezes associada ao comportamento 
canino, se aproxima da atitude do personagem, já que ele permanece calado, 
ainda que o narrador onisciente deixe escapar certa indignação do personagem 
que caracteriza Pe como “miserable”. Há indícios de sua reação passiva no 
trecho: “el diario ahora enroscado vuelve a apoyarse en el regazo de Gruner 
sin que ninguna conclusión logre incorporarlo para ir en busca del miserable 
que le ha negado la civilización alegre de la Capital” (SCHWEBLIN, 2011, p. 10). 
No fragmento, percebe-se que ele não reage, senta-se novamente e “todo 
permanece quieto y en silencio”, o que pode levar o leitor a questionar quais 
as razões de tal ação, já que a ausência de um motivo provoca novamente uma 
sensação desconfortável. 

Ainda em relação ao momento em que Pe oferece uma sopa a Gruner, 
esse pensa que se estivesse em uma guerra, já teria perdido duas batalhas. 
Maisadiante, o narrador insiste: “Sabe que afuera el frío es húmedo e inhóspito 
y sabe también que ha perdido otra batalla, puesto que no tarda en llevarse 
a la boca el primer bocado” (SCHWEBLIN, 2011, p. 12). O uso do vocabulário 
bélico evidencia a violência latente em todo o conto, conforme as relações de 
poder são estabelecidas. A escolha lexical é importante também no momento 
seguinte. Gruner perde o orgulho (última resistência de um soldado?) e está 
pronto para aceitar o convite e unir-se ao grupo, completando o processo de 
submissão, ainda que momentânea.

É importante notar que, ainda que o domínio pareça ser aceito pelo 
personagem, suas ações serão contraditórias, porque constrói uma rotina 
ao mesmo tempo em que continua as tentativas para comprar o bilhete e ir 
embora, como fica claro no trecho:

Después suplica otra vez. Ofrece pagar a cambio de su 
trabajo. Pagar por cualquier cosa, pagar por la merenda. 
Arrimarse un poco a las tareas de campo. Charlar una 
que otra vez con los hombrecitos de oficina. Descubrir en 
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Gong facultades increíbles en lo que se refiere a teorías 
de eficiencia y trabajo grupal. (…) Volver a llorar frente a la 
boletería y por la noche ofrecerse para preparar el almuerzo 
del día siguiente. Cazar con Cho conejos de campo, sugerir 
pagar para agradecer la buena voluntad de la familia, pagar 
al menos por la tan rica comida. (SCHWEBLIN, 2011, p. 15)

A situação de rotina, configurada pelas tarefas, pelas pequenas 
descobertas e pela constante procura por maneiras de comprar a passagem, 
é intensificada pelo uso dos verbos no infinitivo, que constituem o ritmo mais 
veloz da narrativa nesse momento. 

Envolvido com este novo contexto, o personagem sente-se atraído pela 
familiaridade da situação a ponto de compará-la com a situação ideal da Capital: 

confraternales palmadas en los hombros, Pe felicita a sus 
hombres de oficina mientras ellos, agradecidos, preparan 
una mesa que a Gruner le recuerda aquellas íntimas 
festividades navideñas de su infancia y, por qué no, a la 
alegre civilización de la Capital (SCHWEBLIN, 2011, p. 14).

Assim, o vocabulário bélico é substituído por expressões que remetem 
semanticamente às ideias de união e família. Gruner é convidado a “unirse al 
grupo”, enquanto vê de longe que “la noche los reúne a todos em la preparación 
de una cálida cena familiar”, e mais adiante na narrativa, de longe percebe o 
“murmullo familiar”(SCHWEBLIN, 2011, p. 14). 

Outra referência à família aparece com a brincadeira que os outros 
“oficinistas” fazem com Gruner, pedindo-lhe para passar o sal de um lado para 
o outro da mesa, até que tal ação fosse cortada por Pe, tomando para si o 
papel da autoridade, como um pai. Sai-se do âmbito apenas da submissão de 
Gruner para indicar o domínio exercido por Pe sobre o grupo. Isso aparece 
também com explicações sobre como os outros homens trabalhavam na terra 
sob o comando do “pai”. O narrador faz menção direta a tal papel social de Pe 
(e de sua mulher) construído dentro daquele contexto, quando explica que os 
“oficinistas” vão arrumar a cama de “Papá y Mamá”. 

A violência da situação, em que três “oficinistas” (quatro com Grunner) 
trabalham em um ambiente onde estariam normalmente deslocados e sob as 
ordens de um homem cuja autoridade não se explica e, mesmo assim, é aceita 
por eles, ameniza-se, portanto, com a ideia de família, ainda que seja uma família 
artificial. Transforma-se em uma violência aceita, porque se baseia no código 
familiar, no papel do patriarca que orienta seus filhos, e que, de acordo com 
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Ginzburg, “seria um útil modo de manter o controle”. (GINZBURG, 2013, p. 83)
Ginzburg explica que há espaços institucionais legítimos para a violência, 

bem como outros “espaços são legítimos socialmente para o exercício da 
violência” (GINZBURG, 2012, p. 83)– casos em que a violência existe também 
como forma de controle. Tais ideias serão importantes para compreender 
como esta é constituída e aceita nos contos de Schweblin a partir das relações 
sociais. No caso da família, por exemplo, esta é uma instituição social existente 
em diversas tradições conservadoras, que encaram a figura paterna como 
uma autoridade, associada à lei, à ordem, à norma. Nas palavras de Ginzburg: 
“Sem a presença de um pai, não haveria como assegurar disciplina, controle, 
regularidade e continuidade no funcionamento da realidade” (GINZBURG, 
2012, p. 79). Mas o afeto paterno ao filho não é incondicional e pode ser 
casual, arbitrário, condicionado pelas circunstâncias, podendo, portanto, ser 
violado, como ocorre no conto.

No entanto, dentro desta situação que remete ao familiar e ao afetivo, há a 
continuidade do processo de animalização que garante o funcionamento efetivo 
das relações de domínio e submissão. Sua primeira interação com a “família” 
deixa claro que Gruner será submetido inclusive ao silêncio, pois o homem e 
a mulher ignoram seu comentário sobre a impossibilidade de conseguir uma 
passagem de trem e ele não reage. Ser ignorado já é outro indício da submissão. É 
o mesmo silêncio daquele que não reage, envolto inicialmente em um ambiente 
que também sugere o silêncio e o vazio, e que esboça estratégias para conseguir 
comprar a passagem, mas não diz nada. O personagem é, assim, inserido nessa 
família artificial. No entanto, há uma oscilação em seu comportamento, porque 
ao mesmo tempo em que Gruner entra na rotina também continua procurando 
maneiras de conseguir sua liberdade. 

Paulatinamente, o equilíbrio ao mesmo tempo frágil e opressor da 
família construída começa a ruir. Em relação à narrativa, as expressões que 
remetiam à família e união ganham um novo aspecto que se liga à falsidade. 
Assim, Grunner percebe aos poucos que a alegria dos três homens (“la alegria 
oficinista”) é falsa. Ao arrumar a cama dos “pais”, Gill e Gong, dois dos homens 
que se encontram naquela situação, sem que seja esclarecido por que ou há 
quanto tempo, cospem nos travesseiros. É interessante a descrição onde os 
personagens estão no controle: “controlan los pliegues que mal doblados 
podían dibujar diagonales”, e no momento seguinte “están se rebelando”, 
fugindo ao domínio (e às expressões de controle), pois “tanto amor no podía 
ser real” (SCHWEBLIN, 2011, p. 16). Outro momento que pontua a mudança da 
percepção da família para uma situação artificial está no trecho: “em la noche, 
cuando renace el eufórico amor familiar, Gruner comprende que todo es y ha 
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sido siempre una farsa que ha comenzado muchos años antes de su llegada” 
(SCHWEBLIN, 2011, p. 16)

O sentimento familiar parece se estabelecer entre os quatro “oficinistas”, 
como uma “hermandade”. A descrição sugere que eles já se rebelavam antes, 
já que Gruner é convidado a participar de sua primeira reunião, mas, pelo 
corte na narrativa, este se torna mais um aspecto em aberto. Em seguida, eles 
colocam em andamento um plano para conseguir desviar a atenção de Pe e 
parar o trem na estação para que possam embarcar e seguir rumo a Capital. Até 
este momento, o relato se aproxima do verossímil, ainda que possua aspectos 
inquietantes, pois estes não eram suficientes para alterar as coordenadas de 
espaço e tempo. No entanto, ao conseguirem parar o trem, a descrição da 
cena sugere a entrada em um plano de realidade alternativo, já que enquanto 
os “oficinistas” e Grunner (carregando o cachorro da estação junto com ele) 
lutam para entrar no trem, muitas pessoas desembarcam e seus comentários 
desequilibram a realidade até então estabelecida: os passageiros comemoram 
a parada, afirmando que achavam que o trem nunca iria parar. 

Se Gruner e seus companheiros estavam presos na estação, também 
estavam os passageiros dentro do trem. O desfecho permite, assim, aproximar 
o conto de um relato maravilhoso (segundo a perspectiva teórica de Todorov), 
pois apresenta uma explicação ao final que altera o âmbito natural. No 
entanto, se considerarmos o relato a partir do que defende Barrenechea, a 
problematização de toda situação, que de outra maneira seria verossímil, 
insere a narrativa no universo do fantástico, o que também contribui para 
aprofundar a sensação inquietante do leitor.

Se em “Hacíala alegre civilización de la Capital”, o efeito inquietante nasce 
em muitos momentos da falta de explicações e do silêncio em relação a uma 
situação aparentemente conhecida, mas com algum elemento perturbador, em 
“Matar un perro” também se produz tal efeito, no entanto não só pelo silêncio, 
mas principalmente pela carga de violência, relatada e implícita, presente no 
conto, o que sugere, novamente, relações de domínio e submissão.

Nesta narrativa, o personagem é imbuído da missão de matar um 
cachorro, sendo bem sucedido na tarefa, mas fracassando em relação ao seu 
objetivo final. Desde o início, o narrador protagonista evidencia o porquê de 
matar o animal: 

La prueba es fácil pero es muy importante superarla y por 
eso estoy nervioso. Si no hago las cosas bien no entro, y 
si no entro no hay plata. No hay otra razón para entrar. 
Matar a un perro a palazos en el puerto de Buenos Aires 
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es la prueba para saber si uno es capaz de hacer algo peor. 
(SCHWEBLIN, 2011, p. 25). 

Se o objetivo parece explícito, não o são os motivos que levaram esse 
homem a se submeter à ação tão cruel para conseguir dinheiro e “entrar” 
no que, se supõe, ser algum tipo de organização. O “algo peor” a ser feito é 
revelado mais adiante: “Ellos dicen: algo peor, y miran hacia otro lado, como 
si nosotros, la gente que todavía no entró, no supiéramos que peor es matar 
a una persona, golpear a una persona hasta matarla” (SCHWEBLIN, 2011, p. 
25). A ação de olhar para o lado desse sujeito indefinido mostra que, se há um 
silêncio compartilhado por todos que participam deste contexto, há também 
algo subentendido. 

Com estes fragmentos, alguns aspectos do conto são aos poucos 
esclarecidos. Percebe-se que a violência já não diz respeito à família como 
instituição de controle, mas sim a outro contexto social, em que a violência 
é também estabelecida pela questão do “grupo”. A breve explicação sobre 
tal grupo já é inquietante, posto que, associado a atividades violentas, não se 
esclarece se estaria ligado ao mundo institucional (se seria, por exemplo, um 
braço de uma organização socialmente reconhecida) ou a um “submundo”. De 
qualquer forma, a ambiguidade em relação a essa organização proporciona o 
questionamento sobre quanto desta violência é aceita ou não, sem, por outro 
lado, levar o leitor a duvidar da sua existência.

O narrador está, portanto, disposto a realizar a prova e “entrar” para 
o grupo. Junto com ele está Topo, o homem de pequenos óculos negros, 
responsável por levá-lo até o local escolhido e determinar se a tarefa foi 
cumprida de forma satisfatória. A tensão marca a relação entre os dois 
personagens desde o primeiro momento e se mantém ao longo do relato, cada 
vez mais explícita: Topo não olha diretamente para o narrador; as palavras 
que dirige a ele são invariavelmente ligadas a ordens sobre o que o narrador 
deve fazer ou a comentários que ressaltam o seu despreparo, apontando, por 
exemplo, que ele não havia levado um pau para matar o cachorro ou sequer 
luvas para colocar o animal dentro do carro.

O domínio exercido por Topo sobre o narrador e a posição submissa 
deste é evidente no momento em que estão no carro e o cachorro, machucado, 
mas vivo, no porta-malas. O narrador diz: “El Topo dice: frená. Freno. Dice: 
acelerá. Sonríe. Acelero. Más, dice, acelerá más. Después dice frená y freno. 
Ahora el perro se golpeó varias veces, el Topo se relaja y dice: seguí, y no dice 
nada más. Sigo.”(SCHWEBLIN, 2011, p. 27). A descrição é exageradamente 
violenta, não pela presença de detalhes possíveis sobre como o cachorro se 
machuca, mas pela repetição da ação de acelerar e frear. As imagens ligadas 
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ao excesso, as hipérboles, como defende Ginzburg, são comuns em cenas de 
agressão, pois funcionam como procedimentos de intensificação. 

Além disso, a violência entre eles é construída não apenas pela 
interação, mas pela forma como as ações são descritas, explorando-se uma 
linguagem direta, rápida, com uso de imperativos: um ordena, o outro obedece. 
O narrador não questiona as ordens porque está o tempo todo sob a pressão 
de terminar a tarefa. Há também um indício da crueldade latente do homem 
de óculos, pois enquanto dá ordens para machucar o cachorro, sorri e relaxa 
ao sentir-se satisfeito depois de vários golpes. A violência explícita da cena e 
a latente no personagem impactam o leitor, proporcionando novamente um 
efeito inquietante. 

O narrador sucumbe a tal violência gradualmente, deixando pistas com 
seus pensamentos e ações da construção da narrativa a partir da ideia de 
dúvida. A crueldade necessária para realizar a tarefa de matar o animal aparece 
modalizada por ele, talvez como forma de se convencer da sua capacidade 
para levá-la a cabo, ao considerá-la inicialmente como “fácil”, o que se provará 
falacioso ao final. O narrador se questiona inclusive sobre o que Topo pensaria, 
colocando a dúvida no comportamento do homem, que parece acreditar que 
ele “no va a matar a nadie”, atribuindo a dúvida ao outro. No primeiro encontro 
com o cachorro, o narrador consegue dar o golpe sem demonstrar hesitação, 
mas não o mata. Quando é obrigado a golpear fatalmente o animal, descreve:

Me acerco con la pala, veo la espalda del Topo y detrás, en 
el piso, el perro. Si nadie se entera de que maté un perro 
nadie se entera de nada. El Topo no gira para decirme ahora. 
Levanto la pala. Ahora, pienso. Pero no la bajo. Ahora, dice 
el Topo. No la bajo ni sobre la espalda del Topo ni sobre el 
perro. (SCHWEBLIN, 2011, p. 27)

O fragmento evidencia a hesitação do narrador, presente na dificuldade 
que encontra para desferir o golpe. Quando o faz, a descrição não é mais a 
partir da sua ação, mas como se partisse do próprio objeto que “baja cortando 
el aire y golpea en la cabeza del perro”. O ato é, outra vez, explicitamente 
violento, mas contém também uma carga subentendida de violência, agora 
em relação ao narrador, que ensaia livrar-se do domínio imposto por Topo. 
Ao pensar que “si nadie se entera de que maté um perro nadie se entera de 
nada.”, ele dá indícios de uma disposição interna à violência, pois considera 
matar ao homem, mas não o faz, pois assim ninguém saberia que cumprira a 
prova. Ele não pode esquecer o objetivo final, ingressar no “grupo”, o que não 
seria possível sem uma testemunha, então mata o animal. A violência é, de 
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novo, proporcionada pelo contexto. Mas, neste momento, o que o narrador 
demonstra é insegurança percebida por Topo e responsável pela sentença 
final: “Me asomo por laventan illa y le pregunto qué va a passar ahora. Nada 
dice: usted dudó”. (SCHWEBLIN, 2011, p. 28)

É possível ainda pensar na hesitação do personagem a partir do seu 
papel na narrativa. Como determina Ginzburg, a caracterização do narrador é 
importante, pois “delimita a perspectiva (...). É dele o ângulo pelo qual conhecemos 
os episódios relatados” (GINZBURG, 2012, p. 31). Nos relatos que envolvem 
violência, é preciso estabelecer, portanto, o papel do narrador: ele se coloca a 
distância dos acontecimentos e não participa dos fatos narrados; ele é vítima da 
violência, usando a linguagem para configurar o que ocorreu; ele é o agente da 
violência, responsável por concretizar ações agressivas; ou ainda, o narrador pode 
assumir uma posição oscilante entre posições discursivas, como dois personagens 
diferentes ou assumir a narração em primeira ou terceira pessoa. 

Para o crítico, é relevante identificar tais papéis do narrador porque 
permitem “fazer um salto de articulação da estética com a ética”, quer dizer, 
considerar se o narrador, como agente da violência, teria alguma empatia pela 
vítima a ponto de “elaborar as consequências do que realiza. Em suma, se tem 
uma consciência crítica com relação aos atos que executa.” (GINZBURG, 2012, 
p. 32). Por outro lado, se há um narrador distante, ele pode não revelar empatia, 
priorizando um vocabulário que expressa frieza e indiferença. Se o narrador for 
a vítima, é preciso perceber se é capaz de relatar de modo completo o que 
ocorreu ou se apoia em “resíduos”, e se identifica o agente da agressão, entre 
outros aspectos. 

No caso de “Matar un pero”, o narrador é o próprio personagem e é 
também um agente da violência, já que irá matar o cachorro. Como agente 
em potencial da violência, para convencer-se da sua capacidade de ação, o 
narrador não demonstra empatia e tampouco projeta as consequências em 
relação ao cachorro de um ponto de vista ético (ou em relação à pessoa que ele 
poderá assassinar se passar no teste, ou a Topo, se decidisse matá-lo). Mostra-
se interessado somente no que diz respeito a si mesmo. No entanto, pode-se 
considerar que o narrador é também vítima da violência exercida por Topo. A 
oscilação entre um polo e outro poderia justificar o momento de dúvida que 
se apodera do narrador. 

Ainda em relação à carga de violência na narrativa, nota-se que há mais 
de um plano em que as relações de submissão e domínio se estabelecem, já 
que podem ser pensadas a partir de como os personagens humanos interagem 
entre si, mas também como interagem com os cachorros. Os animais, que são, 
durante a maior parte do tempo, submetidos à violência dos dois personagens, 
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parecem sair dessa condição e adotar uma posição de domínio ao final, quando 
o narrador é deixado sozinho na mesma praça em que golpeara o cachorro pela 
primeira vez. A violência do momento é velada e foi construída no conto desde 
o começo com os comentários do narrador de que os cachorros não esquecem. 
Por isso, as consequências finais não são explícitas, o que proporciona o efeito 
inquietante para o leitor por apenas sugerir o que ocorrerá em seguida.

Por fim, neste artigo procurou-se propor uma leitura, entre as muitas 
possíveis, que ressalte a importância da violência na construção das situações 
propostas por Samanta Schweblin nos contos selecionados e como isso causa 
um efeito inquietante ao leitor. Além disso, a preocupação com uma narrativa 
realista em diversos aspectos, mas que beira também situações em que o 
leitor hesita quanto à natureza dos acontecimentos, mostra como os contos 
oscilam entre o universo do gênero fantástico e de um verossímil realista, o 
que também contribui para causar o efeito perturbador que a autora pretende. 
Com a análise dos contos, foi possível perceber que o efeito inquietante aparece 
tanto pela carga de violência das narrativas, seja ela explícita ou latente, quanto 
pelos procedimentos utilizados por Schweblin.
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realismo fantástico em Paraíso:  
toni Morrison, morte e transfiguração

Liliane de Paula Munhoz1

O propósito deste texto é analisar o romance Paraíso, da autora norte-
americana Toni Morrison, refletindo sobre como a morte está representada 
numa história em que predominam os traços do Realismo Fantástico. Assim, 
abordamos primeiramente as reflexões de Tzvetan Todorov, em Introdução à 
literatura fantástica, de 1970 e nos reportamos ao diálogo que Irène Bessière 
(1974) e Irlemar Chiampi (1980) estabelecem com a teoria todoroviana. 
Acolhemos ainda as discussões de Philippe Ariès (1989) e Edgard Morrin 
(1997) a respeito das atitudes do homem em relação à morte, e especialmente 
as reflexões sobre morte e transfiguração nas aulas da disciplina “Morte e 
transfiguração na literatura moderna”, do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Goiás.

O gênero a que pertence um texto literário, segundo Todorov (1992), 
impõe a exigência de que se reconheçam seus traços comuns ao conjunto de 
outros textos e, ao mesmo tempo, sua transformação. Esse postulado constitui 
o ponto de partida que norteia o autor a propor alguns princípios para que 
se configure a composição do realismo fantástico. Trata-se da passagem da 
mimèsis para a poièsis. Trata-se de conhecer a literatura via enunciação, via 
texto. Conforme Todorov, é preciso estabelecer os traços que compõem essa 
narrativa e qual seria o seu traço fundamental, para, a partir dele, descrever 
todos os elementos interligados na rede de sua estrutura.

Para o autor, o traço fundamental da narrativa fantástica repousa na 
percepção de uma hesitação. Dessa forma, a representação de uma experiência 
insólita no interior do texto pode ser explicada de duas maneiras: uma natural 
e outra sobrenatural. Se o leitor decidir-se por uma explicação “realista” ou por 
uma solução sobrenatural, o fantástico desfaz-se, pois a incerteza é a primeira 
condição para que a fenômeno estranho crie o efeito do fantástico. 

No romance Paraíso, a autora Toni Morisson, de ascendência africana, 
faz uma representação da vida de negros norte-americanos no período pós-
libertação, quando foram criadas leis segregacionistas. Do ponto de vista 
perceptível no romance, entre os negros também houve preconceitos e 
intolerâncias. Esses defeitos das fraquezas humanas estão ali representados de 
uma forma que é possível reconhecer esse primeiro e fundamental aspecto do 
realismo fantástico, como o concebe Todorov.
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Sob o título sugestivo de Paraíso, Morrison constrói certas personagens 
que habitam os interstícios de uma vida entre o natural e o sobrenatural. As 
mulheres (Consolata ou Connie, como é chamada pelas amigas, Seneca, Pallas 
True Love, Grace ou mais carinhosamente Gigi e Mavis) são as mulheres de 
pele mais clara, que transitam entre o presente e o passado, entre ser branco 
e ser negro, entre vida e morte. 

O Convento (com letra maiúscula), onde essas mulheres residem, fica 
próximo, a três ou quatro quilômetros de Ruby, a única cidade inteiramente negra 
(MORRISON, 1998, p.14). A rígida cidade e o Convento estão em conflito até que 
os fiéis, honestos, orgulhosos e soberbos homens de Ruby decidem invadi-lo.

São nove homens, armados com rifles e revólveres e uma cruz de 
palmeira para“matar” as mulheres do Convento. Para eles, aquelas mulheres 
são apenas “detrito: gente de se jogar fora que às vezes rola de novo para dentro 
da sala depois de ter sido varrida pela porta” (MORRISON, 1998, p.17). Essa 
sentença no início do romance é mais significativa do que parece a princípio. 
Ela anuncia o tema de que tratamos nessa análise, como procuraremos 
demonstrar ao longo de nossas discussões.

Acontece que o romance deixa em suspenso a ideia de que talvez 
essas mulheres mestiças já estivessem mortas desde o início, pois, no final, 
após terem sido assassinadas, os corpos desaparecem misteriosamente e 
elas reaparecem em outros lugares aos quais estiveram ligadas antes da sua 
provisória estadia no Convento.

Contribui para esse efeito da hesitação o fato do romance ser construído 
de uma forma bastante incomum para os parâmetros da narrativa tradicional. 
Paraíso não é um romance com início, meio e fim bem delimitados e, por isso 
também, as noções de tempo passado e presente estão inteiramente confluentes. 

É um desafio para o leitor construir a sequência dos fatos. A narrativa 
começa pela invasão ao Convento, não se sabe quem são os homens com 
armas nas mãos, não se sabe a quem eles procuram e nem por quê. A cena 
começa, enfim in media res. A história só passa a fazer sentido à medida que, 
em um movimento de frequentes idas e vindas ao passado mais recente e mais 
remoto (o da escravidão),o narrador vai revelando as sombras – inquilinas 
permanentes na história do povo negro nos Estados Unidos.

Há, podemos dizer, uma convivência “fantasmagórica” ou “espectral” 
das habitantes do Convento com o povo de Ruby – uma rígida e inflexível 
cidade negra –afirma Melanie R. Anderson (2013). A morte ronda as mulheres, 
em um ambiente cuja descrição remete-nos à reflexão a respeito das tênues 
fronteiras entre o natural e o sobrenatural.
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No Convento não há luz elétrica, mas há uma “brancura no centro 
que era enceguecedora” (MORRISON, 1998, p.61). Estava a Madre em seu 
leito, nos seus últimos dias, quando Mavis a viu pela primeira vez. No quarto, 
quando ela acostumou-se com o escuro e com a luz, Gigi viu Connie inclinar-
se “dentro da luz” (MORRISON, 1998, p.61), para cuidar de Madre. Esse jogo 
entre claro e escuro está presente em muitos outros elementos da história, tais 
como um homem negro, rocha 8, namorando uma mulher de olhos verdes e 
cabelos cor de chá; na madrugada do assassinato há uma claridade que entra 
pelas janelas do Convento; quando pessoas da cidade retornam ao cenário do 
crime, a vegetação em volta metonimicamente faz uma representação de vida 
e morte ou de claro e escuro:

À margem do jardim, uma desbotada cadeira vermelha 
estava caída de lado. Além dela, flores e morte. Tomateiros 
ressecados ao lado de plantas verdejantes se re-semeando 
com flores douradas; malvas rosadas tão altas que se 
inclinavam sobre uma trilha de brilhantes botões de flores 
de abóbora; caules rendados de cenouras amarronzadas e 
sem vida ao lado das espetadas folhas verdes de cebolas. 
(MORRISON, 1998, p. 350)

Há muitos elementos no romance que poderiam compor o espaço 
dessas mulheres, juntamente com a oposição “natural” - “sobrenatural” 
e “corpo” - “espírito”. O próprio Convento, onde as “Evas negras carnudas” 
(MORRISON, 1998, p. 29) residem, é um espaço que já foi uma mansão de 
um rico fora da lei. Quando ele foi preso, quatro freiras transformaram-na em 
repouso, acolhimento e escola das índias da tribo arapaho. Porém elas não 
conseguiram disfarçar a erotização que predominava na mansão antes de 
tornar-se convento e escola. Assim, no tempo em que se localiza a história 
das cinco mulheres do Convento, através da visão de uma delas, o narrador 
descreve: 

Gigi, o mais ligada possível com o pouco fumo que tinha, 
vagou pela mansão enquanto a mulher bêbada dormia no 
chão da cozinha. Percebeu imediatamente que a sala de 
jantar tinha sido transformada em sala de aula a sala de 
estar em capela, e a sala de jogos em escritório, com os 
tacos e as bolas ainda lá, mas sem mesa de bilhar. Depois, 
descobriu os traços do fracassado empenho das irmãs. Os 
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candelabros em forma de torso de mulher pendurados no 
teto do saguão de entrada. Os cachos de cabelo enrolados 
nas vinhas que antes tocavam rostos agora arrancados. 
O querubim atento emergindo de camadas de tinta no 
saguão. As maçanetas em forma de seios. Vagabundos 
seminus em roupas antigas, bebendo e se acariciando 
em gravuras enfiadas em armários. Uma ou duas Vênus 
entre várias outras peças de esculturas nuas, debaixo da 
escada do porão. Ela chegou a encontrar até a genitália 
masculina de latão que tinha sido arrancada das pias e 
banheiras, embrulhada e escondida dentro de uma caixa 
de serragem, como se, embora recusassem as exigências 
do objeto, as irmãs ainda valorizassem o metal de que era 
feito. Gigi brincou com as torneiras, girando os testículos, 
que soltavam água pelo pênis. Aspirou o último pedacinho 
da bagana, Ming One, e largou a ponta em uma das 
vaginas de alabastro da sala de jogos. Imaginou os homens 
satisfeitos batendo os charutos naqueles cinzeiros. Ou 
talvez deixando que repousassem neles, sabendo sem 
olhar que a ponta acesa estaria lentamente formando uma 
delicada cabeça. (MORRISON, 1998, p. 88)

O Convento, como podemos notar, guarda a luz de outros tempos, 
outrora uma mansão em que se recepcionavam pessoas que jogavam, bebiam, 
fumavam e eram estimuladas ao sexo, aos prazeres do corpo. Depois, nos 
anos de 1930, uma benfeitora rica comprou a casa e doou-a às freiras, para 
que se tornasse escola e evangelizassem-se as nativas, que ela considerava 
não terem nem língua civilizada nem Deus. No tempo da narrativa, em 1976, 
tempo dos chevrolets e dos keds, em Oklahoma, tornou-se o lugar de mulheres 
“pecadoras”, que acenam com malícia feminina. Assim como a casa, as 
mulheres são apresentadas nessa confluência entre corpo– com suas seduções 
e desejos – e espírito.

É intrigante também a descrição desse cenário no momento do massacre: 
era madrugada e chovia. Não era noite tenebrosa, com trovões ensurdecedores 
e outros detalhes que corroborariam para a ideia de medo do inexorável:

O perfume da chuva era mais forte ao norte de Ruby, 
principalmente no Convento, onde os trevos brancos e 
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as giestas, muito cerrados dominavam tudo, menos o 
jardim, [...] A luz do sol está ansiando por brilho quando os 
homens chegam. O azul lavado do céu é duro de quebrar, 
mas quando os homens estacionam atrás do carvalho e 
vão indo para o Convento, o sol já conseguiu passar. Azul 
glorioso. A água da noite sobe em nuvens das poças e 
fendas da lateral da estrada. [...] O sol o segue para dentro, 
espalhando-se pelas paredes do salão, onde crianças 
sexualizadas brincam juntas através da tinta que descasca. 
[...] entram na sala de aula inundada de luz que entra pelas 
janelas. (MORRISON, 1998, p. 324-329)

Uma cena de assassinato em que há os indícios de renovação: a luz 
entra pela porta e pelas janelas, a chuva perfumando tudo. É uma cena em que 
há libertação. Tanto assim que, após serem deixados os corpos estendidos por 
diferentes aposentos do Convento, quando os habitantes da cidade chegam lá 
para tomarem as providências tais como funerais e sepultamentos, não encontram 
nada. Nenhum corpo e nem o cadillac que ficava estacionado no quintal.

Assim, podemos pensar no Convento como um espaço intermediário, 
em que não podemos afirmar com certeza nem a respeito da possibilidade de 
as mulheres estarem vivas nem sobre a condição de elas estarem mortas. Há, 
no entanto, uma aproximação entre mulheres que foram, de alguma forma, 
amadas e incompreendidas. Mulheres silenciadas, cuja identidade transita 
numa ambiguidade racial.

Para que possamos entender melhor essa discussão, façamos 
brevemente uma referência ao enredo, no sentido de contextualizar cada uma 
das mulheres, nas suas histórias individuais e anônimas.

A primeira mulher do Convento a ser apresentada é Mavis. Ela era 
de Maryland. Lá ela havia deixado os gêmeos recém-nascidos Merle e Pearl 
morrerem sufocados dentro do Cadillac verde menta, quando foi comprar 
salsichas para preparar o jantar do marido (ele não podia comer o que ela havia 
preparado para as crianças). Numa madrugada, ela vai embora, deixando-os 
todos, após uma cena de sexo em que o homem se satisfez sem penetrá-la 
(ele arrancou a camisola dela, enrolou-a e cobriu o seu rosto), com as crianças 
espiando, escondidas atrás da porta (MORRISON, 1998., p. 38). 

Mavis já estava no Convento havia três anos, quando Gigi, apelido de 
Grace, apareceu. Ela era uma jovem irreverente, que usava minissaia, fumava 
maconha e tomava banho de sol nua, sentada numa cadeira na porta da casa. 
Gigi aparece primeiramente na cidade, em Ruby. Os dois parágrafos iniciais 
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do terceiro capítulo, intitulado “Grace”, apresentam-na na Central Avenue da 
cidade. O narrador mostra-a a partir do ponto de vista de K.D., que nunca havia 
visto uma mulher “revivar e rebolar daquele jeito” (MORRISON, 1998, p. 67), 
usando calças tão justas, saltos tão altos e brincos tão grandes que eles até se 
esqueceram de rir do cabelo dela (MORRISON, 1998, p. 67). 

Após essa introdução, o narrador conta a história de K.D. (um dos 
homens que invadem o Convento). Ele é filho de Ruby, a irmã dos gêmeos 
Steward e Deacon Morgan, que morrera sem auxílio médico. Nesse momento 
da narrativa, quando K.D. (abreviação de Kentucky Derby) está olhando com 
interesse indisfarçado para Gigi, Anette, sua namorada, é esbofeteada, após 
dizer-lhe: “Se é esse tipo de vagabunda que você quer, vá em frente, nego” 
(MORRISON, 1998, p. 69). 

Os gêmeos, tios de K D, que também estavam entre os assassinos, haviam 
se casado com as irmãs Soane e Dovey – como quase todas as pessoas da cidade, 
fizeram casamentos consanguíneos. Em Ruby, os negros rocha 8 – negros azulados, 
da cor do nível mais profundo do carvão (MORRISON, 1998, p. 224) –precisavam 
manter-se negros na sua integridade. Os gêmeos são as pessoas mais “importantes 
do lugar”. Eles são os únicos de terno e gravata na madrugada da invasão. 

Além de Mavis e Gigi, chegam também ao Convento as jovens Seneca 
e Pallas Truelove. Seneca é uma jovem quieta, que aos cinco anos fora 
abandonada pela mãe (que ela achava ser sua irmã). Era 1958. Ela passou por 
diferentes lares adotivos e aprendeu a marcar cada uma de suas perdas no 
corpo. Seneca tem cicatrizes dos cortes que ela mesma faz com uma lâmina. 
Em 1973, apareceu em Ruby, escondida na carroceria de uma caminhonete. 
Ela desceu quando viu Sweetie, uma jovem infeliz da cidade de Ruby: “A garota 
achou que Sweetie estava chorando, e uma negra chorando numa estrada 
campestre partiu-lhe o coração mais uma vez” (MORRISON, 1998, p.149). Elas 
caminharam lado a lado. Estava muito frio e Sweetie vestia apenas a camisola, 
o cabelo sem pentear. Ela tinha saído de casa praticamente em transe. Não 
ouvia ninguém, não parou com ninguém. Seneca, tentando ajudar, colocou um 
tecido de lã nos ombros de Sweetie, enquanto esta pensava “Estou andando ao 
lado do pecado, e envolta em seu manto” (MORRISON, 1998, p. 151). Sweetie 
é a mãe de quatro crianças deficientes. Havia seis anos que ela não saía de 
casa, cuidando das crianças. As duas caminharam até o Convento. Lá, Sweetie 
foi acolhida, mas após dormir e voltar a si com o choro de um bebê, ela acha 
que é o demônio e vai embora correndo.

A quarta mulher a chegar ao Convento é Pallas Truelove ou Divine, 
como as mulheres a chamam. Ela é filha de um homem rico e uma mãe artista. 
Pallas tinha dezesseis anos e namorava um homem mais velho. Ele trabalhava 
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como zelador na escola em que ela estudava. Um dia ela o levou para conhecer 
sua mãe. A idade deles era mais próxima e “se tivesse notado, talvez pudesse 
ter evitado os corpos rolando na grama, trocando gemidos, indiferentes a 
qualquer observador” (MORRISON, 1998, p.197). Durante sua fuga da casa da 
mãe, ela é perseguida e possivelmente estuprada por jovens de uma gangue. 
Ela se esconde dentro de uma água negra. Quando ela aparece em um hospital 
onde estava Billie Delia – uma jovem de pele clara, que não sendo totalmente 
aceita em Ruby, tinha saído de lá–, ela tinha alga nos cabelos e vomitava. Estava 
grávida. Billie Delia conhecia o Convento e levou-a para lá.

A quinta mulher entre as que “morrem” no massacre é Connie, que talvez 
devesse ser abordada a priori. Porém, como sua configuração é relevantemente 
intrigante, deixamos para refletir sobre ela após essa pequena apresentação 
das outras quatro. Connie é Consolata, uma mulher mais velha, moradora do 
Convento. Ela estava lá desde quando o Convento funcionava como escola para 
as índias. Tinha vindo da Europa aos nove anos de idade com as quatro irmãs 
norte-americanas que fundaram a escola. A irmã Mary Magna, que depois se 
torna Madre, resgatou-a do abandono e levou-a para morar com ela e outras 
três irmãs no Convento. Quando a escola deixou de receber donativos, as índias 
tinham ido embora e restaram apenas a Madre e Consolata. 

É ela quem recebe Mavis e depois Gigi, no ano de 1968, que marca a 
morte da Madre. Tudo no Convento e na composição de Consolata converge 
para uma atmosfera de segredos, silêncios e magias. Andava sempre de óculos 
escuros porque “Sol demais no mundo. Me incomoda. Não aguento mais” 
(MORRISON, 1998, p. 54). Consolata cultivava pimenta e pecãs, fazia tortas 
de ruibarbo e molho de churrasco, que ela vendia para os habitantes de Ruby. 
Um dia, quando Soane vai ao Convento comprar pecãs, Mavis e ela estão na 
cozinha e “nenhuma das duas ouviu os passos de pés descalços, e como a porta 
de vaivém não fazia barulho, a entrada de Connie foi quase uma aparição” 
(MORRISON, 1998, p. 57, grifos nossos). Os olhos dela eram “duas luas leitosas” 
(MORRISON, 1998, p. 63), havia “só um círculo pálido onde antes ficava a íris” 
(MORRISON, 1998, p. 86).

Consolata teve um caso de amor com um dos gêmeos, Deacon, o 
marido de Soane. Ela e Deek encontraram-se várias vezes nas ruínas de uma 
casa incinerada. Em uma ocasião em que nevava muito, sabendo que não 
poderiam mais se encontrar ali, ela diz que vai preparar a adega, no porão do 
Convento, para os seus encontros. Ele hesita. Ela morde o lábio dele. É a última 
vez que eles se encontram. Ele pensa que ela é o demônio de olhos verdes e 
pele esfumaçada, que quer dominá-lo (MORRISON, 1998, p.258).
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Esses encontros com as pessoas da cidade atestam a condição de pessoa 
viva entre os demais. Além disso, havia as atividades que Consolata exercia. 
Todos na cidade conheciam o fato de ela cultivar a terra e vender pecãs. Mas, 
em um outro momento da narrativa, ocorre mais uma “esquisitice” dessa 
personagem. Há um acidente perto do Convento: um caminhão batera na 
estrada e um jovem estava morrendo. Connie, que aprendera a enxergar no 
escuro e a olhar as pessoas por dentro, vive a seguinte experiência:

[...] olhou o corpo e sem hesitar retirou os óculos e focalizou 
os laivos vermelhos que descoloriam o cabelo dele. E entrou 
nele. Viu o trecho de estrada em que havia adormecido, 
sentiu a virada do caminhão, a dor na cabeça, e pressão no 
peito a incapacidade de respirar. Escutou ao longe Eater e 
July chutando o caminhão e gemendo. Dentro do rapaz, ela 
viu um ponto de luz recuando. Juntando uma energia que 
sentiu como medo, ficou olhando o ponto de luz até ele se 
expandir. Mais e mais, até o ar começar a se infiltrar, fraco a 
princípio, depois em haustos fortes. Embora doesse como 
a morte olhar para aquilo ela se concentrou, como se os 
pulmões em perigo fossem os seus próprios. (MORRISON, 
1998, p. 281-282)

Depois do desencontro com Deacon, Consolata passa a embriagar-se na 
adega, no porão do Convento. Ela passa dias sem sair de lá. Bêbada, a Madre 
morta, o amante desprezando-a, indiferente. Ela, envelhecendo, tinha “medo 
de morrer sozinha, sem luto de ninguém, enterrada em solo não sagrado” 
(MORRISON, 1998, p. 288). 

No entanto, um dia, Consolata deixa o porão e vai para cima, para a porta 
da cozinha do Convento. Ali, ela tem um encontro com um homem misterioso. 
O narrador não revela quem é ele “o chapéu de caubói lhe escondia os traços... 
Consolata não teria conseguido enxergar, de qualquer forma... um triângulo 
de sombra escondia o seu rosto” (MORRISON, 1998, p. 288). Mais à frente: 
“O cabelo limpo, cor de chá, despencou em cascata sobre seus ombros e suas 
costas. Ele tirou os óculos então, e piscou, um lento e sedutor movimento da 
pálpebra. Os olhos dele, ela viu, eram redondos e verdes como maçãs novas” 
(MORRISON, 1998, p. 289).

A partir desse momento, Consolata passa a não precisar mais dos óculos 
e suas experiências com o sobrenatural ficam mais evidentes:



680<sumário

E por elas serem próximas, se entenderem tão bem, foi 
que Mavis começou a se preocupar. Não com os hábitos 
noturnos de Connie, ou o fato de ela beber ou não, pois 
as fumaças familiares haviam desaparecido recentemente. 
Era uma outra coisa. Era a maneira como Connie balançava 
a cabeça, como se estivesse ouvindo alguém próximo, 
como ela dizia Hm-hm ou Se você acha, respondendo a 
perguntas que ninguém tinha feito. Além disso, ela não só 
deixara de usar óculos escuros, como andava bem vestida, 
de certa forma, todo dia, com um daqueles vestidos que 
Soane Morgan costumava trazer para ela quando não 
usava mais. (MORRISON, 1998, p. 297)

Sob o comando de Consolata, a partir dessa sua nova forma, as mulheres 
lavam as pedras, no chão do porão, colocam velas e deitam-se. Ela faz o molde 
do corpo de cada uma delas, ali, nas pedras. Daí para frente, sonho e realidade 
são a mesma coisa. No processo, em que todas elas falam do seu passado,vão 
desenhando no chão sinais que as identificam. Consolata é a primeira a narrar. 
Ela fala do tempo de sua infância, quando uma mulher chamada Piedade 
cantava para ela.

As mulheres, deitadas nos seus moldes, falavam os seus sonhos em voz alta:

Foi assim que o sonho em voz alta começou. Assim que as 
histórias encheram aquele lugar. As semilendas e o nunca-
sonhado escapavam de seus lábios para pairar sobre as 
velas, agitar o pó de caixas e garrafas. E não era importante 
saber quem contava o sonho ou se tinha sentido. Apesar 
dos corpos doerem, ou exatamente porque os corpos 
doíam, elas mergulhavam com facilidade na história do 
sonhador. (MORRISON, 1998, p. 302)

Todas as mulheres podem verbalizar o seu passado, sem se sentirem 
ameaçadas. Ali, no porão, elas se sentem umas no lugar das outras e visitam 
suas angústias, suas dores. Assim, cada uma entende, por exemplo, o que foi 
para Mavis deixar morrerem os seus filhos recém-nascidos; Seneca para de 
cortar o próprio corpo e passa a cortar o seu reflexo no chão; Gigi desenha no 
pescoço da sua imagem um broche que seu pai lhe dera e ela jogara no Golfo 
Pérsico e Pallas faz um bebê na barriga de seu molde.

Quando saem de lá, estão mudadas. Até mesmo fisicamente: elas rasparam 
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as cabeças. Quando Soane, a esposa de Deacon, as visita, por exemplo, ela tem 
a impressão de que “as mulheres do Convento não eram mais assombradas” 
(MORRISON, 1998, p. 305). Esse momento marca, para cada uma delas, o que 
seria uma ressurreição. Connie não usava mais óculos escuros, estava mais ereta 
e bela e as jovens exprimiam uma sensação de plenitude. 

Depois da invasão e do “assassinato”, no entanto, essas mulheres 
reaparecem(como fantasmas?). Mavis reencontra sua filha Sally em um 
restaurante. Sally não consegue explicar como “Num minuto as duas estavam 
comendo biscoitos, no minuto seguinte estavam trocando beijos na rua” 
(MORRISON, 1998, p. 362). Ela não se lembrava de terem pagado a conta no 
restaurante. A mãe desaparece na multidão. 

Gigi revê o pai, preso desde 1961, quando ela era uma menina de onze 
anos. Ela aparece no lugar onde os presos estão realizando trabalhos forçados: 
“Manley virou-se para ver o que a turma achava daquilo: uma civil (e mulher, 
além do mais) bem no meio deles. Nenhum dava sinal de ver a mulher” 
(MORRISON, 1998, p. 355). 

Pallas reaparece, com o seu bebê, na casa da mãe. A mãe tenta chamá-
la quando ela passa, mas não consegue articular palavra. Pallas então retorna 
para um carro velho parado na porta e a mãe vê quando “foram embora para 
um tom tão ultravioleta que lhe partiu o coração” (MORRISON, 1998, p.358). 

A mãe de Seneca também a revê, num estacionamento, mas, apesar da 
suspeita de que aquela garota com as “mãos escorrendo sangue... os olhos cor 
de chocolate” fosse a menina que ela abandonara aos cinco anos de idade, ela 
não reconhece aquela menina de cabeça raspada.

Consolata, por sua vez, está frente ao mar, com a cabeça “no colo de 
uma mulher negra como carvão” (MORRISON, 1998, p. 356), que canta para 
ela e passa as mãos, com seus dedos estragados, nos cabelos castanhos, cor 
de chá, de Consolata. Há detritos marítimos e tampas de garrafa na praia. 
A canção de Piedade fala de coisas tais como: “envelhecer na companhia 
de outrem, de palavras partilhadas e pão dividido fumegando no Forno, da 
plenitude ambivalente de voltar para casa para estar em casa, da simplicidade 
de retornar para o amor iniciado” (MORRISON, 1998, p. 356).

À luz do que precede, parece-nos oportuno retomar nossas reflexões 
acerca do Realismo Fantástico, segundo Todorov, para podermos abordar a 
forma como se imbricam as duas histórias: a das mulheres do Convento e a dos 
habitantes da cidade de Ruby, na representação da morte e transcendência.

Conforme Todorov (1992), embora não seja uma condição sine qua 
non do fantástico, uma personagem duvidar da existência do insólito seria a 
segunda condição para a sua existência. No romance em estudo esse traço 
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também está presente. Existem testemunhas de que as cinco mulheres foram 
mortas, mas quando o reverendo Richard Misner e Anna estiveram no Convento 
algumas semanas após o desaparecimento dos corpos, encontraram um berço 
imaculadamente branco (MORRISON, 1998, p. 348) e vestígios de comida – 
detalhes que evidenciavam a recente presença de pessoas vivendo naquele 
lugar. No entanto, tudo mais estava abandonado. A conclusão a que chegam, 
para se convencerem de uma explicação racional, é a de que provavelmente 
uma das mulheres ou mais de uma não estava morta e “entre o momento 
em que as pessoas foram embora e que Roger [o dono da ambulância/carro 
funerário] chegou, elas se mandaram daqui. Levando as mortas com elas” 
(MORRISON, 1998, p. 349). 

A terceira condição do fantástico reside na interpretação. Segundo 
o teórico, se o leitor optar por uma interpretação alegórica ou “poética”, se 
interpretar a manifestação insólita sem se interrogar sobre a sua natureza, se 
ele não duvidar, o fantástico desvanece. Em textos que apresentam o elemento 
sobrenatural, mas no seu interior, indicações ou sugestões de que suas palavras 
possuem um sentido alegórico, o fantástico está ausente não porque o leitor 
hesita entre uma explicação racional ou a aceitação do sobrenatural, mas 
porque falta a terceira condição de que fala Todorov: uma interpretação que 
leve em conta o sentido literal. 

Quanto a essa terceira condição, pensamos que é difícil não encontrar 
em um texto fantástico a manifestação de um sentido alegórico. Paraíso é 
absolutamente exemplar no que se refere à composição e recepção do realismo 
fantástico, porém, não podemos dizer que a interpretação dessa história seja 
apenas literal. Paraíso é, pois, uma transcrição de um drama humano.

Nesse sentido, as reflexões de Irène Bessière (1974) parecem 
complementar a teoria todoroviana. A autora coloca em discussão o fato de 
o autor búlgaro reduzir o fantástico à hesitação. Enquanto para Todorov o 
realismo fantástico é “a hesitação experimentada por um ser que só conhece 
leis naturais, face a uma acontecimento aparentemente sobrenatural” 
(Todorov, 1992, p. 31), para Bessière (1974), o fantástico não é senão um dos 
métodos da imaginação, um modo discursivo.

Conforme Bessière, para ser tomado como insólito, com suas referências 
teológicas, esotéricas, filosóficas ou psicopatológicas, o relato fantástico 
depende das marcas socioculturais e de formas de compreensão. Segundo a 
autora, os sujeitos da enunciação definem os domínios do que é natural ou 
sobrenatural. Além disso, depende ainda da época em que o evento estranho 
se insere. O que implica afirmar que um dado fenômeno pode ser considerado 
estranho em uma comunidade e não em outra. 
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Como lugar onde se trabalha a linguagem, como um modo discursivo, 
um lugar onde se cria uma realidade outra, o fantástico não pretende 
representar nenhuma verdade. Segundo Bessière, a narrativa fantástica 
registra e, ao mesmo tempo, desconstrói os discursos da religião, da filosofia, 
do esoterismo e da magia. “Ele priva os símbolos emprestados a essas esferas 
de sua significação prefixada” (BESSIÈRE, 1974, p.13). Por isso, a autora adverte: 
essa desconstrução e inversão são concebíveis dentro do relato fantástico, o 
fantástico não se refere ao universo.

A crítica do fantástico, nos termos de Bessière, confunde-se entre dados 
contraditórios, pois enfatiza ora a forma, ora o conteúdo e ignora o conteúdo 
semântico do sobrenatural e seu enraizamento cultural. Todorov, por exemplo, 
dedica-se a abordar o modo como a hesitação se representa nos níveis verbal 
e sintático e no que se refere ao aspecto semântico, afirma que tem a esse 
respeito apenas algumas “certezas negativas” (Todorov, 1992, p. 113). Para o 
autor, certa crítica temática não é mais do que uma paráfrase e a paráfrase não 
é uma análise (Todorov, 1992, p. 106). 

Para Bessière, a narrativa fantástica não constitui uma categoria ou 
gênero literário, como preconiza Todorov. O fantástico engendra, isto sim, 
uma lógica narrativa que é tanto formal quanto temática e que “reflete, sous 
l’apparent jeu de l’invention purê, les metamorfoses culturelles de la raison et 
de l’imaginaire comunautaire” (BESSIÈRE, 1974, p.10). 

Nessa perspectiva, pensamos o romance Paraíso como uma 
representação que provoca uma inquietude, remetendo-nos aos nossos 
medos ancestrais. Uma história como a do romance de Morrison nos fala das 
relações humanas calcadas na estranheza de existirem realmente espaços e 
tempos em que os homens concorrem para papéis tão distintos de opressão, 
de submissão, subversão e também de medo da morte – essa a condição 
humana mais terrível. O insólito vê-se, sem dúvida, instaurado via hesitação, 
mas também não podemos deixar de observar essa outra inquietação: o medo. 

Para Irlemar Chiampi (1980), Todorov reduz o fantástico a uma inquietação 
apenas intelectual: a vacilação. A autora defende que “o ponto chave para 
a definição do fantástico é dado pelo princípio psicológico que lhe garante a 
percepção do estético: a fantasticidade. A fantasticidade é, fundamentalmente, 
um modo de produzir no leitor uma inquietação física (medo e variantes), através 
de uma inquietação intelectual (dúvida)” (CHIAMPI, 1980, p. 53).

Segundo Chiampi, o medo é uma inquietação de ordem emotiva 
do leitor. A autora adverte, no entanto, que também esse sentimento deve 
ser entendido na sua acepção intratextual “como um efeito discursivo (um 
modo de...) elaborado pelo narrador, a partir de um acontecimento de duplo 



684<sumário

referencial (natural e sobrenatural)” (CHIAMPI, 1980, p. 53). Se o medo é um 
construto linguístico, então como ele é tecido? Chiampi declara que a estrutura 
do fantástico, sua fantasticidade, imita a estrutura do fantasma (uma aparição 
que parece aparecer), mas a irrupção do sobrenatural não significa nada 
sem a criação de uma “atmosfera que registra o calafrio diante do mistério” 
(CHIAMPI, 1980, p. 53).

No final do romance Paraíso, quando o reverendo e sua “namorada” estão 
revistando o cenário do crime, o narrador nos fala dos mistérios que existem para 
além das portas e janelas, que os personagens não sabem dizer se estão abertas ou 
fechadas, mas que eles precisam de um pretexto para “evitar o arrepio ou dizer em 
voz alta o que os dois estavam pensando” (MORRISON, 1998, p. 350).

Como então pensar nesse romance tão somente como um gênero em 
que se instaura o fantástico e percorrer os traços desse gênero só para dizer 
que Paraíso enquadra-se nesse tipo de realismo? Tem de haver algo mais. 
Esse romance certamente suscita reflexões sobre identidade, sobre gênero, 
sobre etnia e, principalmente para a nossa discussão, sobre a “iniludível”, “a 
Indesejadada das gentes”, como diria Manuel Bandeira (2009, p. 223).

No capítulo “Save-Marie”, o último do romance, o tom da introdução 
é de um sermão. As pessoas de Ruby estão na igreja, velando uma criança. 
Marie é uma das crianças com deficiência do casal Sweetie e Jeff. O reverendo 
Misner – o mesmo que depois visita o Convento, conforme já observamos, 
profere o sermão, refletindo sobre o significado da morte. Na cidade dos 
imortais, onde ninguém morria havia vinte anos, onde a ambulância e 
carro funerário não eram usados – o dono do negócio estava praticamente 
à falência –, e o cemitério fora da cidade receberia o seu primeiro corpo.  
Assim reflete o reverendo:

Por isso estamos aqui, neste momento único de dolorosa 
tristeza –ao contemplarmos a breve vida e a inaceitável, 
incompreensível morte de uma criança –, confirmamos, 
suspendemos ou perdemos nossa fé. Aqui, na fugacidade 
deste momento, neste lugar de questionamento, todo 
nosso medo, nossa afronta, confusão, desolação parecem 
se fundir, arreatando a terra, e sentimos como se 
estivéssemos caindo. (MORRISON, 1998, p. 339).

Enquanto essas palavras a respeito da fugacidade da vida e da 
perplexidade da morte de uma criança são proferidas na igreja, na cidade: “O 
barril de lixo está transbordando... A chuva que cai em cascatas pelo topo do 
Forno atinge a lama pontilhada de flocos do reboco lavado dos tijolos. O Forno 
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se inclina um pouquinho para um lado. O chão em que repousa está minado” 
(MORRISON, 1998, p.329-330).

Segundo Ariès (1989), houve momentos na história da humanidade em 
que a morte era familiar, próxima e atenuada. Convivia-se com ela naturalmente. 
Isso no tempo dos mais antigos romances medievais e dos cavaleiros das 
canções de gesta, por exemplo, entre os séculos VII e XII, quando se admitia 
a morte pacificamente. Ariès denomina essa familiaridade como “morte 
domesticada”. Naquele tempo, conforme o historiador e medievalista francês, 
os ritos da morte eram “aceitos e cumpridos, duma maneira cerimonial, mas 
sem caráter dramático, sem movimento de emoção excessiva” (ARIÈS, 1989, p. 
24). Morrer era o destino coletivo da espécie. Porém, apesar dessa convivência 
pacífica, os Antigos temiam a proximidade dos mortos e mantinham-nos 
afastados, através dos ritos funerários e situavam os cemitérios fora da cidade. 
Os mortos não deveriam regressar e perturbar os vivos.

Ariès defende que, no século XX, momento em que se situa o romance 
que estudamos, no entanto, com a privatização da morte e a institucionalização 
do morrer – já não se morre mais em casa, mas no hospital, e, apesar de 
o doente e a família conhecerem a realidade da morte imediata, todos a 
dissimulam – tornou-se um terma interdito. 

Nesse sentido, Morin (1997) argumenta que o horror da morte não se 
sustenta no medo da decomposição física, mas na “emoção, no sentimento ou na 
consciência da perda da individualidade. Emoção-choque, de dor, terror ou horror. 
Sentimento que é o de uma ruptura, de um mal, de um desastre, isto é, sentimento 
traumático” (MORIN, 1997, p. 33). Essa consciência da morte e o trauma derivado 
da noção de que ocorre a putrefação do cadáver em decomposição desagregam o 
mito da imortalidade e destroem a felicidade de viver. Morrer então é não ser. É o 
vazio completo. O desaparecimento do indivíduo. O nada. 

No entanto, remetemo-nos ao texto bíblico, no intuito de encontramos 
morte como mudança de estado ou transfiguração. A palavra transfiguração 
lembra o episódio no qual Jesus, transfigurado, torna-se radiante no alto de 
uma montanha. São Tomás de Aquino considerava esse o maior dos milagres, 
porque complementa o batismo e mostra “a perfeição da vida no céu”. 

As reflexões de Ariès, sobre a evolução histórica da atitude do homem 
face à morte; de Morin, sobre a noção de que a morte é o vazio completo e a 
lembrança dela, da ressurreição e da transfiguração de Jesus convergem para 
que pensemos na morte nas duas condições em que ela aparece representada 
no romance Paraíso. 

Reunindo essas diferentes acepções sobre a morte, seja como fim, numa 
visão secular, seja como renascimento, numa visão espiritualizada, o professor 
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Winston Whethers (apud Godoy, 1987) propõe um interessante esquema de 
análise do tema morte e transfiguração na literatura. 

Segundo Winston Whethers, mencionado por Godoy (1987), 

O tema da morte e ressurreição / transfiguração apareceria, 
então, de quatro modos básicos: 1º – como uma 
experiência nova, uma qualidade de vida melhor, como a 
mudança de uma condição velha para uma condição nova; 
2º – uma mudança ou transfiguração que faz com que a 
morte real seja significativa, pois uma nova visão da vida 
é percebida no momento da morte; 3º – uma mudança 
que vai além da morte real, alguma coisa que é possível 
além da morte; 4º – a morte real torna-se uma experiência 
significativa. (GODOY, 1987, p. 26).

No romance, podemos perceber todos esses movimentos descritos pelo 
professor Whethers: as personagens, nos espaços e tempos em que transitam, 
entre vida e morte, caminham do estase inicial para a final de forma circular. 
Então ocorre uma ruptura da ordem, a morte das mulheres e a morte de Save-
Marie abrem a reflexão para uma reavaliação dos valores em Ruby. 

Embora os homens tenham realmente atirado e matado as cinco 
mulheres do Convento, sua aparição junto às pessoas que elas amavam parece 
implicar na ideia de que, para Morrison, a morte não pode deter os homens da 
sua continuidade. Ela termina o romance, corroborando essa ideia, com uma 
imagem de que a vida é uma viagem:

Quando o oceano oscila, enviando ritmos de água para a 
praia, Piedade olha para ver o que veio. Mais um navio, 
talvez, mas diferente, indo para um porto, tripulação e 
passageiros, perdidos e salvos, trementes, pois estão 
desconsolados há algum tempo. Agora, repousarão antes 
de enfrentar o trabalho sem fim que foram criados para 
fazer aqui, no Paraíso. (MORRISON, 1998, p.365)

Um paraíso onde há detritos e outras sujeiras. Um espaço que conjuga 
o terreno e o espiritual. Nesse romance, em que ressoam a criação de leis de 
segregação após a libertação dos escravos nos anos de 1860, o movimento 
pelos direitos civis das décadas de 1960 e de 1970, reverbera também a história 
bíblica de Adão e Eva, expulsos do Éden e condenados a perder a eternidade. 
Morrison, porém, faz uma releitura, a partir de um viés irônico do Gênesis: em 
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Paraíso, o Éden é “bem aqui onde estamos”, com nossas imperfeições. 
Assim, finalizando a nossa análise, lembramos Bessière, quando fala 

sobre “Une raizon paradoxale” (BESSIÈRE, 1974, p.11). Trata-se de considerar 
que o fantástico não é inverossímil, mas que suas contradições ou fraturas das 
convenções coletivas são colocadas de forma a darem sentido ao inaudito. Em 
outras palavras: as “improbabilidades” construídas no romance Paraíso são 
imagens das probabilidades reais. 

A morte paralisa o entendimento, aniquila o poder do soberano. Ela 
é humana e cruel. Nada pode apagá-la. “É o pecado das origens...” (MORIN, 
1997, p. 330). Anunciar a imortalidade, através da transfiguração final das 
mulheres do Convento, é uma forma de Toni Morrison reler a expulsão do 
homem do paraíso. No mundo profano, encontra-se a linha tênue entre vida e 
morte. Paraíso acena para a mais elevada transcendência.
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cecília Meireles e Italo calvino:  
no limiar do maravilhoso e do fantástico

Luís Antônio Contatori Romano1

Cecília Meireles escreveu crônicas que não são meros registros, mas 
transfigurações, em prosa de poeta, de suas experiências de viagem por diferentes 
partes do mundo. Em alguns desses textos, há esboços de perfis de turistas e de 
viajantes. Por vezes, a curiosidade pela cultura do Outro se manifesta na arte 
culinária de tempos e lugares outros, distâncias que propiciam efabulações 
plasmadas em crônicas em que se podem reconhecer aspectos que as situam no 
limiar do fantástico ou do maravilhoso, tal como são conceituados por Todorov 
(1975, p. 29-46), que tem como referência o estranho-familiar freudiano. A 
experiência do fantástico se caracteriza por ocorrer em um mundo semelhante 
ao nosso, porém os acontecimentos não são suficientemente explicáveis pelas 
leis do verossímil extraliterário. Não há possibilidade de se assegurar de que o 
fato é produto da imaginação ou da loucura, o que garantiria a estabilidade das 
leis da realidade, e nem de que realmente ocorreu, nesse caso caberia aceitar 
que a realidade seria também regida por leis que nos são desconhecidas. A 
hesitação é sustentada até o final da história e um leitor funcional, implícito ao 
texto, acompanha a incerteza entre a explicação natural e racional e a explicação 
sobrenatural. Essa incerteza nem sempre é vivenciada por uma personagem, 
que pode muito bem estar segura de que o sobrenatural ocorreu. De acordo 
com Todorov, são três as condições do fantástico: o texto obriga o leitor a 
hesitar entre a explicação natural e a sobrenatural; a hesitação pode ou não ser 
experimentada por uma personagem; o leitor deve recusar tanto a interpretação 
alegórica quanto a poética. O fantástico é a linha divisória entre o estranho e 
o maravilhoso. No estranho, o acontecimento extraordinário ou insólito pode 
ser explicado pelas leis conhecidas do mundo natural, o que ocorre por vezes 
somente no final do texto. No maravilhoso, os elementos sobrenaturais não 
provocam qualquer reação particular nem nas personagens e nem no leitor 
implícito. O mundo ficcional tem leis próprias, diferentes das que governam a 
realidade do leitor, como nos contos de fadas, por exemplo. 

1  Doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp e Pós-Doutor em Literatura 
Brasileira pelo IEB-USP, é professor de Estudos Literários na Unifesspa (Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará) e Pesquisador Produtividade do CNPq, autor de A Passagem de Sartre e 
Simone de Beauvoir pelo Brasil em 1960 (Mercado de Letras-Fapesp, 2002), Reminiscências de 
um Viajante (Komedi, 2007) e A Poeta-Viajante: uma Teoria Poética da Viagem Contemporânea 
nas Crônicas de Cecília Meireles (Intermeios-Fapesp, 2014).
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Uma das crônicas cecilianas que se pode aproximar dos conceitos de 
Torodov é “Da Gula bem Temperada”, publicada na coletânea póstuma O que 
se diz e o que se entende (1980), na qual Cecília Meireles trata de velhos livros 
de culinária: 

Mas uma das receitas que mais me impressionaram foi o 
“Guisado particularíssimo”, que começa numa azeitona e 
acaba num pavão. Recheia-se a azeitona com alcaparras 
e anchova, e com ela se recheia um passarinho. Com ele 
se recheia uma cotovia, com a cotovia um tordo e com 
este uma codorniz. Assim se vai continuando, a codorniz 
num pardal, o pardal num perdigão, depois uma galinhola, 
uma franga, um pato, um faisão, um ganso, e, por fim, 
um pavão. Os vazios são recheados com cogumelos, 
tudo é cozido numa caçarola com muitos temperos, e 
leva essa mistura, ao fogo, nada menos de vinte e quatro 
horas. O maravilhoso seria que, posto o prato na mesa, 
ou na bandeja do copeiro, começassem as pobres aves 
a ressuscitar, uma após a outra, e voassem e cantassem 
segundo a sua condição. Mas a receita não fala nisso. 
O prato era mesmo para comer. E não sei como seria 
trinchado. (MEIRELES, 1980, p. 110-111)

A receita une sinestesicamente o prazer do paladar, os aromas do 
tempero, as experiências táteis da arte dos recheios e dos cortes, o que se 
consuma na visão do prato, depois do trabalho delicado e da espera de vinte 
e quatro horas – próprios de um mundo em que vigorava o tempo lento do 
trabalho artesanal. Prato, talvez, menos para ser comido e mais para ser 
narrado. Receita em que o cozinheiro-narrador-artesão reúne sensações 
gustativas, olfativas, táteis e visuais e que, em seus encaixes, evoca a estrutura 
das narrativas orais, de As Mil e uma Noites, ou de esculturas orientais e de 
bonecas russas, cuidadosas e delicadas maravilhas produzidas num tempo 
em que, lembrando Paul Valéry, o tempo não contava. E culminaria, do ponto 
de vista do sinestésico gourmet-leitor, no devaneio da ideal correspondência, 
num mundo onde as leis do verossímil seriam outras, entre o canto das aves e 
o paladar sugerido pelo prato com elas preparado.

A estrutura das narrativas orais, evocada em “Da Gula bem Temperada” 
para tratar das tramas da culinária e de seu poder de enredar viajantes e 
turistas, reaparece na crônica “História quase Macabra”, publicada na mesma 
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coletânea. Nessa última, a estrutura da narrativa oral adquire caráter de 
paródia, ironiza o discurso do guia turístico e expressa, em nível existencial, 
a impossibilidade de se alcançar um conhecimento totalizador sobre o Outro, 
sob o risco de torná-lo estereótipo, signo fechado, e, assim, matá-lo.

A crônica ceciliana reconta a história de um museu subterrâneo de 
cadáveres. Quando esses foram encontrados em ótimo estado de conservação 
devido às propriedades do solo, sugeriu-se transformá-los em peças de museu. Por 
detrás da proteção de uma parede de vidro, alguns foram postos de pé. Em dado 
momento, o guia de turismo, encarregado de apresentar os mortos aos visitantes, 
teria vivenciado um acontecimento sobrenatural. Cecília não precisa onde fica o 
museu, mas é um espaço verossímil, pois lugares semelhantes a esse podem ser 
encontrados, por exemplo, em Guanajuato, interior do México, país que ela havia 
visitado em 1940, ou na catacumba dos monges capuchinhos em Palermo, na Sicília. 

“História quase Macabra” tem elementos que a avizinham à narrativa 
fantástica, sem usarmos rigorosamente os conceitos elaborados por Todorov, 
em Introdução à Literatura Fantástica, já que nessa crônica o elemento 
fantástico poderá ser lido como metáfora. Esse texto ceciliano presta-se à 
comparação com a narrativa “As Cidades e os Mortos 3”, contida em As Cidades 
Invisíveis, de Italo Calvino, em que o narrador Marco Polo relata sua passagem 
pela imaginária cidade de Eusápia ao seu interlocutor, Kublai Khan. O texto 
de Calvino, num primeiro nível de leitura, aproxima-se do maravilhoso, pois, 
aparentemente, não tem pretensão de adequar-se à realidade extraliterária. 
Mas, em nível metafórico, permitiria também uma leitura realista. 

Eusápia é uma cidade dividida em duas. A cidade sobre a terra é a dos vivos 
e a subterrânea é a dos mortos. Elas se conectam por mensageiros encapuzados, 
que não se sabe se pertencem à cidade dos vivos ou à dos mortos, pois uma é a 
cópia da outra, nem mesmo se tem certeza sobre qual é a original e qual é a cópia. 
Embora na cidade dos mortos possa haver inovações, havendo ali uma concepção 
de tempo operante, ela é também o lugar em que os mortos cristalizaram os 
desejos dos vivos para todo o sempre; por exemplo, o cadáver do relojoeiro 
permanecerá inseparável de seus relógios, mas lá se cristalizam também os desejos 
que não se cumpriram em vida, há uma enormidade de banqueiros, duquesas, 
caçadores, músicos… em quantidade muito maior que na cidade dos vivos. Calvino 
enfatiza com ironia a ideia de que Eusápia é uma cidade “disposta a aproveitar 
a vida e a evitar aflições”, pois perpetua na morte as atividades prazerosas da 
vida; sinalizando, por meio desse jogo de espelhos, que o sujeito completamente 
identificado com suas atividades está metaforicamente morto:
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Não existe cidade mais disposta a aproveitar a vida e a 
evitar aflições do que Eusápia. E, a fim de que o salto da vida 
para a morte seja menos brusco, os habitantes construíram 
no subsolo uma cópia idêntica da cidade. Os cadáveres, 
dessecados de modo que os esqueletos restem revestidos 
de pele amarela, são levados para baixo e continuam a 
cumprir antigas atividades. Destas, as preferidas são as que 
reproduzem momentos de despreocupação: a maioria é 
posicionada em torno de mesas servidas, ou colocada em 
posições de dança ou no gesto de tocar trombeta. Mas 
todos os comércios e profissões da Eusápia dos vivos são 
recriados no subsolo, ao menos os que os vivos realizaram 
com mais satisfação do que aborrecimento: o relojoeiro, 
no meio de todos os relógios parados de sua oficina, 
encosta a orelha seca num relógio de pêndulo sem corda; 
um barbeiro ensaboa com um pincel seco o osso dos 
zigomas de um ator enquanto este repassa o seu papel 
examinando o roteiro com as órbitas vazias; uma moça de 
crânio risonho ordenha uma carcaça de bezerra. (CALVINO, 
2003, p. 105)

Em As Cidades Invisíveis encontramos uma situação que reproduz a da 
narrativa oral: o viajante, comerciante e diplomata Marco Polo conta ao seu 
imperador, Kublai Khan, as especificidades das cidades que visita. Na narrativa 
sobre Eusápia, de uma parte, intensificam-se aspectos do maravilhoso, 
presentes nos relatos do verdadeiro Marco Polo que compõem o seu Livro das 
Maravilhas. De outra parte, a metáfora, super-realista, parodia a narrativa oral: 
o que retransmite, em essência, é a ideia de que a identificação do sujeito 
com o “ser” o cristaliza num estado que é o da morte. Marco Polo, ao viajar 
pelo império e conhecer suas cidades, escapa da cristalização no “ser” pela voz 
narrativa, que é essencialmente temporalização, sua condição é a do viajante, 
que se movimento em busca da alteridade e de si mesmo através dela.

Retornemos à ideia de que Cecília Meireles dá tratamento parodístico 
em “História quase Macabra” à estrutura da narrativa oral. Benjamin (1987, 
p. 197-221), em “O Narrador”, considera que a narrativa tradicional era tecida 
com histórias exemplares, e o narrador desfrutava de autoridade, mesmo que 
as histórias não pudessem ser comprovadas, pois envolviam a verticalização 
temporal própria da tradição ou a horizontalização espacial do lugar distante 



692<sumário

de onde provinha o narrador – figurado por Walter Benjamin no marinheiro 
comerciante e no camponês sedentário. Essa narrativa não comportava a 
dúvida, mas a autoridade de um saber de fonte remota, que ia se sedimentando 
ao longo do tempo. Embora “História quase Macabra” tenha a estrutura da 
narrativa oral, expressa por meio das vozes que as retransmitem, envolve uma 
suposta versão escrita – o guia redige a experiência do sobrenatural que diz 
ter vivenciado – e, além disso, envolve a imprecisão e a proximidade temporal. 
A narradora se propõe a retransmitir uma história que é contada por “aquele 
senhor”, pronome “aquele” que não encontra referente anterior. Esse “senhor” 
fez turismo no lugar onde ocorreu a história, que também não é precisado. Lá, 
ele soube que “alguém” sugeriu que se organizasse um museu subterrâneo 
com os corpos mumificados. Não sabemos de quem ele ouviu a história, pois 
não está claro que teve contato direto com o guia efabulador, embora este 
pareça ser-lhe temporalmente próximo – pois os guias, como descritos no 
texto, são fenômenos recentes. A imprecisão, também presente no advérbio 
“quase” do título, prossegue com o emprego dos verbos “parecer” e “deduzir”:

Parece que levantaram uma parede de vidro, para se poder 
ver aquela exibição fúnebre, e que os mortos, embora em 
seus ataúdes, foram colocados em posição vertical. Era o 
que se podia deduzir dos gestos com que aquele senhor 
fazia a sua respeitosa descrição. (MEIRELES, 1980, p. 73)

Com a transformação dos cadáveres em peças de museu, o guia, para 
tentar corresponder às demandas dos turistas, passa a inventar relatos, que 
são sempre recortes, a partir de fragmentos biográficos dos mortos:

Todos os museus têm, naturalmente, seus conservadores e 
seus guardas. E seus guias. O guia deste museu não podia 
limitar-se a acompanhar os visitantes para lhes oferecer 
esse singular espetáculo. Estudou a história de cada morto: 
essa parte da história de cada um que se supõe suficiente 
para retratar qualquer pessoa, e que, em geral, consta 
apenas de uns míseros dados superficiais – datas, lugares, 
vagos pontos de referência. (MEIRELES, 1980, p. 73-74)

Ao agregar histórias aos mortos, próximas do boato ou do estereótipo, o 
guia os “mata” pela segunda vez, antropofagiza-os para torná-los instrumentos 
de seu trabalho, agrega-os ao seu próprio imaginário e ao dos turistas – o guia 
mastiga os mortos para que os turistas possam digeri-los em meio à profusão 
de imagens em tempo limitado a que estes se expõem: 
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Então o guia do cemitério, não desconhecendo essa vocação 
antropofágica, sobretudo dos turistas, que nem mastigam as 
vítimas – vão absorvendo tudo, contanto que sintam encher-
se com o verídico e o inverídico os celeiros estéreis da sua 
imaginação -, o guia começou a fazer suas divagações sobre 
os pobres mortos ali expostos como se lhes não bastasse a 
infelicidade dessa póstuma exibição, e ainda tivessem de 
servir de pasto à fome dos visitantes com biografias que não 
correspondiam à verdade. (MEIRELES, 1980, p. 74)

Ao questionar o processo de significação da vida dos mortos, a crônica 
permite uma leitura não só crítica aos relatos turísticos, como também reflexiva 
sobre o saber que podemos alcançar de nós mesmos e do Outro:

Mas a verdade é mesmo muito difícil de discernir. 
Que saberiam os mortos das suas verdades de vivos? 
Os mortos têm outras verdades, devem ter os seus 
monólogos e diálogos, e o que fazem é uma coisa sem 
sentido, em face do que passam a ser. Talvez o guia, 
obscuramente, pensasse desse modo: e ia fabricando 
os seus romances, segundo a própria aparência dos 
personagens. (MEIRELES, 1980, p. 74)

No auge de sua efabulação, o guia inventa histórias sobre o morto 
de melhor aparência, de aspecto romântico, aquele que mais estimulava a 
imaginação dos turistas. Sua fantasia prossegue até a experiência do insólito: o 
morto se revolta por ter se transformado, na efabulação do guia e na digestão 
de seus clientes, em signo fechado; abre os olhos e desmente o prestidigitador. 
Mas essa vivência não é partilhada pelos turistas. O guia apenas a deixa escrita, 
suposto registro que retoma a via da retransmissão oral e, de boca em boca, 
chega até a voz do “senhor” que a retransmite à nossa narradora:

A princípio o guia dava os pormenores que constavam do 
próprio livro do cemitério. Mas um dia, sob a excitante 
influência dos turistas, começou a divagar, a contar fatos 
da sua imaginação, a atribuir ao morto o que lhe parecia 
corresponder à sua romântica figura. Mas, disse-me aquele 
senhor que a certa altura parou, e perdeu para sempre a 
voz. Os turistas não viram: mas o guia deixou escrito que 
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o morto abrira os olhos, fitara-o muito sério, e dissera-lhe, 
num suspiro: “Deixa-me em paz. Por que mentes assim?” 
(MEIRELES, 1980, p. 75)

A cronista fantasia e retransmite a história ouvida de um homem, que 
a teria ouvido de outros e cuja fonte originária é o relato escrito do guia do 
museu. A fantasia de cada um, ao ser recontada, parece se ampliar, como em 
uma narrativa oral tradicional. Estrutura que vimos aparecer também em “Da 
Gula bem Temperada”, cuja receita culinária materializa o entretecer narrativo. 
Entretanto, “História quase Macabra” é uma paródia com intenção irônica. O 
primeiro elemento parodístico está caracterizado pelas imprecisões do relato, 
em seguida são introduzidos os turistas e o guia de turismo, o que aproxima 
temporalmente a história, e, por fim, a escritura do depoimento da experiência 
do sobrenatural supostamente vivida pelo guia, mas não presenciada pelos 
turistas. Assim, o relato escrito parece ser tão pouco confiável quanto o oral.

Para essa história se poderia pensar em duas possibilidades de 
significação, que se entrelaçam. Num primeiro sentido, envolvendo a viagem e o 
turismo, a cronista enfatiza que as histórias que ouvimos de guias são reduções 
grosseiras da realidade, que, no limite, é incognoscível. Num segundo sentido, 
de ordem existencial, a narrativa é metáfora do estereótipo que se constrói 
sobre o Outro pelo relato que dele fazemos, o que equivale a canibalizá-lo, 
incorporá-lo ao nosso imaginário, transformá-lo em signo fechado, condição 
de que principalmente os mortos não escapam.

Lendo-se “História quase Macabra” a partir dos conceitos de Todorov, 
pode-se ainda pensar que as incertezas sobre a experiência do sobrenatural, 
disseminadas nesse relato, situaria-o no limiar da literatura fantástica. Já as 
incertezas sobre as relações de origem entre as cidades dos mortos e dos vivos 
na Eusápia, de Calvino, não inibem a aceitação pelo leitor da possibilidade de 
existência de Eusápia numa outra realidade paralela à dele, o que aproximaria 
essa narrativa do conceito de literatura maravilhosa, como o define Todorov.

Referências:

BENJAMIN, Walter. “O Narrador” in: Obras Escolhidas – Magia e Técnica, Arte e 
Política. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.

CALVINO, Italo. As Cidades Invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: 
Publifolha, 2003.



695<sumário

MEIRELES, Cecília. O que se diz e o que se entende. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1980.

TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. Tradução de Maria Clara Correa 
Castello. São Paulo: Perspectiva, 1975. 



696<sumário

simbologias de um fantástico mirabolante em um cenário  
de guerra: uma releitura ficcional de canudos pelo olhar  
de Álvaro cardoso Gomes

Maira Angélica Pandolfi1

Para Umberto Eco (2008), as personagens típicas exprimem as 
condições de uma civilização contemporânea, assim como o estado de uma 
cultura. Elas resultam do jogo complexo da arte de conferir verossimilhança 
a seus personagens, tornando-os diferentes, ou melhor, individualizados. 
Assim sendo, a personagem típica é, para este estudioso, a encarnação de 
comportamentos que encontramos no cotidiano e é isso que lhe confere uma 
fisionomia intelectual. Citando Coleridge, Eco (2008, p. 226) define o símbolo 
como “certa transparência do especial no individual, ou do geral no individual”, 
estabelecendo uma diferença significativa entre “tipo” e “símbolo”, visto que 
em sua concepção todo tipo pode ser um símbolo, mas não o contrário. Aqui 
chegamos, portanto, na fronteira entre a literatura e outras manifestações 
artístico-culturais, pois embora reconheçamos a potência literária de abarcar 
outras expressões, em seu bojo há também alguns emblemas próprios do 
universo místico e religioso, uma vez que o símbolo pode “preexistir à obra 
como um elemento de um repertório mitológico, antropológico, heráldico, 
mágico” (ECO, 2008, p. 227). Assim ocorre também com os mitos que, 
pertencentes à substância da vida espiritual, sobreviveram, segundo Mircea 
Eliade (1979), ao positivismo cientificista do século XIX graças, principalmente, 
à literatura. Cabe ressaltar, ainda, que o pensamento simbólico precede a 
linguagem e a razão discursiva e que, portanto, os símbolos podem revelar 
verdades profundas sobre o ser humano ou sobre uma dada realidade. 
Destina-se às imagens, aos mitos e aos símbolos o preenchimento de uma 
função: “pôr a nu as mais secretas modalidades do ser” (ELIADE, 1979, p. 13). 
Assim, reencontrar na linguagem a experiência de um paraíso perdido, de 
imagens nostálgicas e sonhos impossíveis confere ao homem a oportunidade 
de libertar-se do plano parcial e concreto de sua realidade circundante. Refletir, 
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portanto, a respeito das simbologias presentes no Livro VI (ou capítulo VI) da 
obra Os rios inumeráveis (1997), do escritor Álvaro Cardoso Gomes, significa 
não apenas a revisitação a uma das páginas mais marcantes de nossa memória 
de sangue, que foi o trágico episódio da guerra de Canudos, mas também a sua 
transcendência por meio da arte. 

O Livro VI de Os rios inumeráveis está dividido em quatro partes 
intituladas, respectivamente: “A espada de fogo”; “Legião”; “Anunciação” e 
“Espada de luz”. Essa primeira parte do Livro VI é narrada por um protagonista 
metamorfoseante da obra, um degredado português que chega ao Brasil na 
esquadra de Cabral (Livro I ou capítulo I) e que toma feições diferenciadas 
a cada relato, como uma alma que se desintegra para assumir diferentes 
personas ou máscaras em cada um dos capítulos. Assim, ele pode ser índio 
no primeiro, manati no segundo, Zumbi dos Palmares no terceiro, um espião 
no quarto, um falso lord no quinto, dentre outras entidades que encarna ao 
longo de nove capítulos ou nove Livros que recontam momentos canônicos 
da história, da literatura e da cultura brasileiras ao longo de quinhentos anos. 
No primeiro episódio do Livro VI, conseguimos identificar o herói que costura 
todos os episódios não apenas pela marca de seu nome, Matias Ribeiro, mas 
também por algumas tendências permanentes de seu caráter: a dissimulação, 
a sedução, a ambição e a inteligência. Os subtítulos conferidos ao Livro VI 
atestam a releitura de uma história cujo personagem central, Antônio Mendes 
Maciel (o Conselheiro), é revestido com uma nova roupagem, que o próprio 
autor explicita em seu Posfácio à obra ao mencionar nele ecos de Heart of 
Darkness, de Joseph Conrad, caracterizando seu Conselheiro como uma 
espécie de “Kurtz um pouquinho mais desvairado” e Canudos, a Cidade-Mãe, 
como “réplica miserável de Cartago”, bem como o desfloramento de Santinha 
por Matias como a “posse ritualística da vestal de Salambô” (GOMES, 1997, p. 
427). De fato, assim como ocorre com a narrativa de Conrad, a história do Livro 
VI corre como um rio em direção ao “Kurtz desvairado” de Cardoso Gomes e seu 
mítico resgate final. A propósito, no Prefácio à edição uruguaia da biografia que 
Robert B. Cunninghame Graham dedica ao beato, o crítico literário uruguaio 
Pablo Rocca (2002) fornece-nos a chave para uma interpretação da simbologia 
proposta no capítulo em análise: 

[...] o Conselheiro foi um possuído que enfeitiçou milhares 
de deserdados, milhares de pessoas asfixiadas pelo 
latifúndio sem outro destino que a fome, o saque ou o 
bandoleirismo, sem outra alternativa espiritual que a 
crença em profetas presos a uma interpretação sui generis 
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do Cristianismo, de seus ícones e de sua simbologia. A 
sua maneira, esse homem austero, de longas barbas e 
semblante pálido, foi um líder social e político dessa amorfa 
massa. Pôs-se a sua frente e desafiou o poder central 
negando-se a pagar impostos porque emanavam de um 
novo regime (o republicano) que, segundo entendeu, 
tinha abandonado o caminho da fé em Deus. Um conflito 
aparentemente tão insignificante desencadeia a formação 
de uma comunidade que se assenta em Canudos e, 
orientada pelo Conselheiro, enfrenta violentamente 
sucessivas expedições punitivas do Estado. Até que tudo é 
convertido em cinzas. (ROCCA, 2002, p. 19)

Em seu Prefácio à obra que o escritor Cunninghame Graham (2002) 
dedica ao beato Conselheiro e seus seguidores, Pablo Rocca fornece-nos 
uma riqueza de detalhes documentais tanto sobre o autor como também de 
duas grandes obras referenciais na fortuna crítica de Canudos: Os Sertões, 
de Euclides da Cunha, e La guerra del fin del mundo, do escritor peruano 
Mario Vargas Llosa. Dessa forma, é importante salientar que, segundo o 
crítico uruguaio, apesar de a obra de Euclides da Cunha ter sido o ponto de 
partida para o escritor britânico e para o peruano, ambas diferem muito na 
visão que nos parece central nessa análise da releitura de Cardoso Gomes, ou 
seja, a mística e a religiosidade popular. Assim, enquanto Euclides da Cunha 
considera a religiosidade sertaneja como a condensação de crenças ingênuas 
e aberrações católicas que resultaram em um misticismo extravagante e num 
heroísmo inútil, marcados por uma profunda nacionalidade, Vargas Llosa, por 
outro lado, observa com misericórdia e suspeita o fanatismo do Conselheiro 
e com horror os positivistas que impõem ao sertanejo a religião da ciência e 
da razão. Contudo, de acordo com Pablo Rocca, apesar de sua mentalidade 
ilustrada e racionalista, Cunninghame Graham considera que esse “fanatismo 
religioso, que Euclides rangeu e Vargas Llosa alarmou, é um fator central na 
psicologia dos povos latino-americanos” (2002, p. 26).

Nessa linha de pensamento, destacamos o fato de que o livro de 
Cunninghame Graham confere à religião um papel central na vida do sertanejo, 
devendo-se atribuir aos seus antepassados, os colonizadores portugueses, 
muito de suas crenças. 

Enfatizando a relação entre política e religião, Sara Castro-Klarén (2002) 
vê nesse sistema de crenças um caminho para a ação política dos sertanejos 
e destaca que, apesar da tônica racial, Cunninghame lança mão de uma 
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combinação insólita na história para tentar explicar a pregação do Conselheiro, 
ou seja, índios imbuídos de um Cristianismo gnóstico. Dessa forma, os índios 
brasileiros, a partir de sua cultura, jamais poderiam ter concebido o conjunto 
de crenças que animou os seguidores de Conselheiro (e o mesmo vale para 
os remanescentes do milenarismo sebastianista). Na hipótese que Graham 
lança para explicar o fenômeno cultural de Canudos em sua obra, somente 
o sincretismo religioso, fundamentado no catolicismo português nos tupis, 
poderia produzir um Conselheiro caboclo capaz de animar multidões. Com 
essa hipótese, Cunninghame Graham lança uma semente para os estudos que 
brotariam na década de noventa, como demonstra a obra de Alexandre Otten 
(1990). Sem desconsiderar os estudos das ciências sociais que concebem a 
realidade socioeconômica como determinante no fenômeno de Canudos, 
Alexandre Otten volta-se para os condicionamentos religiosos oriundos do 
catolicismo popular tradicional e do catolicismo rústico que não formam, 
segundo o autor, um todo homogêneo, pois “ostentam aspectos ambíguos e 
não podem ser considerados fonte direta e inequívoca da pregação e atuação 
do Conselheiro” (OTTEN, 1990, p. 86). Outro trabalho que prescinde dos 
condicionamentos históricos apresentando resultados relevantes para uma 
visão mais abrangente do beato e do movimento de Canudos é o de José 
Luís Fiorin (apud Otten, p. 87-88). Este, ao analisar aspectos morfossintáticos 
e semânticos das prédicas de Antônio Conselheiro, constata que o beato se 
sente como um profeta de Deus e que seu discurso mascara diferenças de 
classe, assumindo uma feição mítica. Seja como for, não deixa de existir a 
contestação de uma situação social que somente pode ser perceptível na figura 
do Conselheiro a partir da compreensão de sua espiritualidade. Acreditamos, 
assim, que a versão ficcional de Álvaro Cardoso Gomes mantém um diálogo 
íntimo com os estudos mais recentes sobre o movimento de Canudos e a 
emblemática figura do Conselheiro, utilizando-se de procedimentos que visam 
a elaboração de um discurso simbólico e a composição de uma ambientação 
fantástica do cenário histórico, assim como uma representação mítica das 
personagens envolvidas na trama.

O Livro VI, assim como os demais, está dividido em quatro episódios. 
No primeiro, intitulado “A espada de fogo”, o narrador apresenta-nos a figura 
histórica do coronel Moreira César, que tem contornos psicológicos bem 
definidos, ou melhor, expandidos de tal maneira que chegam a transbordar, 
borrar a personagem e dominar a cena, convertendo-o em uma espécie de 
títere de suas próprias paixões. O coronel representa, de fato, o arquétipo do 
guerreiro, do Áquiles (cortador de gargantas) e sua fúria indomável. Sua figura 
estabelece um contraste singular com o narrador “Ribeiro”, o herói mítico e 
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metamorfoseante do livro; um espírito que assume distintas identidades ao 
longo de todo o romance. Este, ao contrário do anterior, dissimula todas as 
suas reais intenções e atua como se fosse um duplo do coronel, a consciência 
que lhe falta. Para Bakhtin (1990), o tema do duplo desempenha um papel 
fundamental no discurso carnavalesco, já que para ele tudo que é sério deveria 
ter seu duplo cômico. Assim, a masculinidade e a seriedade do colérico general 
se desmancham na alusão a uma suposta intimidade sexual deste com seu 
súdito, o demoníaco Ribeiro que atua, ao contrário disso, como o verdadeiro 
mandatário, invertendo as patentes. A principal característica de Ribeiro, em 
sua atuação no Livro VI, está intimamente relacionada a uma questão de gênero, 
cuja memória mais recente reside no Livro V “A queda da casa de Creek”, uma 
paródia grotesca do texto de Poe onde o herói assume a identidade de um falso 
lord homossexual que tenta seduzir um trio de poetas byronianos. A repetição 
e a acumulação de características bem como o relacionamento da personagem 
com as demais auxiliam na formação de sua imagem. Nesse caso, Ribeiro tem 
como traços essenciais de sua personalidade uma tendência demoníaca que 
lhe confere ampla capacidade de persuasão, sedução e dissimulação. A tensão 
ambígua de sua sexualidade assumida no Livro V constitui a marca principal do 
primeiro episódio do Livro VI, que acentua essa tensão no código discursivo e 
na simbologia utilizada para promover a profanação e a erotização do signo 
linguístico-religioso. É na manutenção da ambiguidade do corpo textual que o 
autor atribui um caráter subversivo ao seu texto. De acordo com os pressupostos 
teóricos do célebre ensaio de Silviano Santiago (SANTIAGO, 1978, p. 18) sobre 
o “entre-lugar” ocupado pelo escritor latino americano, o código linguístico 
e o código religioso foram os dois sistemas principais que contribuíram à 
propagação da cultura ocidental entre nós. Álvaro Cardoso Gomes instaura, no 
entanto, uma tensão nesses dois códigos presentes na narrativa ao uni-los por 
meio de um discurso simbólico que lhes confere um duplo sentido. É, portanto, 
na ambiguidade desse código que ele confere voz aos vencidos e, por meio 
da ironia, promove o rebaixamento da aparente virilidade do tirânico matador 
de jagunços. A “espada de fogo”, um símbolo cristão, é, ao mesmo tempo, 
um símbolo fálico e em ambos os sentidos ela pode ser associada às paixões 
terrenas. A espada de fogo é a espada que Deus usou para guardar a entrada 
do paraíso terrestre após a expulsão de Adão e Eva. A espada é também a 
representação da razão, da palavra e da eloquência, próprias da personagem 
demoníaca Ribeiro, que contrasta com o passional general. Ao mesmo tempo, 
a espada de fogo enquanto símbolo fálico alude a uma excitação erótica que o 
coronel sentia por Ribeiro, denunciada na ambiguidade do discurso simbólico. 
Há, ainda, uma terceira dimensão nesse episódio que se refere à encarnação 
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do “alucinado” (alusão ao Conselheiro) na figura do ajudante de ordens de 
Moreira César, o narrador Ribeiro. Este declara que se sente fascinado pela ira do 
coronel porque agia o “louco” sobre ele, com toda mística da grandeza da força, 
do sangue (GOMES, 1997, p. 249). Reina novamente a ambiguidade simbólica 
na mística do “louco”, uma vez que Ribeiro assume em sua atuação o papel de 
Conselheiro de Moreira César. Detectamos nessa referência todo um repertório 
que associa a mística do discurso ficcional com a carta do louco do jogo de tarô. 

Em suas formas iconográficas, o “louco” da carta de tarô usa roupas 
coloridas, que simboliza a união dos opostos vestindo seu espírito discordante. 
Em suas inúmeras representações pode vir acompanhado de um barrete 
que o conecta com a espiritualidade. Também pode vir acompanhado de um 
capuz de monge e campainha, tocando uma gaita de foles, no tarô austríaco. 
Os foles fornecem oxigênio para a combustão, assim como o louco fornece 
sua impetuosidade para a ação. A conexão direta que o louco tem com o 
“bobo da corte” faz com que ambos simbolizem também a devassidão ou a 
fertilidade em virtude da relação que mantém com o elemento fálico. O cetro 
do louco liga-o, ainda, ao rei, como se fosse um alter ego. (NICHOLS, 2007, 
p. 42-52). Devido a essa relação, o louco pode vir retratado com uma coroa 
sendo, portanto, o rei e o louco, privilegiado pela inspiração divina. Uma das 
funções do bobo do rei é recordar-lhe acerca de sua mortalidade; a mesma 
função que Ribeiro desempenha ao aconselhar Moreira César da inutilidade de 
sua campanha. A semelhança entre a atuação de Ribeiro e a do Conselheiro, 
além de todo repertório espiritual que une sua possessão com a simbologia do 
tarô, sugerem que Ribeiro é também o duplo do místico Antônio Conselheiro, 
ou seja, a “espada de fogo”, do primeiro episódio, que vai se encontrar com a 
“espada de luz”, do último episódio do Livro VI, fechando o ciclo conselheirista. 
Essa relação também está presente no Louco arquetípico, que simboliza o fogo 
prometeico e seu poder transformador.

Pelos próprios subtítulos dos episódios do Livro VI, depreendemos a 
estrutura arquitextual da narrativa bíblica, que serve de moldura e de diálogo 
intertextual. O primeiro episódio, a espada de fogo, alude à imagem mítica do 
arcanjo Miguel, que simboliza o exterminador já anunciado pelo Conselheiro 
aos seus seguidores. Assim, no terceiro episódio, os personagens revelam 
sonhos premonitórios do juízo final, que vai ocorrer no quarto episódio. O 
arcanjo Miguel também é muito difundido na iconografia cristã com uma 
balança pesando as almas, em razão de ser um representante do Juízo Final. 
No ambiente umbandista, São Miguel Arcanjo é conhecido como Ogum, já que 
na mitologia iorubá este é o orixá ferreiro, senhor dos metais e da guerra. Além 
disso, sua cor é o vermelho e seu símbolo é a espada. A marca desse sincretismo 
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religioso é sempre constante na narrativa de Os Rios inumeráveis. Por isso, no 
terceiro episódio “Santinha”, a mulher que será oferecida em sacrifício conta 
a Eliseu o sonho de Beatinho, porta-voz de Conselheiro, dizendo que “a legião 
de demônio veio das profundezas e que o Conselheiro foi tentado sete dias 
e sete noites. E que o Cão fez com o dedo uma roda no ar e que, dentro da 
roda, apareciam água, aguardente e manjares” (GOMES, 1997, p. 274). Surge 
aqui retratada a imagem apocalíptica recorrente, segundo Otten (1990, p. 
103), no catolicismo tradicional rústico do sertanejo, onde sob as adversidades 
climáticas e a imagem de um Deus distante o diabo e suas hostes povoam o 
espaço vazio, gerando práticas mágicas, sinais de luta e de busca de proteção 
contras as forças predominantes do mal. 

Outra simbologia recorrente na narrativa de Os rios inumeráveis é a 
de delegar ao elemento feminino a função de promover o rito de passagem 
do herói à sua redenção. Assim, no terceiro episódio do Livro VI ativa-se uma 
nova simbologia do Arcanjo Miguel, comumente associado a São Jorge, o 
matador do dragão. Dessa forma, Santinha torna-se a encarnação do elemento 
destinado ao sacrifício iniciático do herói, ou seja, quem deverá promover o 
encontro entre a “espada de fogo” e a “espada de luz”. Semelhante ao que 
ocorre na Legenda Áurea, relato do século XIII, do dominicano Tiago de 
Voragine (GRECO, 2006, p. 10), a moça é quem conduz o representante da 
“espada de fogo” até a Cidade de Deus, onde vai matar Conselheiro, símbolo 
do dragão e representante da “espada de luz”. A presença da simbologia do 
dragão na heráldica mantém o mesmo sentido alegórico que ganha no texto 
em análise ou, em outras palavras, representa a vitória humana e civilizadora 
sobre as forças desencadeadas pela natureza (MIRANDA, 2004, p. 95). A posse 
ritualística de Santinha como simbologia da tomada de Canudos pelas forças 
republicanas está fundamentada em uma releitura alegórica da história a 
partir da dialética das duas cidades propostas na filosofia de Santo Agostinho, a 
Civitas Dei e a Civitas Diaboli, sendo a primeira a representação da comunidade 
espiritual de Conselheiro e a segunda o estado republicano.

Ao descrever suas primeiras impressões do sertão, Euclides da Cunha 
(1984) refere-se ao “martírio” da terra, a uma natureza “torturada” e ao 
“fundo recém-sublevado de um mar extinto”, realizando, como ele mesmo diz, 
uma “profecia retrospectiva” que, a nosso ver, exemplifica perfeitamente a 
imagem mítica e circular que contorna a totalidade da obra de Cardoso Gomes 
e, especialmente, a célebre frase que o autor usa de título do Livro VI para abrir 
o seu ciclo conselheirista de nossa história: “o sertão vai virar mar”! O próprio 
Vaza-Barris torna-se, na descrição euclidiana, um rio mágico porque destoa de 
qualquer outro, já que não possui nascentes e tampouco se molda ao terreno. 
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Seus pequenos tributários são de natureza arredia como a do sertanejo que ali 
habita, pois são “rios que sobem”, rolam por alguns dias e depois desaparecem. 

Se nos reportarmos ao que Northop Frye (1973) menciona sobre o 
discurso simbólico da narrativa mítica, podemos dizer que existe uma evidente 
dimensão arquetípica na obra de Álvaro Cardoso Gomes, pois segundo Frye, na 
fase arquetípica a obra de arte literária é um mito, unindo ritual e sonho. Os limites 
do sonho não são os mesmos da realidade, mas correspondem ao que pode ser 
concebível e que, por sua vez, é o mundo do desejo realizado, liberto de todas 
as ansiedades e frustrações. Contudo, não podemos esquecer que o universo de 
sonho reside dentro da mente do sonhador (FRYE, 1973, p. 120). Os sonhos do 
herói não correspondem, portanto, à realidade, mas ao limite concebível do desejo, 
que é infinito, eterno e apocalíptico, e que talvez, por essa razão, tenha o autor 
adotado a simbologia do número nove na composição de seus capítulos, já que se 
considera, tanto no Oriente como no Ocidente, que são nove as esferas celestiais 
e infernais. Analisando a obra por esse prisma, tudo parece indicar que o ponto 
culminante desse simbolismo apocalíptico encontra-se, justamente, no Livro VI, 
em que desponta a imagem da Cidade de Deus. Esse capítulo, intitulado “E o sertão 
vai virar mar”, além de parafrasear Os Sertões, de Euclides da Cunha, representa 
o deságue dos rios, dos inumeráveis rios que compõem a faceta multifacetada 
do herói. Toda a simbologia da água cristaliza-se na imagem do rio que dá nome 
ao herói, já que o mundo da água associa-se também ao inframundo, à travessia 
da alma que se afunda na água ao morrer, assim como ocorre na trajetória do 
protagonista no final de cada episódio em que ele troca de máscara. Dessa mesma 
forma ocorre, ainda, no último capítulo da obra, visto que o protagonista desperta 
de um sonho para entrar em outro, ciclicamente, já que o fim é o começo onde 
a alma europeia, uma vez concluída a sua trajetória nos trópicos, veste seu corpo 
desnudo para mergulhar novamente nas águas do velho mundo de onde veio. 
A divisão de cada capítulo em quatro partes é a representação formal desse 
simbolismo cíclico, pois se somarmos todos os episódios dos nove capítulos 
teremos como resultado o número trinta e seis, cuja soma de suas unidades (três 
mais seis) nos traz de volta o número nove. Além disso, a própria divisão formal de 
cada Livro ou capítulo em quatro episódios associa-se ao simbolismo apocalíptico 
da água da vida, do quádruplo rio do Éden que reaparece na Cidade de Deus e é 
representado pelo ritual do batismo: “(...) E as pálpebras me pesam, embalado 
pela voz das coisas. Sonho, então, que mergulho nas águas desta lagoa, atraído 
por um canto, e a imemorial distância cola-se-me à carne, como se eu fosse o 
desaguadouro de inumeráveis rios, que vêm correndo desde o início do tempos, 
sou os rios, sou o tempo que se desmancha, sou...” (GOMES, 1997, p. 422), e 
poderíamos concluir afirmando que a obra como um todo pode ser lida como 
uma grande metáfora da identidade brasílica sempre em construção.
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cidades reais sob o discurso fantástico: considerações  
teóricas a partir da leitura de um conto de Murilo rubião

Marcelo Pacheco Soares1

Nesse conto do escritor mineiro Murilo Rubião (em sua versão de 
1978),encontramos uma tentativa de representação literária do espaço urbano, 
ambiente onde desenvolve seu enredo. É fácil notar que os traços gerais do 
cenário estabelecem certo vínculo com os da maioria das grandes cidades 
ocidentais contemporâneas, cujas origens remontam aos processos migratórios 
de população advindos das Revoluções Industriais (que provocaram evasão de 
mão-de-obra do campo para uma convivência concentrada na nova realidade 
das cidades) e cujos habitantes seriam crias bastardas de uma Revolução 
Francesa que fracassara na consolidação de seus ideais, os quais sucumbiram 
sob a prática de um capitalismo que no decorrer dos séculos ganharia o status 
de “selvagem”. No texto de Rubião, as largas diferenças sociais existentes na 
urbe moderna, uma das consequências da incapacidade do sistema liberal para 
equacionar os problemas dessas sociedades citadinas, marcam sua arquitetura: 
calçadas, edifícios, prédios sujos; redes de ruas estreitas de áreas menos 
urbanizadas em cruzamentos com avenidas; zonas suburbanas com pequenas 
casas de armarinhos em contraste com centros urbanos e suas lojas de comércio 
atacadista; empreendimentos de lazer diversificados, como cinema e meretrício. 
Davi Arrigucci Jr. assinala, nesse sentido, que “a cidade muriliana é o palco 
cinzento, decaído e arruinado que sobrou das ilusões romanescas” (ARRIGUCCI 
JR., 1999, p. 310). Essa cidade do século XX surge, pois, como cenário de crise, 
colapso de uma utopia cuja dimensão aqui se problematiza.

Mas esse locus urbano ficcional apenas simularia afinidade mimética 
com uma cidade concreta e pareceria representar fidedignamente a realidade 
sensível. Nele, vemos surgir dados insólitos, o que lega ao conto sua pertença 
a um gênero literário marcado pela intromissão do irreal no âmbito do que 
alcunharíamos de mundo real: o fantástico — nomenclatura usual, ainda que 
cercada de controvérsias.

1  Doutor em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e professor efetivo de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O presente texto é parte introdutória da sua 
tese “O flâneur no labirinto: percursos urbanos fantásticos em contos portugueses do século XX”.
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O fantástico como problematização do mundo real
Os discursos científicos que já versaram sobre o fantástico mostram o 

quanto às ideias sobre ele se contestam. Mas um predicado comum resiste: é 
prerrogativa do gênero a instalação do irreal em um cenário que se identifica 
com um espaço mimético, estabelecendo uma invasão desse cenário, uma 
fratura nesse espaço, um rompimento com essa realidade mimética. Essa 
agressão efetuada pelo irreal no mundo instituído como verdadeiro configura-
se regra dentre as definições propostas pela crítica como traço distintivo do 
gênero. Notemos, porém, que o ensaísmo acerca do tema, sobretudo se 
concentra em obras do século XIX e Tzvetan Todorov, importante crítico do 
gênero, consideraria que o fantástico genuíno “teve uma vida relativamente 
breve. Ele apareceu de maneira sistemática com o Cazotte, para fins do século 
XVIII; um século depois, os contos de Maupassant representam os últimos 
exemplos esteticamente satisfatórios do gênero.” (TODOROV, 2004, p. 174-
175) Mas o que seriam os textos irrealistas dos últimos cem anos (como o 
muriliano “A lua”, por exemplo) senão o desenvolvimento dessa estética de 
obras fantásticas que amplamente circularam nos oitocentos?

Uma resposta possível para essa questão conta com o auxílio de alguns 
poucos, mas importantes ensaístas. Dentre eles, destaquemos as reflexões de 
Jean-Paul Sartre. Na década de 1940, em artigo sobre o romance Aminadab de 
Maurice Blanchot, Sartre percebe no que chama de fantástico contemporâneo 
uma narrativa que, diante do irreal ou do ilógico, personagem algum “jamais 
se espanta: [...] como se a sucessão dos acontecimentos aos quais assiste 
lhe parecesse perfeitamente natural” (SARTRE, 2005, p. 144). O mecanismo 
descrito, aliás, contraria previamente a condição que, anos mais tarde, Todorov 
estabeleceria para a existência do fantástico oitocentista: justamente o assombro, 
a incredulidade, por fim, a hesitação. Para o estudioso francês, no século XX, o 
fantástico ou “não existe ou se estende a todo o universo” (SARTRE, 2005, p. 136), 
sem espaço para moderações. Ao contrário, no entanto, do que ocorreria nas 
narrativas maravilhosas, esse universo fantástico é ao mesmo tempo o próprio 
universo real. Ora, tratar-se-ia então da manifestação de algo que irrompe num 
mundo já de si transfigurado por uma ocorrência fantástica cujo teor, por isso 
mesmo, estará normalmente presente desde o início do relato, ao contrário do 
modelo clássico da poética fantástica, que isola o episódio insólito como um 
evento concentrado de modo a evidenciar o seu contraste em relação a uma 
ambientação empírica. Tais diferenças conceituais entre as descrições de Sartre 
e de Todorov residem, sobretudo, no fato de o corpus de análise de cada um 
centrar-se no século XX ou no XIX, respectivamente.
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Também a argentina Ana María Barrenechea reivindica seu lugar na 
crítica teórica sobre as narrativas fantásticas novecentistas discordando de 
algumas concepções de Todorov. Em artigo de 1972, ela rediscute as propostas 
todorovianas em razão da exclusão do fantástico contemporâneo do seu 
corpus, recusando a dúvida como traço fundamental à construção de textos 
dessa natureza por descobrir em muitas narrativas do século XX (a exemplo de 
Sartre) a falta de surpresa diante do insólito e apoiando-se na observância de 
outra característica constante: a problematização:

Asi la literatura fantástica quedaría definida como la que 
presenta en forma de problema hechos a-normales, 
a-naturales o irreales. Pertenecen a ella las obras que 
ponen el centro de interés en la violación del orden 
terreno, natural o lógico, y por lo tanto en la confrontación 
de uno y otro orden dentro del texto, en forma explícita o 
implícita. (BARRENECHEA, 1972, p. 393.)

A ensaísta defende o conceito de que o fantástico possuiria a função 
de problematizar o real e acrescenta ainda que, em certas obras, é possível 
reconhecer a constituição da realidade daquilo que se crê irreal e a denúncia 
da irrealidade daquilo que acreditamos real — o que, de certa maneira, dialoga 
com a concepção de Sartre, evidenciando, nesse fantástico dos novecentos, 
não uma simples ruptura, mas uma contaminação do real pelo irreal, um 
amálgama entre esses dois mundos.

O também argentino Jaime Alazraki desenvolve conceitos ainda mais 
similares aos da visão sartriana ao cunhar, mais recentemente, a nomenclatura 
neofantástico, dando igualmente conta de um mundo que, já tomado pelo 
fantástico, naturaliza o irreal:

En contraste con la narración fantástica del siglo XIX en 
que el texto se mueve de lo familiar y natural hacia lo 
no familiar y sobrenatural, como un viaje a través de 
un territorio conocido que gradualmente conduce a 
un territorio desconocido y espantoso, el escritor de lo 
neofantástico otorga igual validez y verosimilitud a los 
dos órdenes, y sin ninguna dificultad se mueve con igual 
libertad y sosiego en ambos. (ALAZRAKI, 1994, p. 69)

Para Alazraki, as narrativas neofantásticas possuem diferenças em relação 
às suas predecessoras notadamente no que diz respeito a três características: (1) 
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visão: “si lo fantástico asume la solidez del mundo real — aunque para ‘poder 
mejor devastarlo’, como decía Callois —, lo neofantástico asume el mundo real 
como una máscara, como un tapujo que oculta una segunda realidad que es el 
verdadero destinatario de la narración fantástica” (ALAZRAKI, 2001, p. 276); (2) 
intenção: “el empeño del relato fantástico dirigido a provocar un miedo en el 
lector, un terror durante el cual trastabillan sus supuestos lógicos, no se da en el 
cuento neofantástico” (ALAZRAKI, 2001, p. 277); (3) modus operandi: “Desde las 
primeras frases del relato, el cuento neofantástico nos introduce, a boca de jarro, 
al elemento fantástico: sin progresión gradual, sin utilería, sin pathos.” (ALAZRAKI, 
2001, p. 279). Trataremos, primeiramente, das questões relativas à “intenção” e 
ao “modus operandi” dos textos fantásticos do século XX, antes de retomar mais 
detidamente a “visão” que Alazraki identificou na produção do gênero.

Assim, vejamos: o conto “A lua” não provoca medo no leitor como o 
fantástico da tradição. Ademais, não obstante o fato de o texto se desenvolver 
através de um discurso deveras objetivo — com referências precisas aos passos 
do personagem, aos detalhes de suas ações, aos espaços urbanos que atravessa 
— verifica-se ali um potencial rompimento com uma estrutura narrativa 
realística, mas não necessariamente aquela cisão com o real constatável 
nas obras fantásticas do século XIX. Sem dúvida, não sói à narrativa isolar o 
elemento insólito de um mundo marcado por suas relações miméticas com 
as percepções presumíveis da realidade. Desde o princípio da leitura, instala-
se o estranhamento naquilo que seria o universo da realidade, causado pelos 
meses consecutivos de noites sem iluminação natural ou artificial na cidade 
deserta. Ademais, já havia o vão itinerário que Cris inexplicavelmente repetia 
o que de fato não espanta o narrador que o persegue; já havia a dúvida diária 
do personagem ao definir o caminho a seguir, embora suas decisões nunca 
variassem; já havia os objetos que ele sem aparente propósito recolhia para 
absurdamente lançá-los fora depois — ou seja, já haviam sido impostos ao leitor 
suficientes obstáculos para impedi-lo de tocar a lógica dos acontecimentos. 
Apesar de o genuíno impacto do conto situar-se ao fim, com a lua emergindo do 
corpo de Cris, é incontestável que o choque que tal evento produz é suavizado 
por uma atmosfera que, já tomada pelo insólito, predispõe o leitor a aceitá-lo.

Fosse essa uma obra oitocentista — ousaremos aqui trabalhar no 
nível de um hipotético texto — certamente se desenvolveria de maneira 
outra. Haveria a expectativa de provocar o medo e talvez, nesse caso, Cris 
viesse a ter um aspecto assustador, como o do Quasimodo parisiense por 
exemplo. O espaço onde ocorre o principal fato insólito do texto, ao invés de 
antecipadamente estar contaminado pela marca do estranhamento conforme 
podemos observar em “A lua”, seria possivelmente descrito pela narrativa 
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como o de uma cidade cuja rotina transcorresse normalmente, onde existisse 
iluminação e algum trânsito de veículos e pessoas, que se moveriam segundo 
a lógica do pensamento moderno ocidental — em suma, um espaço urbano 
de evidente relação mimética com o chamado mundo real, de modo a avivar 
o contraste estabelecido em relação ao evento insólito. Mas não será essa 
a opção narrativa de Rubião. E, apesar desse aspecto insólito ou irreal que 
distingue o espaço citadino de “A lua” (ou mesmo por isso), não há no conto a 
todoroviana hesitação de ordem ontológica por parte dos personagens, como 
não há espanto, lacuna análoga à que Sartre observara nas obras fantásticas 
do século XX ou à que Günter Anders já percebera em leitura de Franz Kafka: 
“nada é mais espantoso do que a fleuma e a inocência com que Kafka entra 
nas estórias mais incríveis” (ANDERS, 1993, p. 19). Há, por outro lado, um 
efeito que, em Rubião, Davi Arrigucci Jr. chamou de “o sequestro da surpresa” 
(ARRIGUCCI JR., 1999, 304), indicando que esse fantástico do século XX, de que 
“A lua” é exemplo, comporta-se distintamente ao do século XIX, como bem 
observou Alazraki.

Retomemos então a visão do fantástico novecentista proposta pelo 
crítico argentino, a qual assume o mundo real como uma máscara que oculta 
uma segunda realidade. Nesse sentido, retoma-se a ideia de Barrenechea, 
que percebe que, no século XX, o fantástico apresenta a função de 
problematizar o real, para então, como reconhece Alazraki, mais bem revelá-
lo, desmascarando-o por fim. Pois Sartre, percebendo na contemporaneidade 
precisamente a existência de um fantástico humano, já afirmara: “Para o 
homem contemporâneo, o fantástico tornou-se apenas uma maneira entre 
cem de fazer refletir sua própria imagem.” (SARTRE, 2005, p. 139) Diríamos 
que esse fantástico reflete a respeito da própria imagem do homem, como, é 
preciso admitir, fazia desde a sua gênese; mas questões relativas a aspectos 
psicanalíticos, uma vez que teriam encontrado, segundo Todorov, caminhos 
de resolução em um mundo pós-Freud, abrem lugar para nova camada de 
desconhecimento sobre o ser humano, o que leva Sartre a entender que já não 
há senão um único objeto fantástico: o homem: “Não o homem das religiões 
e do espiritualismo, engajado no mundo apenas pela metade, mas o homem-
dado, o homem-natureza, o homem-sociedade.” (SARTRE, 2005, p. 138)

O fantástico novecentista representa uma larga porta de entrada à 
discussão da condição de existência do homem moderno, burocratizado 
e maquinizado, configurando no século XX pertinente opção para discutir 
ainda o ambiente construído para abrigar esse reificado homem moderno: 
precisamente a cidade grande, a metrópole. A sedução pelo enigma que o 
texto insólito empreende será uma forma de atrair o leitor a voltar o seu olhar 
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para questões que o seu cotidiano absorveu, bloqueando a atenção sobre 
elas, as quais talvez nem sempre encontrem no texto realístico instrumento 
capaz de provocar a meditação sobre si. A literatura fantástica do último século 
será, então, um pré-texto; e o fundamental a seu respeito estará, via de regra, 
no quanto ela problematiza o real, desmascara uma segunda realidade e 
denuncia a realidade do que se crê irreal e a irrealidade do que acreditamos 
real. No conto “A lua”, uma das discussões levantadas relaciona-se justamente 
com as mudanças de paradigmas ocorridas na passagem de século, as quais 
fomentam esse novo fantástico estudado por Sartre, Barrenechea e Alazraki. 
O texto de Rubião discute a crise de insociabilidade do homem moderno e sua 
impossibilidade de compreender o espaço urbano hodierno.

O flâneur e o homem das multidões
Em virtude da comparação que estabelecemos entre as formas de 

produção dos fantásticos oitocentista e novecentista, parece vir a propósito a 
alternativa de leitura do conto de Murilo Rubião em função de uma aproximação 
com uma narrativa do século XIX que com ele estabeleça semelhanças de 
enredo, para o que elegemos o conto “O homem das multidões”, do americano 
Edgar Allan Poe. Vale ressaltar que essa narrativa não se traduz em um evidente 
representante do fantástico, tocando-o quiçá pelas bordas, o que não impede 
que sua leitura seja aqui providencial, já que a escolha se baseia na relação 
intertextual que pode ser levantada entre esse conto e “A lua”.

Ora, no texto de Poe, um narrador-personagem (a exemplo do de 
Rubião), convalescente em Londres, ao assistir da janela à multidão em uma das 
principais ruas da capital inglesa em um fim de tarde, detém seu olhar sobre um 
velho decrépito, que perambula em meio às pessoas. A assustadora expressão da 
figura — “Retszch, se a houvesse contemplado, tê-la-ia preferido, especialmente, 
para suas encarnações pictóricas do diabo” (POE, 1986, p. 395) — absorve a 
atenção do narrador e ele passa a perseguir o velho durante toda a noite pela 
cidade, do seu centro até “o mais asqueroso quarteirão de Londres, onde todas 
as coisas apresentavam as piores marcas da mais deplorável miséria e do mais 
desenfreado crime” (POE, 1986, 399) (percurso semelhante ao momento final de 
“A lua”). Nos dois contos, encalçam-se personagens enigmáticos pela noite. Mas 
o homem das multidões de Poe opõe-se a outra figura oitocentista: o flâneur 
— da qual Cris mais bem se aproximaria caso, segundo veremos, lhe fossem 
fornecidas condições que lhe permitissem desempenhar tal função.

O flâneur, personagem nascido na primeira metade do século XIX no 
advento das grandes cidades, ao contrário do burguês recém-elevado na 
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hierarquia social que se ocupa de negócios que sustentam a máquina que 
rege a urbe pós-Revoluções, descompromissa-se dos vetores do capitalismo, 
cultivando a indolência e se dedicando, em ritmo distinto ao imposto pela 
nova sociedade, à observação analítica da cidade. Trata-se de um “ocioso, 
geralmente um rapaz, que vagueia pelas ruas sem pressa, olhando, vendo, 
refletindo” (WOOD, 2011, p. 55), como ratifica James Wood. Charles Baudelaire, 
que em sua poesia tão notoriamente cantara essa anônima personalidade que 
lhe era contemporânea, afirma que “para o perfeito flâneur, para o observador 
apaixonado, é um imenso júbilo [...] estar no centro do mundo e permanecer 
oculto ao mundo” (BAUDELAIRE, 1988, p. 170). Ou seja: se o flâneur existe em 
função da multidão, na verdade não se confunde com ela: “O flâneur é uma 
testemunha, não um participante; ele está dentro, mas não é do espaço onde 
flana” (BAUMAN, 1999, p. 197), como afirma Zygmunt Bauman. E Lucrécia 
D’Aléssio Ferrara também assevera:

Como um homem na multidão, o flâneur desenvolve, 
metodologicamente, em torno de si um escudo que, 
por paradoxo, o situa na massa urbana sem permitir que 
nela se envolva, seu contato urbano é aquele do olhar, 
é a imagem da cidade sob a égide do olhar. (FERRARA, 
1993, p. 216)

Ora, é desta maneira que o homem das multidões poeano não será 
precisamente um flâneur, o homem na multidão, como reconhece Walter 
Benjamin, que se debruçou sobre o tema com lucidez ímpar ao eleger o 
personagem oitocentista para estudo:

Baudelaire achou certo equiparar o homem das multidões, 
em cujas pegadas o narrador do conto de Poe percorre 
a Londres noturna em todos os sentidos, com o tipo do 
flâneur. Nisto não podemos concordar: o homem das 
multidões não é nenhum flâneur. Nele o comportamento 
tranquilo cedeu lugar ao maníaco. Deste comportamento 
pode-se, antes, inferir o que sucederia ao flâneur, quando 
lhe fosse tomado o ambiente ao qual pertence. Se algum dia 
esse ambiente lhe foi mostrado por Londres, certamente 
não foi pela Londres descrita por Poe. Em comparação, a 
Paris de Baudelaire guarda ainda alguns traços dos velhos 
bons tempos. [...] Ainda se apreciavam as galerias, 
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onde o flâneur se subtraía da vista dos veículos, que 
não admitem o pedestre como concorrente. Havia 
o transeunte, que se enfia na multidão, mas havia 
também o flâneur, que precisa de espaço livre e não 
quer perder a sua privacidade. (BENJAMIN, 2000, p. 
121-122)

O homem perseguido no conto do escritor americano não exerce a 
função de flâneur, absorvido por essa grande multidão que ocupa sobremaneira 
o ambiente imperativo à sua existência, espaço em que, em tempos anteriores, 
esse personagem tipicamente urbano ainda encontrava alguma necessária 
privacidade. Do mesmo modo, a própria multidão que invade tal espaço, 
a provocar os acotovelamentos tantas vezes descritos, estaria certamente 
composta, a essa altura, mesmo por antigos adeptos da flânerie, aos quais a 
dialética da subsistência capitalista negou direito ao ócio — também prerrogativa 
para o seu exercício — em nome do negócio, aquilo que justamente nega o ócio2. 
Isso coíbe, por consequência, a existência dessa figura que se disponibilizaria 
à reflexão da sociedade com a liberdade de visão de quem não foi absorvido 
por uma lógica que aprisiona o homem em um ciclo de trabalho e consumo. O 
flâneur é, portanto, o oposto ao homem da multidão.

Nesse contexto, o velho perseguido em “O homem das multidões”, 
que se confunde com a massa, já abandonou a possibilidade de manter sua 
condição de flâneur, sendo definitivamente reconhecido apenas como um 
vagabundo, figura rota que anda pela noite armado de um punhal, conforme 
o narrador entrevê a certa altura: ficará assim resumido ao “gênio do crime” 
(POE, 1986, p. 400), veredicto final do conto. “Só decifrando essa figura é que 
o texto da cidade se tornaria ‘legível’” (BOLLE, 2000, p. 370), como avisa Willi 
Bolle — a permanência da ocultação de sua identidade então, ao mesmo tempo 
em que potencializa a sua postura de criminoso porque lhe permite cometer 
delitos sem ser descoberto, simboliza a cidade ilegível. Ou seja, o homem das 
multidões — que desperta no narrador “as ideias de vasto poder mental, de 
cautela, de sordidez, de avareza, de frieza, de malícia, de sede de sangue, de 
triunfo, de alegria, de excessivo terror, de intenso e supremo desespero” (POE, 
1986, p. 395) — caminha na contramão da imagem de Cris em “A lua”, cuja 
brandura lírica é evidente, especialmente por sua identificação com o rosto 
inocente da boneca na vitrine.

Mas essa não é a única diferença sensível entre os personagens 

2  Willi Bolle ratifica: “Pela sua própria essência, o mundo burguês do nec-otium é 
diametralmente oposto ao ócio do flâneur. Figura contrária ao espírito do seu tempo, o flâneur se 
torna, na sociedade burguesa, uma espécie ameaçada de extinção.” (BOLLE, 2000, p. 375)
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perseguidos nos contos. Admitamos que Cris não consiga levar a cabo sua 
tentativa de exercício da flânerie, apesar de possuir nítida vocação para tanto. 
Figura aparentemente assinalada pela mesma inação considerada capital para 
essa arte (a narrativa de Rubião não alude a nenhuma ocupação que o retirasse 
de casa durante o dia e seus passeios noturnos não possuem finalidade 
sensível), Cris deambula sob cadência peculiar à do flâneur, caracterizada por 
movimentos lentos3, ao contrário da figura que é perseguida pelo narrador no 
conto de Poe, a qual sucessivamente aperta o passo, apressa-se, mergulha 
num labirinto de atalhos ou mesmo corre pelas ruas. Mais um sinal da flânerie 
identificável em Cris é a sua solidão, evidenciada pelo fato de não ser visto 
conversar com amigos ou mulheres ou ao menos cumprimentar um conhecido. 
As ruas são o seu habitat natural, onde, por isso, sereno e desembaraçado, 
locomovia-se facilmente, de maneira que jamais entrava em algum edifício. Por 
fim, parece comprazê-lo caminhar em meio às lojas de armarinho, sendo digna 
de observação a sua cotidiana relação com a vitrine — elemento que sempre 
muito fascinou o flâneur clássico, mas não parece arrebatar o homem das 
multidões de Poe, já que este, em percurso impaciente pelo mercado, entrava 
em “loja após loja, sem nada apreçar, não dizendo uma palavra, olhando para 
todos os objetos com um olhar estranho e vazio” (POE, 1986, p. 398).

Apesar de reunir as características concernentes à flânerie, Cris não a 
desempenha e por questões que estão em diametral oposição à do homem das 
multidões, que se encontra impedido de assumir essa função pelo sufocante 
excesso de pessoas que lhe ocupa os espaços4. Essa impossibilidade de Cris 
ocupar o lugar pleno do flâneur nasce em razão da ausência completa da 
multidão, verificável no esvaziamento da cidade na qual noturnamente circula, 
tornando ilegítima a própria cidade que não poderia haver senão por conta 
do seu povoamento, visto que “o tema urbano por excelência são ‘as massas’” 
(BOLLE, 2000, p. 78), conforme lembra-nos novamente Willi Bolle. Cris é o 
flâneur falido da modernidade. O assassinato de Cris, sua eliminação, simula 
a própria impossibilidade de tal personagem existir e desempenhar a flânerie 
para a qual possuiria tardia aptidão, situação adversa à do personagem de Poe, 
porque esse gênio do crime se autorizou, por absoluto instinto de sobrevivência, 
pertencer à multidão. E Bolle vaticina: “Efetivamente, o flâneur desapareceu; e 

3  Apesar da breve rapidez com que, ao sair da casa, ganhava o passeio, esse 
comportamento de Cris sugere o intuito de o personagem manter incógnita a sua identidade (sua 
privacidade portanto, outra citada marca distintiva da figura do flâneur).
4  Ainda sobre o conto de Poe, define Benjamin: “Quando a multidão se congestiona, 
não é porque o trânsito de veículos a detenha — em parte alguma se menciona o trânsito —, mas 
sim porque é bloqueada por outras multidões. Numa massa dessa natureza, a flânerie não podia 
florescer.” (BENJAMIN, 2000, p. 50)
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os poucos espécimes que sobraram sentiram a hostilidade do seu ambiente”. 
Se a cidade em que Cris se locomove não desperta a sua atenção, e de fato 
o personagem nunca se inquietava com o que poderia estar se passando em 
torno dele, é porque esta não é mais a ambientação urbana que permitiria sua 
anacrônica existência: por isso lhe interessará a boneca démodé, com a qual 
se identifica, a evidenciar o seu próprio anacronismo; igualmente por isso ele 
recolherá objetos ao chão, denotando a princípio uma atitude de arqueólogo 
ou mesmo do colecionador benjaminiano, para, contudo, deles se desfazer ao 
fim do percurso; por isso também ele fará menção de comprar entrada para o 
cinema onde meninos de outros tempos assistiam filmes em série — voltar o 
seu olhar para o passado representa tentativas de recuperar uma antiga cidade, 
a qual o flâneur, enquanto existia, esteve disposto a ler. O flâneur, retoma 
ainda Bolle, é o “colecionador de sensações da grande cidade” (BOLLE, 2000, 
p. 71), “medium, através do qual o historiógrafo lê o ‘texto da cidade’” (BOLLE, 
2000, p. 78). E a desertificação e a escuridão que marcam o meio urbano 
muriliano são, simbolicamente, frutos de um vazio semântico que advém da 
ausência de alguém que lhe atribua os seus significados. Tais sentidos a cidade 
indubitavelmente possui, mas sua leitura não desperta o interesse de homens 
que deixam de estar na multidão para apenas ser da multidão.

A cidade não lida
A imagem da cidade como um texto que se constrói sob ações simultâneas 

de leitura e escrita dos que agenciam o seu processo de produção surge como uma 
preleção comum acerca do tema. Lucrécia Ferrara, por exemplo, afirma: “A cidade 
é mensagem à procura de significado que se atualiza em uso.” (FERRARA, 1988, 
p. 40) Angela Prysthon acrescenta: “A cidade é um grande cenário de imagens 
e de linguagens, uma esfera intercambiante de fronteiras de sentidos. A cidade 
é um sistema de interação comunicativa entre os atores sociais, responsáveis 
pela produção de uma cultura e simbologias urbanas.” (PRYSTHON, 2006, p. 7) 
E Renato Cordeiro Gomes defende: “Ler a cidade é escrevê-la, não reproduzi-
la, mas construí-la, fazendo circular o jogo das significações.” (GOMES, 2008, 
p. 61) Alcancemos, todavia, outra faceta desse processo de leitura da urbe: na 
medida em que se desenvolvera e se tornara mais complexa e, por conseguinte, 
ampliara incomensuravelmente as suas necessidades (e as de seus habitantes), 
a compreensão da cidade, a interpretação do meio urbano aparentemente se 
tornou cada vez menos frequente, porque os atores do seu ato de escritura 
atuam de modo visivelmente irrefletido, gradativamente menos afeitos, já que 
estão a produzir a sua leitura ao mesmo tempo em que desempenham essa 
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escrita de que não parecem nem mesmo ter consciência. Em outras palavras, 
agem tão somente como homens da multidão, que na verdade são abdicando de 
alguma prática de flânerie.

É assim que, para Michel De Certeau, os habitantes das metrópoles, que 
deveriam ser leitores-escritores desse lugar, “acompanham resolutamente um 
‘texto’ urbano, que escrevem sem serem capazes de lê-lo” (DE CERTEAU, 1994, 
p. 21). A cidade contemporânea reverte-se em um enigma, um significante tão 
repleto de significados que a delimitação dos seus sentidos principais torna-se uma 
impossibilidade. Muitos desses significados excessivos são, contudo, irrelevantes e 
sua existência atende a uma consolidação da alienação do homem moderno, que se 
perde nesses excessos, reconhecendo muitas vezes seus elementos sem, todavia, 
se valer de competência para estabelecer suas sintaxes, o que gera essa “realidade 
múltipla da cidade moderna que se fragmenta, dificultando a leitura, e faz dela um 
discurso intricado, de significados fluidos” (GOMES, 2008, p. 30). Se se afirma “que 
é indiscutível que a cidade se faz representar e se dá a conhecer concretamente 
pelas suas imagens” (FERRARA, 2000, p. 115), segundo enfatiza Lucrécia Ferrara, 
a crise da flânerie, o desaparecimento desse personagem que observava o espaço 
urbano e a multidão em detalhes, surge como metáfora da crise da compreensão 
da urbe moderna. O fato é que essa mesma cidade, já desde os oitocentos, mas 
sobretudo a partir do século seguinte, parece ilegível, mas a metáfora de Cordeiro 
Gomes — “a cidade como um livro que não se deixa ler” (GOMES, 2008, p. 79) — 
poderia ser vista sob outro prisma porque diríamos que ela omite uma vertente 
mais perversa. Esse “livro” que representa o espaço urbano mantém-se fechado, 
garantindo a sua ilegibilidade, principalmente por não descobrir facilmente quem 
o abra, enquanto ele mesmo se esconde em meio a um conjunto esquizofrênico 
de signos mais ou menos irrelevantes, cortina de fumaça que o cidadão moderno 
não pode ultrapassar. Em suma: o homem contemporâneo não sofre de espécie 
alguma de analfabetismo, mas a cidade ainda assim não é lida porque ele não 
estabelece contato com o texto que a descreve.

Os primeiros sintomas desse fenômeno de incompreensão do meio 
urbano moderno se manifestam ainda no século XIX, quando a cidade passa 
a ser representada por metáforas que enaltecem sua vertente inexplicável, 
como elucida Cordeiro Gomes:

A imagem do labirinto é uma recorrência na representação 
da metrópole, a partir do século XIX, não só em poetas e 
romancistas, mas também em outros pensadores que se 
debruçaram sobre as questões do fenômeno urbano na 
modernidade.
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[...]

Nos anos de 1840, o jovem Engels em A situação da 
classe trabalhadora empreendeu a difícil tarefa de “ler 
o ilegível” da cidade do século XIX, revelando-a em sua 
forma aparentemente assistemática e possivelmente 
incoerente, produto da revolução industrial, responsável 
pela atomização da sociedade. (GOMES, 2008, p. 74-75)

Dentre as revelações desse processo, o ensaísta inventaria ainda

a incerteza sobre a significação de muitos fragmentos 
simultâneos; a perda por parte de seus habitantes da 
habilidade em interpretar a si próprios e o entorno; a 
coexistência de linguagens e das variadas mídias. E ainda: 
a comunicação de grupos heterogêneos através do espaço; 
o desenvolvimento de uma cultura da individualidade e 
das formas de violência. Estes são alguns dos sintomas que 
indicam a ilegibilidade das megalópoles contemporâneas, 
que intensificam o caos e sancionam uma espécie de 
distopia [...]. (GOMES, 2008, p. 85)

O processo estará, então, associado a uma crise do Iluminismo, a atingir 
vastamente a sociedade moderna. Fazendo eco a esse discurso enquanto 
referenda os estudos de Irène Bessière sobre o tema, Ronaldo Lima Lins tratará, 
por fim, a literatura fantástica como uma “resposta literária ao mito da Razão” 
(LINS, 1982, p. 44):

Constitui um dado interessante da história literária que 
o fantástico, enquanto gênero, represente, sobretudo, 
uma consequência pós-iluminista. Ao longo do tempo, 
através de manifestações diversas, que passam pelo 
Absurdo, pelo Surrealismo e pelo Realismo Mágico, 
entre elas, a literatura insistiu em trabalhar com um 
tipo de investigação que deve buscar nas profundezas 
do oculto — na alma, na mente, na morte, etc. — o 
seu contato com a verdade. Praticamente, tornou-se 
dominante o conceito segundo o qual a verdade nunca 
se acha de fato à mostra. (LINS, 1982, p. 43)
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Anatol Rosenfeld, todavia, salienta: “Trata-se, antes de tudo, de um 
processo de desmascaramento do mundo epidérmico do senso comum.” 
(ROSENFELD, 1996, p. 81) — o que representa o desvelar “de uma realidade 
mais profunda, mais real, do que a do senso comum” (ROSENFELD, 1996, p. 
81). É preciso reiterar os fatores que teriam causado esse colapso da razão, 
se não têm a sua gênese no século XIX, encontram aí seu desenvolvimento. 
Ora, as sociedades pós-revolucionárias e as suas cidades — em sua constante, 
interminável e, mais tarde, convulsiva readaptação — seriam as presumíveis 
causas responsáveis por essa mudança de paradigma na leitura do mundo. É 
difícil escapar da produção de um olhar marcado pela inconsistência à medida 
que não se pode lançar sobre o mundo outra visão, de cunho mais racional, pelo 
fato de não haver disposição para tal, já que seus leitores estão aprisionados 
em um incessante e ignoto processo de escrita ditado pela busca interminável 
de prazer e consumo. Essa falência do racionalismo cartesiano, fomentada pela 
impossibilidade de o homem encontrar excitação para empreender a leitura do 
mundo que o cerca, liga-se intimamente à crise da flânerie que descrevemos 
cujo exercício se torna impossível. É o ímpeto inalcançável por satisfazer 
necessidades que cria o homem das multidões, o qual, ao abdicar de uma 
postura crítica, aprisiona-se em uma busca eterna por algo não raro abstrato 
que, por sua vez, alimenta a lógica capitalista do mundo atual com seus “rituais 
de adoração do fetiche Mercadoria [...] ditados pela Moda, secundada pela 
Publicidade, enquanto arte de expor as mercadorias” (BOLLE, 2000, p. 66), 
como reconhece Bolle.

Lucrécia Ferrara afirma que, no extremo oposto, o flâneur “não está 
condicionado pelo hábito que automatiza a percepção e impede a apropriação 
da cidade pelo cidadão, essa doença que, perplexos, assistimos corroer a 
imagem da metrópole moderna” (FERRARA, 1990, p. 70). Sendo assim, se o 
flâneur se torna “detentor de todas as significações urbanas, do saber integral 
da cidade” (ROUANET, 1992, p. 50), como afirma Sergio Paulo Rouanet; se ele é 
Geômetra da Metrópole, já que a “figura que ‘mede’ com seus passos o espaço 
da Cidade é o flâneur, num ritual de registrá-la com o seu corpo” (BOLLE, 2000, 
p. 363), figura esta, aliás, “através da qual é possível obter um conhecimento 
mais aprofundado do fenômeno da metrópole moderna” (BOLLE, 2000, p. 366), 
como completa Bolle, a gradativa e inevitável ilegibilidade em que parecem 
mergulhar os meios urbanos pelos quais ele cada vez menos circula será 
consequência desse fenecimento: a cidade moderna carece de seu leitor. “O 
homem das multidões” de Poe retrata justamente um espaço onde a flânerie 
já não parecia possível, o que faz já desse conto “um dos textos basilares que 
tematiza o problema da legibilidade da cidade moderna, através da complexa 
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vida urbana em sua constante mobilidade, cenarizada nos labirintos das ruas e 
da multidão” (GOMES, 2008, p. 73), segundo define Renato Cordeiro Gomes.

Poderíamos afirmar que a lua, que emerge de Cris no conto de Rubião, 
seria, nessa linha de leitura, metáfora do conhecimento eminentemente 
urbano que o flâneur acumulara (conforme se referira Rouanet) e que não mais 
se sustenta no mundo contemporâneo, porque o cotidiano impede o homem 
de adquiri-lo e desenvolvê-lo, não lhe permitindo possuí-lo e dele fazer uso. 
Daí que Cris o guardasse somente para si. E daí que, ao perdê-lo ao fim do 
conto, não haja quem dele tome posse — a prostituta, quiçá instintivamente, 
mas não racionalmente (visto que talvez movida por impensado gesto, 
segundo comenta o narrador), procura reter a lua, mas fracassa. Trata-se do 
conhecimento que se esvai sem que ninguém o possa absorver nesse mundo 
moderno, composto quase exclusivamente por homens da multidão.

Conclusão
Na medida em que se reconhece na literatura fantástica do século XX 

a função de problematizar o real, segundo deduzimos da argumentação de 
Barrenechea, processo que se concretiza na revelação do que há na realidade 
mimética de insólito — ou, antes, do desmascaramento de uma segunda 
realidade, como definiu Alazraki — podemos dizer que esse gênero, em sua 
manifestação novecentista, motiva o olhar do leitor a voltar-se para elementos 
do cotidiano que, exatamente por serem habituais, são também, com muita 
frequência, ignorados. Provocar uma mudança de paradigma na vivência 
do homem-leitor moderno significa então, em termos práticos, convidá-lo 
a abandonar a sua condição de homem da multidão — modo de ser que a 
modernidade lhe legou e a que a sociedade capitalista o condenou em função 
de sua absorção indiscriminada por um cotidiano que não permite a produção 
de questionamentos que o ponham em causa.

Se a literatura fantástica do século XX não traz o flâneur como um 
personagem frequente (porque essa figura entrara em franco processo de 
extinção, tornando-se de fato muito rara — e ressaltemos que, para Willi Bolle, 
efetivamente, o flâneur desapareceu), sua diegese constrói, por outro lado, 
como uma nova proposta ética e estética, uma determinada espécie particular 
de flâneur. Nesses termos, concluímos que, para o fantástico do século XX, o 
flâneur será, no fim das contas, o próprio leitor. Ou seja: essa literatura, que 
nos suspende da tangibilidade do real, faz do leitor um flâneur convidado 
— ou, antes, convocado — a ler o contexto de estranhamento apresentado, 
seduzido que se torna pelo insólito que transforma o seu mundo mimético, 
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tal qual ele o conhece, com um intuito muito evidente de obrigá-lo a olhar, no 
percurso da leitura empreendida, para si próprio e para o seu redor, resgatado 
que é desta forma de uma passiva cegueira que o impede de compreender-
se na cidade contemporânea enquanto nela vive aprisionado pelo seu ritmo 
frenético, burocrata, entediante, por fim, alienante.

Precisamente em defesa dessa ideia, Barrenechea encerra o seu citado artigo:

Por otra parte, los preocupados por problemas sociales, 
tan acuciantes en nuestra época, acusan de escapista a 
esta literatura y anuncian su desaparición por obsoleta, 
por no reflejar los problemas humanos más urgentes, por 
ser un arte burgués. A ellos habría que recordarles que los 
teóricos del marxismo no rechazaron por ese motivo a lo 
fantástico. [...] Esta posición o la de un Julio Cortazar que 
cifra la función revolucionaria del artista en revolucionar el 
ámbito de las formas o la de un Umberto Eco que asigna ese 
poder revolucionario a la destrucción y creación de nuevos 
lenguajes, abren también al género otras posibilidades 
bajo el signo de lo social, siempre que lo fantástico sea una 
puesta en cuestión de un orden viejo que debe cambiar 
urgentemente. (BARRENECHEA, 1972, p. 402-403)

O desafio de descodificar a narrativa fantástica (como a que 
vislumbramos em “A lua”) intriga o leitor e o alicia a descodificar também o 
mundo mimético dos espaços urbanos contemporâneos — a velha ordem 
— que essa narrativa estrategicamente transforma para, de certa maneira 
muito particular, imbuir-se de poder revolucionário para uma discussão capaz 
de questioná-lo e representá-lo tal qual ele é ou pode ser, no seu câmbio tão 
urgentemente desejado.
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ANEXO 
             A lua

“Seja aquela uma noite solitária, e não digna de louvor.” (Jó, III, 7)
Nem luz, nem luar. O céu e as ruas permaneciam escuros, prejudicando, 

de certo modo, os meus desígnios. Sólida, porém, era a minha paciência e 
eu nada fazia senão vigiar os passos de Cris. Todas as noites, após o jantar, 
esperava-o encostado ao muro da sua residência, despreocupado em esconder-
me ou tomar qualquer precaução para fugir aos seus olhos, pois nunca se 
inquietava com o que poderia estar se passando em torno dele. A profunda 
escuridão que nos cercava e a rapidez com que, ao sair da casa, ganhava o 
passeio jamais me permitiram ver-lhe a fisionomia. Resoluto, avançava pela 
calçada, como se tivesse um lugar certo para ir. Pouco a pouco, os seus 
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movimentos tornavam-se lentos e indecisos, desmentindo-lhe a determinação 
anterior. Acompanhava-o com dificuldade. Sombras maliciosas e traiçoeiras 
vinham a meu encontro, forçando-me a enervantes recuos. O invisível andava 
pelas minhas mãos, enquanto Cris, sereno e desembaraçado, locomovia-se 
facilmente. Não parasse ele repetidas vezes, impossível seria a minha tarefa. 
Quando vislumbrava seu vulto, depois de tê-lo perdido por momentos, 
encontrava-o agachado, enchendo os bolsos internos com coisas impossíveis 
de serem distinguidas de longe.

Bem monótono era segui-lo sempre pelos mesmos caminhos. 
Principalmente por não o ver entrar em algum edifício, conversar com amigos 
ou mulheres. Nem ao menos cumprimentava um conhecido.

Na volta, de madrugada, Cris ia retirando de dentro do paletó os objetos 
que colhera na ida e, um a um, jogava-os fora. Tinha a impressão de que os 
examinava com ternura antes de livrar-se deles.

***
Alguns meses decorridos, os seus passeios obedeciam ainda a uma 

regularidade constante. Sim, invariável era o trajeto seguido por Cris, não 
obstante a aparente falta de rumo com que caminhava. Partindo da sua casa, 
descia dez quarteirões em frente, virando na segunda avenida do percurso. 
Dali andava pequeno trecho, enveredando imediatamente por uma rua 
tortuosa e estreita. Quinze minutos depois atingia a zona suburbana da 
cidade, onde os prédios eram raros e sujos. Somente estacava ao deparar uma 
casa de armarinho, em cuja vitrina, forrada de papel crepom, encontrava-
se permanentemente exposta uma pobre boneca. Tinha os olhos azuis, um 
sorriso de massa.

***
Uma noite — já me acostumara ao negro da noite — constatei, 

ligeiramente surpreendido, que os seus passos não nos conduziriam pelo 
itinerário da véspera. (Havia algo que ainda não amadurecera o suficiente para 
sofrer tão súbita ruptura.)

Nesse dia, o andar firme, seguiu em linha reta, evitando as ruas 
transversais, pelas quais passava sem se deter. Atravessou o centro urbano, 
deixou para trás a avenida em que se localizava o comércio atacadista. Apenas 
se demorou uma vez — assim mesmo momentaneamente — defronte a 
um cinema, no qual meninos de outros tempos assistiam filmes em série. 
Fez menção de comprar entrada, o que deveras me alarmou. Contudo, sua 
indecisão foi breve e prosseguiu a caminhada. Enfiou-se pela rua do meretrício, 
parando a espaços, diante dos portões, espiando pelas janelas, quase todas 
muito próximas do solo.
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Em frente a uma casa baixa, a única da cidade que aparecia iluminada, 
estacionou hesitante. Tive a intuição de que aquele seria o instante preciso, 
pois se Cris retrocedesse, não lograria outra oportunidade. Corri para seu lado 
e, sacando do punhal, mergulhei-o nas suas costas. Sem um gemido e o mais 
leve estertor, caiu no chão. Do seu corpo magro saiu a lua. Uma meretriz que 
passava, talvez movida por impensado gesto, agarrou-a nas mãos, enquanto 
uma garoa de prata cobria as roupas do morto. A mulher, vendo o que sustinha 
entre os dedos, se desfez num pranto convulsivo. Abandonando a lua, que foi 
varando o espaço, ela escondeu a face no meu ombro. Afastei-a de mim, e, 
abaixando-me, contemplei o rosto de Cris. Um rosto infantil, os olhos azuis. O 
sorriso de massa. (RUBIÃO, 1999, p. 133-5)
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Imaginário, Fantástico e Música:  
Uma reflexão sobre o filme “Melancolia”, de lars Von trier 

Marcos Júlio Sergl1

O cineasta
Lars Von Trier marca suas obras com grande carga psicológica e 

depressiva, como podemos confirmar em “Anticristo”, “Melancolia” e em seu 
filme mais recente e polêmico, “Ninfomaníaca 2”. E afirma que “Melancolia” diz 
muito de sua pessoa. As duas irmãs são como duas facetas de suas emoções.

O filme “Melancolia”, lançado em 2011, traça de maneira poética e 
sentimental o fim do planeta Terra, ocasionado por sua colisão com o planeta 
imaginário “Melancolia”. É um romance com nuances de ficção científica. 
Segundo o próprio diretor, seu intuito era mergulhar de cabeça nas profundezas 
do romantismo germânico.

Na abertura de “Melancolia”, com uma atmosfera onírica, somos 
introduzidos aos personagens da trama e também ao desfecho da história 
com a eminente colisão da Terra com o planeta Melancolia. Segundo Lars, 
o fez precisamente porque queria deslocar a atenção do espectador do 
acontecimento em si para o cenário humano subjacente.

O roteiro de “Melancolia” conta a história de duas irmãs. Justine, 
interpretada por Kirsten Dunst, está prestes a se casar, mas não se sente feliz. 
Claire, papel de Charlotte Gainsbourg, tem uma vida normal com o marido e o 
filho. Ambas têm vidas, emoções e pensamentos opostos. Com a proximidade 
da colisão dos planetas, elas trocam seus papéis. Justine está feliz por não ter 
nada a perder e Claire entra em estado melancólico por perder tudo. O terceiro 
personagem, filho de Claire, Leo, interage como um contraponto a estes dois 
opostos. Dois personagens interagem com as duas irmãs como elementos 
secundários no roteiro, o noivo de Justine, Michael (Alexander Skarsgard) e o 
marido de Claire (Kiefer Sutherland).

O diretor Lars Von Trier tem como opção técnica fazer referências de 
distintos canais de arte, como pinturas e peças musicais eruditas, para serem 

1  Pós Doutor em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo. Professor do Curso de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Sociais Linguagens, 
Cultura e Sociedade; coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação da Universidade de 
Santo Amaro – UNISA. Professor de RTVI e assessor da Web Rádio da Faculdade Paulus de 
Tecnologia e Comunicação – FAPCOM. Pesquisador colaborador do Centro de Estudos em 
Música e Mídia- MusiMid, vinculado à Universidade de São Paulo.



725<sumário

recompostos a partir de sua releitura cinematográfica. O cuidado estético das 
cenas, que se assemelham a obras de arte em movimento, casa perfeitamente 
com as escolhas sonoras. A intenção é a de aguçar a sensibilidade do 
espectador, realçando, por meio da mescla, as mensagens transmitidas em 
suas obras cinematográficas.

O filme
A abertura deste filme está marcada pela referência a diversos quadros: 

“A morte de Ophelia”, de Sir John Everett Millais; “Caçadores na neve”, de 
Pieter Brueghel; “O jardim das delícias” e “O juízo final”, de Hieronymus Bosch; 
“Melancolia”, de Lucas Cranach, além de o cineasta dinamarquês fazer uma 
homenagem ao diretor Stanley Kubrick e seu filme “2001: Uma Odisséia no 
Espaço”, tanto pelas opções técnicas ao mostrar as imagens dos planetas, 
quanto pelas referências musicais.2

A técnica de “slow motion” em combinação com a trilha sonora acentua 
o sentimento de angústia e a atenção a detalhes visuais que passariam a 
ter menos destaque com a ausência do efeito (como as folhas ao vento). A 
impressão resultante é a de que cada cena é um quadro, que lentamente se 
modifica com intervenções, que por sua vez também nos remetem a outros 
quadros, formando assim uma sequência pictórica. Podemos analisar a técnica 
de “slow motion” como uma forma de mostrar a sensação que uma pessoa 
depressiva tem ao enxergar o mundo. Uma forma de inércia, olhar perdido e 
alteração da percepção do cotidiano, pois nada mais tem importância.

Ao observar o filme sob o foco da Fundamentação Teórica da Gestalt3 
que estuda o comportamento, a partir da tríade estímulo, resposta e percepção, 
observamos que a percepção depende de interpretação individual, do ato ou 
efeito de perceber e entender, ou seja, um ato subjetivo, que depende das 
referências pessoais. E “Melancolia” tem o poder de extrair diferentes sensações 
a cada pessoa. Durante os quase oito minutos da abertura do filme surgem 
diferentes imagens que parecem a um primeiro olhar não ter conexão entre si, 
e podem causar desconforto para o espectador. Talvez seja esta a intenção do 

2  Stanley Kubrick, cineasta norte americano (Nova York, 1928), consagrou-se como 
um dos diretores mais originais da atualidade. “2001, uma odisséia no espaço”, filme lançado 
em 1968, obra revolucionária, mostra elementos temáticos da evolução humana, da inteligência 
artificial e muita tecnologia. Até hoje é considerado um marco no cinema, tanto pelas imagens 
quanto pela escolha da trilha.
3  “Teoria que considera os fenômenos psicológicos como totalidades organizadas, 
indivisíveis, articuladas, isto é, como configurações...[ ] Posicionamento que afirma serem a 
carga emocional e os conceitos estéticos atributos de uma obra de arte e não do seu espectador.” 
(HOUAISS, 2001, pág. 1449; GOMES FILHO, 2000, pág. 17)
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diretor, tirar as pessoas da zona de conforto e alertá-las para questões cruciais 
da vida. A fotografia leva a assinatura de Manuel Alberto Claro e os efeitos 
especiais foram realizados por Peter Hjorth, que utiliza imagens sobrepostas.

Na paisagem visual do filme, as cores predominantes são as encontradas 
na natureza – verde, azul e tons de marrom/alaranjado. Essa natureza é retratada 
de maneira caótica, como se devorasse seus habitantes, assemelhando-se a 
um sonho ruim. Quanto à paisagem sonora, é composta predominantemente 
por instrumentos de cordas e metais. Seu ritmo acompanha a intensidade das 
cenas, as emoções transmitidas e sua crescente angústia ao longo dos minutos, 
até atingir seu ápice, juntamente com o ápice da história, quando acontece a 
colisão.

Opta pelas cores com predominância de tons escuros, como verde 
musgo e marrom, que de acordo com a Gestalt pois são cores com teor 
negativo. Ainda, de acordo com a mesma escola visual, os princípios de 
harmonia por ordem e equilíbrio por simetria e as categorias conceituais 
de coerência, sutileza e sequencialidade são recorrentes em “Melancolia”, 
potencializados pela técnica de “slow motion”, que nos dá a impressão de 
que o tempo foi esticado, permitindo, desta maneira, observar detalhes que 
passariam despercebidos em uma filmagem em tempo real.

A relação entre trilha sonora e imagem
Um dos fatores que cabe à trilha sonora de um filme é dar respaldo, 

enfatizar a intenção da imagética e do clima da cena, e cabe ao diretor a 
escolha acertada da música, em particular, quando utiliza referências musicais. 
Segundo Berchmans (2006, p. 20), “Talvez a única função suficientemente justa 
para função da música no cinema é que, de uma maneira ou outra, ela existe 
para ‘tocar’ as pessoas. ‘Tocar’ pode ser emocionar, arrancar lágrimas, causar 
tensão, desconforto, incomodar...”

A música de Wagner causa tudo isso. Para ser mais bem entendida, é 
descrita por Paul Bekker, crítico musical do século XX na Alemanha, da seguinte 
forma:

Consiste em crescendo que chega rapidamente a um 
clímax, seguido por um diminuendo e outro crescendo 
e outro clímax, e assim ad infinitum. Acima de tudo, o 
caráter da música é determinado por considerações não 
musicais: a modulação é facilitada por mudanças rápidas 
no sentido dramático, e os puristas ficam escandalizados 
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com a ausência de uma construção puramente musical. 
A música, se considerada dramaticamente, torna-se um 
agente impressionante de temperamento e psicologia, de 
rapidez agradável e um condutor direto do sentimento. (in: 
Euterpe Despedaçada, Música de Morte 2: Tristão e Isolda 
de Richard Wagner)

Wagner caracteriza muito bem os “ápices” na música, criando uma 
expectativa, aliados a um sentimento de tristeza e a própria “Melancolia” e 
também de expectativa que é quebrada quando a música chega a um clímax, 
mas volta ao estado anterior sem um desfecho. Assim, as referências de 
imagens e a música se completam apontando para esses sentimentos sem a 
esperada sequência tradicional, modulações sem preparo e cenas soltas.

O “prelúdio” de “Tristão e Isolda”
A trilha sonora do filme é composta basicamente pelo “Prelúdio” do 

primeiro ato da ópera “Tristão e Isolda” de Richard Wagner, uma de suas 
últimas composições e considerada seu melhor drama musical. Composta 
entre os anos de 1857 e 1859, sua estréia ocorreu em Munique, Alemanha, 
no dia 10 de junho de 1865, no Teatro da Baviera, sob a regência do maestro 
Hans Von Bülow4. 

A escolha já faria sentido por sua melodia melancolicamente intensa 
por si só; mas, olhando detalhadamente, podemos fazer algumas observações 
mais específicas. Neste drama musical destacamos os elementos que tornam a 
obra tão especial: o uso de texturas complexas e densas, tensões harmônicas e 
orquestração predominantemente em tons menores, com melodias formadas 
por intervalos e dinâmica muito bem definidos, e em particular o cromatismo 
e modulações sem preparo, técnicas que levariam à ruptura do sistema tonal, 
substituído no início do século XX pelo atonalismo ou dodecafonismo5. O uso 
do “leitmovit”6, recurso adotado por Richard Wagner em toda a sua obra, 
também se vincula aos três personagens centrais do enredo, mas sem fazer 

4  Barão Hans Von Bülow, pianista, regente e compositor alemão (Dresden, 1830 – 
Cairo, 1894). Entusiasta de Wagner, dirigiu as primeiras apresentações de Tristão (1865) e Os 
mestres cantores (1868). (LAROUSSE CULTURAL, 1998, pág. 987)
5  “Sistema de composição atonal, composto de doze sons (sete da escala diatônica e 
cinco resultantes de alteração cromática)...” sem haver predominância de nenhum deles. Igualdade 
absoluta entre os doze sons utilizados no sistema musical ocidental. (HOUAISS, 2001, pág. 1069.)
6  “Tema melódico ou harmônico destinado a caracterizar um personagem, uma situação, 
um estado de espírito e que, na forma original ou por meio de transformações desta, acompanha os 
seus múltiplos reaparecimentos ao longo de uma obra, em especial em óperas; motivo condutor.” 
(HOUAISS, 2001, pág. 1739) 
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distinção entre eles. Da mesma forma que “Tristão e Isolda” é descrito como 
um marco na passagem do sistema tonal para o atonal, Lars Von Trier funde os 
três personagens centrais em um só “leitmotiv”, criando um novo paradigma 
na relação imagem/som.

Donald Grout e Claude Palisca analisam de forma bastante detalhada a 
música de Wagner:

O ideal que domina a estrutura formal da obra de Wagner 
é a unidade absoluta entre drama e música, considerados 
como expressões organicamente interligadas de uma unida 
idéia dramática... [...] O poema, a concepção dos cenários, a 
encenação, a ação e a música são encarados como aspectos 
de uma estrutura total, ou Gesamtkunstwerk (obra de arte 
total). Considera-se que a ação do drama tem um aspecto 
interno e um aspecto externo: o primeiro é o domínio 
da música instrumental, ou seja, da orquestra, enquanto 
o texto cantado clarifica os acontecimentos ou situações 
que constituem as manifestações exteriores da ação. Por 
conseguinte, a teia orquestral é o elemento fundamental 
da música e as linhas vocais são parte integrante da textura 
polifônica, e não árias com acompanhamento. A música, 
dentro de cada ato, é contínua, rejeitando a divisão formal 
em recitativos, árias e outro tipo de seções... (GROUT, 
2007, p. 646)

Wagner escreveu o poema de “Tristão e Isolda” no verão de 1857, período 
em que os Wesendonck se instalaram em sua quinta junto à casa que construíram 
para o compositor. Não há dúvida de que Matilde foi um estímulo para ele. 

Certamente, outros elementos concorreram para que Wagner decidisse 
compor este drama, entre eles a dicotomia do amor à vida, proclamado por 
Feuerbach7 e o desgosto pela existência ou a abolição da vontade de viver, 
proposto por Schopenhauer8. Estes dois pensamentos antagônicos se mesclam 
de maneira estranha, sobrepondo-se. Wagner foi o protótipo do homem 
romântico: esquecia a realidade do cotidiano para entranhar-se nos mistérios 
7  Ludwig Feuerbach, filósofo alemão (Landshut, 1804 – Rechenberg, 1872). 
Proclamou que Deus era a mais bela criação do homem, e resultado do desenvolvimento humano. 
(LARROUSSE CULTURAL, 1998, pág. 2408.)
8  Arthur Schopenhauer, filósofo alemão (Danzig, 1788 – Frankfurt, 1860). Para ele 
todos os preceitos de moral se resumiam em: “Destruir em nós, por todos os meios, a vontade de 
viver. (LARROUSSE CULTURAL, 1998, pág. 5290) 
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da noite, na aspiração à morte e no desejo à evasão. Estas características de 
sua personalidade estão presentes em seus dramas. 

O drama wagneriano tem características sinfônicas. Sua orquestra 
é realmente um personagem central que interpreta, explica, salienta a ação 
passada no palco. 

O mito de Tristão e Isolda foi retratado de diferentes maneiras na Idade 
Média. Baseado em uma antiga lenda celta, foi transformado por Godofredo 
de Estrasburgo em epopéia9, por volta de 1210. Talvez seja a mais famosa obra 
de arte moderna baseada no mito medieval em que, precedendo Romeu e 
Julieta, os amantes protagonistas morrem no final da história.

Tristão, excelente cavaleiro a serviço de seu tio, o rei Marke 
da Cornualha, viaja à Irlanda para trazer a bela princesa 
Isolda para casar-se com seu tio. O primeiro marido de Isolda 
foi morto em luta por Tristão, motivo pelo qual ela o detesta. 
Durante a viagem de volta à Grã Bretanha, Isolda pede a sua 
criada Brangäne que prepare uma bebida de morte. Mas, 
os dois acidentalmente bebem uma poção de amor mágica, 
originalmente destinada a Isolda e Marke. Devido a isso, 
Tristão e Isolda apaixonam-se perdidamente, e de maneira 
irreversível, um pelo outro. De volta à corte, Isolda casa-se 
com Marke, mas ela mantém com Tristão um romance que 
viola as leis temporais e religiosas e escandaliza a todos. 
Tristão termina banido do reino, casando-se com Isolda 
das Mãos Brancas, princesa da Bretanha, mas seu amor 
pela outra Isolda não termina. Depois de muitas aventuras, 
Tristão é mortalmente atingido por uma lança e manda 
que busquem Isolda para curá-lo de suas feridas. Enquanto 
ela vem a caminho, a esposa de Tristão, Isolda das Mãos 
Brancas, engana-o, fazendo-o acreditar que Isolda não viria 
para vê-lo. Tristão morre, e Isolda, ao encontrá-lo morto, 
morre também de tristeza.

Albert Lavignac (1921, 310/4) analisa os “leitmotivs” da abertura 
da composição, que serão reutilizados ao longo de toda a obra, sob as mais 
variadas formas, desde pequenas alterações de notas ou desenho rítmico até 
profundas modificações em ambos.10

9  Poema épico ou longa narrativa em prosa, em estilo oratório, que exalta as ações, os 
feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário que representa uma coletividade.
10  Para esta análise dos motivos nos baseamos no livro supra citado, de Albert Lavignac.
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O “Prelúdio” do primeiro ato de “Tristão e Isolda” é quase inteiramente 
construído por sete motivos, fazendo desde este momento pressentir a 
predominância do gênero cromático que persistirá na maior parte desta obra 
e que assim são apresentados desde o começo. O primeiro motivo é intitulado 
“A Confissão”11,

que no “Prelúdio” é constantemente seguido por este outro motivo, “O 
Desejo”,

que completa o sentido harmônico do primeiro e dá 
a impressão de um triste e penoso ponto de interrogação, 
quatro vezes repetido com longos e emocionantes silêncios.

Ao mesmo tempo aparece um novo tema exprimindo com eloquência 
que a paixão de “Tristão e Isolda” teve, como ponto de partida, o encontro dos 
seus olhos, “O Olhar”.
11  “O germe de toda a música é a frase inicial do Prelúdio, composta de três compassos, 
uma sinuosa maré montante de melodias que paira sobre uma progressão cromática, de harmonia 
decidida a evitar uma resolução e retardar o estabelecimento de uma tonalidade definida.” 
(EWEN, 1959, p. 449)
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O motivo do “Olhar” é objeto de numerosos e importantes 
desenvolvimentos, até ao ponto de tomar a preponderância em determinados 
momentos. Encontramos no espaço de quatro compassos, duas frases 
fortemente expressivas, caracterizando os dois filtros, o do amor e o da morte, 
cuja substituição é como que o nó da ação: a “Libação do Amor” e a “Libação 
da morte”, o primeiro cheio de poesia e de paixão,

o segundo formando uma oposição sinistra e lúgubre, acentuada pela 
instrumentação confiada ora aos metais, ora à clarineta e ao oboé.
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Eis agora o motivo que se pode considerar como derivado daquele de 
“O Olhar”, ao qual está ligada a ideia deste precioso cofrinho de emergência 
(destinado a usar em caso de necessidade): “O Cofrinho Mágico”.

Então, preparado por um estupendo crescendo, cujo motivo do “Olhar” 
é desdobrado, é introduzido o tema da “Libertação pela morte”, o último do 
“Prelúdio”, que em seguida é finalizado por novas combinações dos “leitmotivs” 
já apresentados.

Os “leitmotivs” do “Prelúdio” se complementam, de forma que cada 
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novo motivo parece ter sido gerado pelo motivo anterior, fato que garante uma 
coerência raramente alcançada em uma obra musical. Como o fator rítmico 
não é predominante, a obra ganha um caráter emocional acentuado. Há uma 
fluidez melódica de muita intensidade, gerada particularmente pela harmonia 
complexa e enfatizada pelo andamento lento.

Donald Grout fala da influência de “Tristão e Isolda” na história da 
música ocidental, como um marco que rompe o sistema tonal e o prenúncio 
do sistema atonal: 

Poucas obras na história da música ocidental terão 
influenciado tão poderosamente gerações sucessivas 
de compositores como Tristão e Isolda, que, sob muitos 
aspectos, é o exemplo mais acabado do estilo de 
maturidade de Wagner. O sistema de leitmotivs subordina-
se aí da forma mais feliz a uma fluidez da inspiração, a uma 
intensidade emocional sem quebras, que dissimulam e 
transcendem eficazmente o mero engenho técnico. [...] 
As complexas alterações cromáticas de acordes, a par 
da constante mudança de tonalidade, das resoluções 
imbricadas e das progressões dissimuladas por meio de 
retardos e outras notas não harmônicas, dão origem a 
um tipo de tonalidade novo e ambíguo, que só com muita 
dificuldade pode ser explicado nos termos do sistema 
harmônico de Bach, Haendel, Mozart e Beethoven. Este 
desvio em relação à concepção clássica da tonalidade numa 
obra tão famosa e musicalmente tão conseguida pode hoje 
ser perspectivada historicamente como o primeiro passo 
no sentido dos novos sistemas harmônicos que marcaram 
a evolução da música a partir de 1890. A evolução do estilo 
harmônico a partir de Bruckner, Mahler, Reger e Strauss até 
Schoenberg, Berg, Webern e aos ulteriores compositores 
dodecafônicos tem o seu ponto de partida no vocabulário 
do Tristão. (Grout, 2007, p. 649/50)

Wagner tinha noção absoluta da importância desta obra no contexto da 
busca por novos caminhos sonoros e sua opção se pautou no seu cotidiano de 
homem romântico, em busca da redenção pela morte, anseio do movimento 
literário e musical alemão do momento.
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Passamos agora a analisar cada cena do filme e a relação entre as 
imagens e a música:

Cena 1. As imagens iniciais expressam uma síntese estética do filme, 
sendo que a maioria delas foca a protagonista, Justine12. A música é iniciada 
em pianíssimo e conforme aumenta de intensidade a imagem do rosto de 
Justine vai sendo mostrada em fade in, sobre um tempo nublado. Enquadrada 
do lado esquerdo da tela, demonstra conhecimento técnico do diretor, pois é 
de onde nossos olhos começam a interpretar a imagem13. Na medida em que 
ela abre os olhos, os tons da música ascendem. No momento em que eles 
estão abertos totalmente, ocorre uma pausa musical, trazendo um sentimento 
de angústia. Quando a música recomeça, a cena volta à ação com pássaros 
mortos caindo lentamente, adequando-se à lentidão da música que retorna a 
uma nova pausa. De acordo com as escolhas técnicas das imagens que contêm 
Justine, pode-se concluir que independente da colisão dos planetas, o mundo 
das personagens centrais desabaria de qualquer modo. Justine, com o olhar 
vazio, encontra-se em um estado de apatia total, perdida em sua depressão e 
em sua falta de vontade de viver.

A cena na qual vemos Justine com pássaros caindo ao seu redor 
evidencia a queda do próprio mundo de Justine; porém, também pode ser 
interpretada como o fim da vida na Terra, tudo está declinando para o fim 
e ela permanece inerte. O rosto de Justine toma a tela. Sua aparência é tão 
perturbadora quanto os pássaros mortos que caem do céu ao fundo. Uma 
referência ao outono como época de queda das folhas ou à morte eminente? 
Os pássaros mortos caem conforme a quantidade de notas e quando a música 
apresenta mais intensidade sonora, eles estão em primeiro plano, juntando 
intensidade com perspectiva. É interessante notar que parecem folhas.

No quadro “Jardim das Delícias Terrenas” de Bosch, pode-se observar 
no centro das figuras enigmáticas um pequeno ser humano, um menino 
melancólico apoiado em um dos pássaros da cena. Pode-se associar, então, a 
“melancolia” de Justine com a do retratado da pintura; ambos tristes dentro 
de seus mundos aparentemente belos e prazerosos. A morte dos pássaros 
pode ser interpretada como o símbolo da morte desse mundo perfeito. No 
decorrer do filme este olhar vago se confirma pelo comportamento indiferente 
de Justine durante o próprio casamento, no qual existe um conflito de instinto 
e cumprimento de convenções sociais. É perceptível que a personagem não se 
sente integrada nesse ambiente repleto de aparências.

12  A personagem Justine foi assim nomeada por influência do conto de mesmo nome, do 
escritor Marquês de Sade, no qual a mocinha é todo tempo testada, passando pelas mais diversas 
situações tentadoras.
13  Esta técnica, chamada regra dos terços, dá total importância para a personagem. 
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A personagem Justine compartilha o nome com a personagem da novela 
de Marquês de Sade, “Justine”, sobre uma mulher virtuosa que persevera 
por meio do sofrimento e, depois de se reencontrar com sua irmã, Juliette, é 
fatalmente atingida por um raio.

Cena 2. A música recomeça com a mudança de cena. Um grande jardim, 
com pinheiros em simetria e equilíbrio, de acordo com a Teoria da Gestalt, e ao 
centro, um relógio solar projeta dupla sombra, semelhante aos pinheiros, como 
se iluminado por dois sois, cena que talvez evoque a estética surreal das obras 
de Magritte14. Ou ainda, uma referência ao filme “Último ano em Marienbad”, no 
qual, ainda de maneira surreal, apenas as pessoas projetam sombras.

Alguém está ao fundo quase imperceptível. É Claire, que segura seu 
filho. Ela move-se lentamente, causando a sensação de solidão. As sombras 
das árvores e o relógio no centro do grande jardim dão a sensação de que o 
tempo passa muito lentamente. A trilha tem poucas mudanças de intensidade 
até chegar a outra pausa musical. As imagens talvez remetam a obra “Beata 
Beatrix” de Rossetti.15 Beatrice, de Dante, aparentemente não mais viva, com 
um pássaro como um mensageiro da morte, e o relógio solar denotando a 
fugacidade do tempo.

Cena 3. A música volta com a imagem estática do quadro “Caçadores 
na neve”, também conhecida como “O retorno dos caçadores”, de Pieter 
Brueghel, uma paisagem com homens e cães em uma aldeia coberta por neve, 
pintado no ano de 1565. Os caçadores têm a aparência de que a caçada não 
foi das melhores. A impressão visual geral é de frio, calma, dia nublado. A 
música atinge um clímax e silencia. Volta em um tom grave quando surgem 
cinzas, restos de papel queimados da imagem que pega fogo a partir da parte 
superior, se deteriorando, como se o fato de um planeta acabar com a vida 
na terra eliminasse na vida de Justine toda a tensão e necessidade de sempre 
se defender de algo. Há uma relação implícita entre o fogo que queima a 
imagem e o aparecimento do planeta “Melancolia”, lembrando-nos de que não 
há vida lá. A música acalma novamente. Podemos sentir um ar de mistério: 
será que eles irão atacar as pessoas, representando uma possível ameaça à 
tranquilidade dos habitantes daquele vilarejo? Prenuncia um acontecimento 
misterioso que está prestes a se concretizar. Esta pintura expressa ao mesmo 
tempo companheirismo e solidão. Da mesma forma, a chegada do planeta 
“Melancolia” representa a destruição da Terra e de seus habitantes.

14  “René Magrite, pintor belga )Lessines, 1898 – Bruxelas, 1967)... [...] Através de 
uma técnica figurativa impessoal, tão reflexiva quanto atenta às sugestões visionárias, procedeu 
a um questionamento sistemático das relações entre as coisas, entre sua hipotética realidade, sua 
imagem, seu conteúdo conceitual...” (LAROUSSE CULTURAL, 1998, pág. 3738)
15  Dante Gabriel Rossetti, pintor, desenhista e poeta inglês (Londres, 1828 – 
Birchington-on-Sea, Kent, 1882). Seus quadros... [...] inspiram-se em lendas medievais e temas da 
poesia primitiva inglesa e italiana.
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Cena 4. A trilha então fica com sonoridade mais densa e grave; a imagem 
mostra o espaço com o planeta “Melancolia” em primeiro plano e um ponto de 
luz vermelha ao fundo, a estrela Antares. Conforme a cena gira para a direita, a 
intensidade da música aumenta seguida de um decrescendo, podendo-se ouvir 
um ruído em segundo plano, e cresce em seguida, até o ponto sumir atrás de 
“Melancolia”. Esta cena mostra o seu percurso se aproximando da Terra.

Cena 5. Surge a imagem da personagem Claire correndo com seu filho 
no colo em um campo de golfe, no qual seus pés afundam até os joelhos e 
deixam pegadas na grama. Na medida em que a perna afunda no solo o tom 
da música fica mais forte. Ela traz um semblante de sofrimento. A música 
suaviza-se. Podemos analisar como a representação da inutilidade de posses 
em momentos de catástrofes. Mesmo com toda a riqueza e luxo em que vivia 
com o marido John (Kiefer Sutherland), fugir é impossível. É uma metáfora em 
relação ao estado depressivo. Mesmo quando uma pessoa tem tudo, não está 
imune a se sentir triste e vazia. Ao afundar os pés na propriedade, da qual o 
marido se gabava o tempo todo, Claire sabe que não será possível escapar. 
Trata-se de mais uma representação da impotência que essas personagens 
carregam consigo diante do mundo que as cerca.

Cena 6. Acompanhando essa suavidade aparece em cena um cavalo 
preto em um campo escuro. Ele está caindo para trás e o som acompanha a 
queda. Pode-se notar ao fundo o fenômeno da aurora boreal. A escolha do 
cavalo foi proposital, pois este animal sente os fenômenos primeiro que os 
seres humanos. Um cavalo não cai a não ser que esteja machucado, doente ou 
que seja derrubado. Quando Justine se exclui do mundo externo, aos olhos da 
sociedade fica mais fraca. A perda da força e da intuição é representada pela 
queda do cavalo, enfatizada por cores escuras e frias. A figura do animal vem 
sendo utilizada de maneira simbólica, para associar o cavalo como transporte 
da alma para o mundo dos mortos.

Cena 7. Então aparece a imagem de Justine de braços abertos, formando 
uma cruz com o corpo, em um campo com árvores ao fundo e pequenos insetos 
ao seu redor. Justine está vestida de jeans e camiseta preta, em uma paisagem 
noturna. As aleluias (cupins) parecem sair do chão rumo ao céu, e esses insetos 
parecem brilhar em uma noite tão escura, na qual somente Justine e um 
arbusto ao fundo estão iluminados. A trilha fica mais suave quando a libélula 
da frente eleva-se.

A imagem de Justine com borboletas ao redor passa a impressão dela 
estar vivendo em sua própria “bolha”, seu universo particular. Mas, observando 
a beleza do cenário ao redor, ela cultua a morte, pois quanto mais se aproxima 
a destruição do planeta, mais ela melhora de sua depressão e passa a se sentir 
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mais estimulada. Podemos dizer que Justine é o próprio planeta “Melancolia”. 
Para Justine o momento do choque e a certeza da morte servem para encontrar 
a si mesma em uma catástrofe e compreender muito mais profundamente o 
mundo em que vive. Uma tocante homenagem à força e pureza do feminino 
marcada sonoramente por “Tristão e Isolda”.

Cena 8. O som é intensificado e aparecem então as três personagens 
andando no jardim defronte à mansão, Justine, Claire e seu filho no centro. A 
música prossegue suave. Ao fundo vê-se o sol, a lua e “Melancolia”. Há uma 
relação direta ao dia, representado pelo sol, à noite, representada pela lua e 
ao estado psicológico de depressão, representado por “Melancolia”. Esta cena 
mostra-se interessante pelo fato de revelar em uma só imagem o enredo do 
filme inteiro. Podemos associar os personagens ao tempo congelado: o passado 
(Claire), o presente (Justine) e o futuro (Leo) juntos no mesmo momento.

As irmãs são apresentadas em lados opostos, pois, no filme, cada uma 
representa uma faceta humana. Claire, a faceta mais racional e “tradicional”, 
e Justine a faceta emocional e conflituosa em si mesma. O filho de Claire 
encontra-se no meio, entre as duas, demonstrando que o personagem dele 
tem um pouco de cada uma: o lado racional por sua criação e cultura e o lado 
mais emocional e fantasioso por ser uma criança.

Cena 9. A trilha prossegue calma mudando a cena novamente para os 
planetas. “Melancolia”, maior, está ao fundo e a Terra, menor, em primeiro 
plano, girando e é possível novamente ouvir o ruído.

Cena 10. Os tons ascendem cromaticamente, criando um suspense e 
a imagem mostra Justine, que olha para as mãos enquanto as levanta e da 
ponta de seus dedos, como dos postes elétricos ao fundo, saem fios de luz, 
semelhantes à descarga elétrica. A energia do planeta e das pessoas está sendo 
sugada por “Melancolia”.

Cena 11. No momento em que a trilha cresce novamente a cena se 
desloca para a imagem de Justine vestida de noiva, tentando correr em uma 
floresta com espécies de raízes ou musgos longos esvoaçantes das árvores que 
se prendem em seus tornozelos e no vestido. Ela tenta se livrar, se libertar de 
algo, porém, tem dificuldade, pois os fios retardam seus movimentos. Os musgos 
ou raízes (também podem ser restos de rolos de filme ou algas) podem ser uma 
representação de tudo aquilo que impede o ser social de, realmente, alcançar a 
felicidade. E tudo que Justine quer é se ver livre das convenções sociais.

Cena 12. A trilha acalma, mas cria uma expectativa até chegar a um 
clímax e muda novamente a cena para o espaço, no qual os dois planetas estão 
próximos e cada vez se aproximam mais. A visão dos planetas com a intensidade 
da música cria uma expectativa, como se fosse acontecer um milagre.
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Cena 13. Quando a música muda o clima para uma sequência de 
modulações em sforzandos e acentos para chegar a um clímax, a imagem 
mostra a janela da mansão que dá para o jardim. Há uma fogueira lá fora. É 
uma alusão evidente ao quadro “O Juízo Final”, de Hieronymus Bosch, que 
enfatiza a tranquilidade do interior da casa enquanto do lado de fora tudo está 
sendo consumido pelo fogo. Há uma comparação com o estado emocional de 
Justine no momento da chegada do planeta “Melancolia”.

Cena 14. A imagem é modificada e passa a mostrar Justine vestida de 
noiva e com o buquê, boiando em um riacho, sendo levada pela correnteza rio 
abaixo (para a parte inferior da tela). É interessante notar que a protagonista 
está imóvel, em uma posição que aparenta estar morta. O movimento está 
concentrado na água corrente no centro da tela. O estado emocional de Justine 
durante a festa de casamento pode ser justificado nesta cena. Como se ela não 
quisesse viver o momento de noiva. Observamos aqui a referência ao quadro 
“Ophelia” (1852), de John Everett Millais, na cena em que a noiva deprimida 
paira sobre a água. Porém, enquanto Ophelia (personagem de Shakespeare 
em “Hamlet”) tem os braços abertos sobre o corpo e as flores que carregava 
já na água, Justine segura firmemente seu buquê, dando ares tétricos a 
um personagem ainda vivo, sensação possivelmente relacionada ao seu 
matrimonio, ou a consciência do fim eminente. Tanto a obra de Millais e o filme 
quanto a música de Wagner trazem à tona a mulher romântica, jovem, no auge 
de sua beleza física. A mulher que sofre ao extremo a ponto de encarar a morte 
como um alívio às suas dores terrenas. Isolda, Ophelia e Justine partilham do 
mesmo sentimento diante da morte: o sentimento de libertação.

Cena 15. Os pontos de ápice na música se intensificam e a cena é 
modificada com Leo cortando um galho e Justine ao fundo. Eles estão em 
uma floresta, o menino olha para cima e a música atinge um clímax, ganhando 
intensidade. Esta cena faz referência ao quadro “Melancholia”, de Lucas Cranach. 
Neste, enquanto existe uma nuvem negra com conotações apocalípticas, uma 
mulher com asas de anjo talha um graveto e crianças brincam inocentemente, 
ao mesmo tempo em que ao fundo se tem uma imagem sombria que passa 
despercebida pelas figuras em primeiro plano no quadro. Na abertura do filme, 
essa imagem surge quando Justine e o sobrinho Leo vão buscar gravetos para 
construção de uma cabana, que supostamente os protegeria do impacto dos 
planetas. Alheio ao caos da eminente colisão entre os planetas, o menino, 
inocente, talha o graveto enquanto Justine procura por mais. Durante o filme 
ela ajuda o sobrinho a talhar o graveto.

Cena 16. A cena é alterada para os dois planetas girando próximos 
com a trilha em “fortíssimo”. Na medida em que eles se aproximam, ruído e 
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trilha aumentam de volume. Por fim, a Terra se move em direção ao planeta 
“Melancolia”. Ocorre o ápice da música quando os dois planetas colidem. A Terra 
trinca e se quebra enquanto adentra “Melancolia”. Assim, o “Prelúdio” termina.

A tela fica escura e o som adquire força emocional predominante, 
como se sentíssemos um tremor no espaço. Essa colisão também pode ser 
vista como se o planeta Terra estivesse entrando em um mundo depressivo 
e bem maior do que nós mesmos. É a representação do colapso que causa 
a depressão em qualquer pessoa. Na colisão, uma única nota é enfatizada e 
então o ruído prevalece no momento que a trilha acalma e então some. Como 
uma representação de final de morte, a vida termina de modo similar à sua 
origem. A imagem desaparece com um fade out, e o ruído permanece na tela 
escura até surgir o nome do filme.

Conclusões
A música escolhida para o filme denota tristeza e certo suspense, pois 

apresenta segundos de pausa em diversas partes e clímax intercalados com 
momentos mais calmos. A ausência de uma rítmica acentuada, cuja melodia 
é contínua ao longo dos minutos, mostra-se triste, acentuada por imagens em 
“slow motion” em um cenário congelado que dá a sensação de algo passado, 
que não acontece mais, anunciando um cenário de tragédia eminente.

Assim, podemos dizer que o drama lírico “Tristão e Isolda” é o próprio 
planeta “Melancolia”, que vem para trazer um sentimento desagradável, de 
angústia a quem mora na Terra e se depara com o fim. A existência de dois 
planetas, Terra e “Melancolia”, é uma metáfora. A pessoa tem o universo (Terra, 
que significa a zona de conforto, com todas as obrigações sociais) atingido e 
modificado por “Melancolia” (estado incomum em um universo diferente, com 
percepções distorcidas da realidade). E, para não haver sofrimento demasiado, 
o que resta é a aceitação ou a destruição do mundo real (Terra) para novas 
possibilidades ante o inevitável.

O que nos chama a atenção durante toda a abertura, e focando a análise 
na trilha em relação às imagens, é que quando um objeto está caindo, a trilha 
tende a ser valorizada, com mais volume e mais intensidade, como na cena em 
que há pássaros caindo e Justine no riacho. Já em alguns momentos nos quais 
há algo subindo na cena, como os fios de energia saindo dos dedos de Justine, a 
trilha fica mais suave. Dentro das técnicas de composição de trilha sonora para 
cinema, podemos considerar esta trilha como sendo inversamente proporcional 
em relação à imagem. Porém, isto não ocorre em cenas sem muito movimento. 
Nestes momentos há unidade trilha/imagética, sendo a trilha mais estável.
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Analisando mais a fundo os conflitos propostos no filme, o que 
verdadeiramente se choca com a Terra é a moral da família, as certezas do 
patriarcado, o estilo de vida capitalista, as imagens de mãe, esposa, marido, 
pai e tudo aquilo de mais sufocante que provém da sociedade ocidental. Com 
esta abertura de tirar o fôlego, Lars Von Trier passa a sensação de demolição 
total de tudo que foi construído e a volta a um estado primitivo necessário para 
que possamos progredir na compreensão da vida. Conclui-se, portanto, que o 
filme trata exatamente de retratar e refletir acerca das questões primordiais da 
vida mundana com o prisma da morte geral coletiva para acontecer a qualquer 
momento pela colisão com esse planeta azul com nome de sentimento.
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a história impossível e a ficção implausível no romance  
histórico espanhol oitocentista: La reina loca de amor,  
de Francisco José orellana

María-Dolores Aybar-Ramírez1

Juana I, mais conhecida na história e na literatura como Juana la Loca (1479-
1555), rainha proprietária da Espanha que nunca reinou pela sua suposta demência 
e que foi afastada do poder e encerrada durante 46 anos, respectivamente pelo 
seu pai, pelo seu esposo e pelo seu filho (1505-1555), surge no romance histórico 
espanhol da pena de Francisco José Orellana (1820-1892). 

Antes de Orellana, e do outro lado dos Pirineus, na França, outros 
romancistas também secundários para o cânone literário desenvolveram 
romanescamente a história de Juana. Essa história – que nasce já nas 
crônicas do tempo da rainha como um drama que mistura amor e ciúme, 
paixão desmedida, loucura e poder – é incorporada pela literatura romântica 
francesa, essencialmente, em duas produções. Trata-se do romance histórico 
de Antoine Jean-Baptiste Simonnin, de 1925, intitulado Jeanne la Folle, reine 
d’Espagne e do também romance histórico da escritora Clémence Robert, de 
1843, intitulado Jeanne de Castille: nouvelle historique. 

O romantismo francês viu no drama de Juana I uma temática pronta 
para ser recriada artisticamente. Posteriormente, e já em 1854 e na Espanha, 
José de Orellana publica a obra La Reina loca de amor: Historia romántica de 
Doña Juana de Castilla y Don Felipe el Hermoso escríbela en forma de novela y 
estilo ameno para recreación y alivio de enamorados. 

Como Clémence Robert, José de Orellana, que chegou a empregar 
o pseudônimo de Ana Oller, foi influenciado pelo socialismo utópico e, mais 
concretamente, pelo movimento denominado Icaria2, uma ilha utópica descrita na 
obra Voyage en Icarie, de Étienne Cabet que descreve uma sociedade de natureza 
comunista. Essa proposta serviu de inspiração para a classe operária francesa entre 
1840 e 1850 e ganhou adeptos na Espanha, notadamente na cidade de Barcelona, 
onde Orellana residiu em meados do século, justamente numa data muito próxima 
ao tempo da escrita de sua versão espanhola de Juana I.

1  Docente de Literatura Espanhola no Curso de Letras da UNESP, Campus de 
Araraquara (FCLAr); Professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da mesma instituição. Pesquisa e orienta pesquisas nos níveis de Graduação e Pós-
Graduação relacionados à temática Literatura e História e Literatura e mulher. Atualmente 
desenvolve seu Pós-Doutorado como bolsista CAPES/PNPD na USP (São Paulo) sob a supervisão 
da Profa. Dra. Maria Augusta da Costa Vieira.
2  Cf. <http://www.xtec.cat/~jbuxader/historia/temes/escat/obrerisme.htm> 
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Nesses mesmos anos 50 do século XIX, Pere (2008) menciona um 
fenômeno literário de excepcional importância na Espanha. Segundo o teórico, 
após a ditadura exercida pelo romance histórico de Walter Scott, chega à 
Península a onda do romance social folhetinesco, frequentemente classificado 
como “filosófico-político-social”, cujas raízes partiam da obra de Eugène Sue. 

Na trilha de Les mystères de Paris (1842-1843) ou de Le juif errant 
(1844-1845), caminharam os escritores de folhetins espanhóis e seguindo a 
máxima da fidelidade às fontes, repetiram estruturas, temáticas, fórmulas e 
até títulos. A Juana de Orellana, de 1854, inscreve-se nesse cenário literário e 
político e, mais concretamente, no subgênero literário do romance histórico, 
folhetinesco e de aventuras. 

O escritor – afirma Pere (PERE, 2008, p. 7) – publicou, entre 1852 e 
1862, cerca de quinze romances de folhetim, alguns dos quais são históricos 
e de aventuras. Escreveu igualmente textos que podem ser classificados como 
de dualismo social assim como romances filosóficos. 

A dualidade é efetivamente uma das marcas determinantes de La Reina 
loca de amor, de Orellana, dualidade ora complexa, tendente ao hibridismo, 
ora polarizada, tendente ao maniqueísmo. Assim, por ser um romance 
histórico, essa obra possui a tensão explícita, como um pacto tácito de leitura 
entre história e ficção, e a sua natureza partilhará dessa duplicidade sem 
sínteses possíveis. Será, pois, dual, uma “contradicción realizada” (ESCOBAR 
MESA, 2003), ou para Lukács (1977), uma anacronia, conceito central para o 
desenvolvimento de motivos fantásticos que dialogam com a história.

Por ser um romance histórico por entregas, a Juana de Orellana é, 
portanto, folhetinesco e enfatiza a dissolução de gêneros proposta pelo 
romantismo e o caráter popular do mesmo. Concomitantemente, sela um 
dado valor, evidentemente secundário, no cânone literário.

Da contraposição entre esses elementos pode surgir o didatismo 
moralizante ou o historicismo rígido, que comprometem a ficção, mas também 
a comicidade, o disparate, o tremendismo, a desmesura, o sobrenatural, o 
insólito, e certas manifestações do gótico e do fantástico.

O romance histórico folhetinesco de Orellana, intitulado na edição mais 
atual apenas La Reina loca de amor, conserva, pois, como muitos dos romances 
históricos naquele tempo e lugar, as marcas de uma composição plural que 
será visível nos próprios elementos de sua composição. Efetivamente, por 
volta dos anos 30 do século XIX, o romance histórico, cujo marco inaugural foi 
Waverley (1814), de Walter Scott, vai afiançando-se ao sul do canal da Mancha 
e influencia a sensibilidade dos romancistas de modo decisivo. Ele atravessa o 
Romantismo e vai além, convivendo, a partir dos anos 40, com o costumbrismo 
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de Honoré de Balzac ou de Georges Sand (MONTESINOS, 1982), mas também 
com o folhetim de Alexandre Dumas e Eugène Sue, com o qual chega a se 
fundir e confundir.

A febre do romance histórico na França contagia a Espanha. As traduções 
de muitas obras multiplicam-se nas principais editoras espanholas, e pela mão do 
romance histórico, penetra o folhetim na Península. Nessa mesma onda indistinta 
de tradução de obras estrangeiras, novas ou caducas, esteticamente aceitáveis ou 
com escassas qualidades literárias, chega Juana I. Ela vem montada na segunda 
carruagem, conduzida por musas menores. Chega como chegara a Flandres, com 
uma numerosa lista de títulos, mas sem nenhum dote, neste caso, artístico. 

Para Montesinos (MONTESINOS, 1982, p. 95), entre os anos de 1846 e 
de 1850, acalma-se o furor historicista, mas não o folhetinesco, presente até 
bem entrado o XIX, ainda quando o gênero literário já tinha caído no descrédito.

La Reina loca de amor, de Orellana, conserva, pois, inúmeros elementos 
próprios do folhetim que irrompem com força total no romance histórico. Dentre 
eles, podemos citar o dualismo maniqueísta entre os espanhóis, fiéis à rainha 
Juana, e os estrangeiros (e espanhóis) fiéis a seu esposo; a endiabrada trama, 
com fortes inconsistências na sucessão das ações e no desenlace das mesmas; 
a velocidade disparatada dessas ações, tendentes à aceleração temporal própria 
do romance de aventuras; a personagem sempre escondida, que ouve o que 
não deve, que foge pelas portas secretas, que trama na escuridão dos jardins; 
as fugas mirabolantes de alcovas e calabouços-túmulo; os amores truncados, os 
enganos dos sentidos e da razão, que fazem com que o leitor e as personagens 
confundam a identidade de outras personagens assim como suas intenções; as 
situações bizarras e os fatos sobrenaturais, mágicos, inexplicáveis.

O narrador acaba por perceber os excessos e tenta orientar frequentemente 
o desorientado narratário com abundantes prolepses, que servem como pausas 
explicativas perante uma ação em constante processo de aceleração: “Es de 
presumir que el lector tendrá presente la jugarreta que hizo Enrique Almazán al 
capitán Berrio en el mesón de Aranda.” (ORELLANA, 1975, p. 23)

Entre as dezenas de tramas, podemos destacar duas histórias paralelas 
e principais nesse texto, histórias que se enlaçam entre si e com as histórias 
secundárias. Na primeira história, constrói-se artisticamente a vida da rainha 
Juana I, la Loca, com seu esposo, Felipe de Austria, el Hermoso, em Bruxelas, 
ainda em datas em que a rainha, por alguns dos acontecimentos narrados, 
encontrava-se na Espanha. 

O tempo da narrativa prioriza estações, festas ou comemorações, 
como o Corpus Christi ou o aniversário de Felipe, nomes de meses, mas evita 
mencionar o ano, resultando numa imprecisão temporal que propicia um 
tempo plenamente ficcional. 
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No caso dessa narrativa, existe, como em todo romance histórico, uma 
relação necessária entre passado e presente e há, como indica Domínguez 
Caparrós (2000) – referindo-se a esse gênero literário, um anacronismo, 
igualmente necessário, entre passado e presente, pela distância entre 
o momento em que transcorre a narrativa e o momento da escrita, que 
reinterpreta a história. Para o teórico, pois, o romance histórico, como 
decorrência desse anacronismo, expressa a crise que o constitui. 

Porém e a partir desses primórdios da diegese, percebemos que na 
Juana de Orellana, o anacronismo proposital (que convive com o erro mais 
crasso no domínio das fontes históricas) não se limita à relação entre o presente 
e o passado, mas à relação entre o passado e o tempo, também pretérito. 
Existe igualmente um anacronismo que é um anatopismo, um deslocamento 
de caráter espacial que modifica o lugar da história e os lugares da História.

Desses deslocamentos constantes da História oficial surgirá  
uma das modalidades ou variações de fantástico que pretendemos abordar  
hoje sucintamente.

Na diegese aparentemente principal, histórica, a vida privada de Juana 
torna-se pública por interesses do Estado assim como pelas intrigas constantes 
de Don Juan Manuel3, uma personagem que visa apenas o poder pessoal sob a 
máscara da servidão ao rei. Contra essa personagem, fortemente influenciada 
pelo Richelieu de Alexandre Dumas, aparecem, numa segunda história, três 
homens que, como os três mosqueteiros, no limite da lei, proscritos em 
Bruxelas, servem a Juana I, cada vez mais encarcerada em seu palácio-prisão. 

A história desses três homens, por momentos, suplanta a principal. Trata-
se do Capitão Rodrigo Méndez, escondido sob o nada discreto pseudônimo de 
Rodrigo de Vivar, que leva imediatamente o leitor para o herói épico castelhano 
de El Cid; de Enrique Almazán, namorado da dama de Juana, Leonor, que 
também usa o nome fantasia de Pedro Niño de la Torre, premiado, no fim da 
história, com um título nobiliário e a mão de sua senhora e, por último, de 
Pero Diablo, que na realidade tornou-se um proscrito anônimo após matar o 
sobrinho de Don Juan Manuel, que desonrou sua esposa. Pero é também pai 
de Leonor, a dama de Juana, e nobre herdeiro da mais alta estirpe dos mouros 
da Península Ibérica. Filho do rei Zafra Azagra de Albarracín, mouro converso, 
e de Leonor, dama pessoal de Isabel I, Pero Diablo, na verdade Pedro Azagra, 
deverá limpar o seu nome e o de sua descendência. 

3  D. Juan Manuel, senhor de Belmonte e presidente do Real Conselho, aparece como 
vilão isolado e único do romance e chega a ser classificado como maquiavélico. Sabemos que 
Felipe I, efetiva e fortemente influenciado pelos seus conselheiros, dependia também de Filiberto 
de Veyre (figura essencial no curto reinado de Felipe na Espanha) e de João de Luxemburgo, 
senhor de Ville. Já na Espanha, ele tem o apoio incondicional de alguns membros da alta nobreza, 
como Garcilaso de la Vega, comendador de Leão. 
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Com essas três personagens, plenamente ficcionais, adentramos 
nos meandros do subgênero folhetinesco, mas também nas manifestações 
sobrenaturais pertencentes a esse tipo de texto. Porém, do mesmo modo que 
a história de Juana é inseparável da história desses três heróis, a narrativa 
histórica é inseparável dessa trama populista e, consequentemente, as 
manifestações sobrenaturais atingem a diegese na sua vertente mais ficcional 
como na sua vertente mais histórica.

Romance histórico e folhetim compartilham, de acordo com Enrique 
Rubio Cremades, de 

[...] una especial predisposición por las descripciones 
propias de la novela gótica o de terror, por la especial 
preocupación en dejar al lector en suspense, por la 
comunicación autor-lector, por la división que del mundo 
novelesco se hace entre protagonistas y antagonistas; 
en definitiva, un largo etcétera de concomitancias 
suministradas en pequeñas o en grandes dosis según se 
trate de la novela histórica, del folletín o de la entrega. 
(RUBIO CREMADES, 1982, p. 270)

O suspense, na Juana de Orellana, é permanente. A ambientação gótica, 
também. O suspense é, naturalmente, suspensão, e nessa suspensão temporal, 
postergam-se as ações que se precipitarão após a pausa, sempre tensa. Porém, 
quando o elemento inexplicável aparece, a suspensão se intensifica por meio 
de recursos narrativos, como o retardamento da explicação desse fenômeno 
ou a repetição do sobrenatural sem explicação alguma, como um vaticínio.

Quando surge a explicação que esclarece o fenômeno sobrenatural, tal 
explicação resulta tão insólita quanto o fenômeno sobrenatural em si. O motivo 
fantástico torna-se, pois, mirabolante da perspectiva de um gênero de excessos 
no qual se naturaliza o fato impossível e inverossímil sem aparentes contradições.

Um exemplo esclarecedor pode demonstrar tal tese. O esposo de Juana, 
Felipe, está apaixonado nesse romance por Leonor de Silva, dama favorita de 
sua esposa Juana, e mais concretamente pelo seu cabelo, muito preto, que 
funciona como um fetiche na história. Crônicas da época de Juana I, não menos 
surpreendentes que a ficção, comentam que uma dama da corte de Flandres 
encantava o jovem príncipe Felipe com seu cabelo, porém, muito vermelho. 

Já no âmbito da ficção, o príncipe Felipe, para obter os favores da dama, 
decide recorrer à feitiçaria. Em nota de rodapé, Orellana, homem esclarecido do 
século XIX, demonstra a sua postura com relação ao que considera crendices e 
escreve: “Esta historia, descabellada, muestra cuán crédula era aquella pasada 
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época” (ORELLANA, 1975, p. 16). Com essa crítica, naturalmente, ele acaba 
por soltar todo elo possível entre passado e presente, enfatizando, pois, o 
anacronismo do romance histórico. Porém, o elemento fantástico se apresenta 
nu, sem nenhuma explicação lógica, perante o leitor. O espaço é descrito 
como “[...] una casa rústica, adosada a un granítico acantillado”. É noite e uma 
velha bruxa vem abrir a porta para o príncipe de Flandres. Porém, será a bela 
Margarita, uma bela feiticeira, quem fará a mágica para atrair a dama amada, 
Leonor, para Fernando, o príncipe:

– ¡Miradla!... ¡Es Ella!...

Acababa de aparecer en el espejo Leonor, vestida con su 
traje habitual y con sus magníficos cabellos destrenzados; 
primero se la vio confusa como una sombra; pero poco 
a poco fueron marcándose sus formas […]. (ORELLANA, 
1975, p. 46) 

A aparição mágica de Beatriz, mediada pelos poderes da bela feiticeira, 
é atribuída à presença do diabo na interpretação do vilão, Don Juan Manuel ou 
a causas inexplicáveis, de acordo com a interpretação do príncipe. 

O narrador suspende a história e intercala uma cena da intimidade 
de Juana e Felipe em que a rainha manifesta os patológicos ciúmes que a 
perseguem nas crônicas históricas e no discurso ficcional. Somente quando 
Leonor regressa ao palácio, após haver cumprido um pedido de Juana, o feitiço 
se desvanece e aparece outro, não menos insólito que o primeiro.

A feiticeira Margarita mora em Senneffels, lugar de proscritos, mas 
também espaço dos três heróis da história paralela que organizarão, nesse 
mesmo espaço, uma revolta popular em favor de Juana. A esse lugar foi Leonor, 
por mandato da rainha, para se encontrar com seu amado e com seu pai a fim 
de conhecer, através desses homens recém chegados da Espanha, a situação 
de seu país. Porém, quando Leonor está prestes a se retirar com as novas da 
nação, eis que coincidentemente, Felipe irrompe no lugar. Para que o monarca 
de Flandres se afaste logo desse espaço e para assentar o renome mágico 
do local, “Leonor se prestó inmediatamente a la farsa imaginada por la bella 
Margarita, mientras los restantes presentes se ocultaban em uma caverna 
secreta, cuya entrada estaba em la cabaña” (ORELLANA, 1975, p. 50)

O leitor defronta-se então com um fenômeno inexplicável e o conseguinte 
estranhamento e depois, com a explicação supostamente lógica do fenômeno que 
lhe resulta tão inexplicável quanto a primeira. Inserida num real de cabanas que 
albergam cavernas secretas e de suspeitos espelhos que enganam os sentidos, 
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a cena tem ao menos dois lados: do lado de cá, como vimos, ela é observada 
pelo príncipe e seus homens mais leais (que acreditam no que vêm sem acertar 
explicar os fatos) e do lado de lá, pelos partidários de Juana (que possuem ao 
menos duas identidades, e sustentam a farsa sem emitir som algum). 

Estamos, pois, perante um fato insólito nos domínios de um real 
duplamente insólito sustentado por uma trama, senão impossível, fortemente 
improvável nos limites do logos que nos sustenta em ocidente, ao menos após 
o Iluminismo. Esse logos parece descartar o fato fantástico, mas assenta a 
explicação do fenômeno insólito criando um artifício literário ainda mais insólito 
que o primeiro. Essa é, pois, uma das manifestações textuais do que podemos 
considerar como um fantástico mirabolante, próximo do paradoxo e da aporia.

Quando tratamos da história de Juana I recriada por Orellana, a história 
que supostamente seria a principal, novamente o paradoxo espreita a qualquer 
momento. Assim, nas primeiras páginas encontramos citações de fontes 
históricas, notas de rodapé esclarecedoras, mas também surgem “erros” como 
datas históricas trocadas. Logo na primeira página podemos sublinhar dois 
desses erros: o narrador Juan, o irmão de Juana e herdeiro da coroa de Castela 
e de Aragão, morreu aos 16 anos, diz, e a princesa Isabel, irmã de ambos, em 
1497 (ORELLANA, 1975, p. 7). De fato, Juan morreu em 1497, aos 19 anos e 
Isabel, um ano depois em 1498. 

Desse modo, malgrado a afirmação do narrador que defende que “Deber 
es del escritor imparcial decir la verdad respecto a la Historia” (ORELLANA, 
1975, p. 16), as transposições de espaço e tempo criadas pelo romance 
histórico levam o leitor ao universo pleno da ficção e novamente, aos limites 
do que habitualmente se considera como real. 

Nessa narrativa existem, sim, fatos historicamente demarcados, mas 
não necessariamente nessa sequência temporal, não naquele espaço nem com 
aqueles heróis. A História é pretexto, cenário, mas também motor de ação que 
transcende a proposta primeva de Walter Scott para se aproximar da mudança 
proposta por Alfred de Vigny. 

Essas “licenças métricas” processaram-se, pois, a partir de mutações 
sofridas pelo romance histórico canônico de Scott ainda no ano de 1826, quando 
de Vigny publicou seu Cinq Mars. Nesse romance, a ação principal constituía-se 
de fatos históricos que, para o romancista inglês, não passavam de mero pano 
de fundo. Victor Hugo acrescenta ao romance de Scott o protagonismo do 
povo, da coletividade que suplanta o herói individual. Posteriormente Flaubert, 
em Salamnbó, de 1862, introduz o componente ideológico e decadentista, 
demarcado no tempo presente, e paralelamente, reconstrói o passado com a 
minúcia do arqueólogo (FLECK, 2007, p. 149).
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No romance histórico de Orellana desenvolvem-se tramas romanescas e 
históricas, protagonizadas por personagens históricos ou inventados, individuais 
ou coletivos, porque, em última instância, a História e suas personagens “reais” 
possuem o mesmo status que a história e suas personagens “ficcionais”, no 
nível da diegese, assim como o real sempre encontra uma porta secreta para 
se comunicar com o sobrenatural. 

Dois motivos, um recolhido pela História na pena de seus cronistas e 
outro inventado pela ficção são os escolhidos aqui para abrir o tapete que 
encobre uma porta falsa. Essa saída, quando descoberta, escancara o vínculo 
ao menos, entre dois universos. 

O segundo desses universos é ficcional e trata de um vaticínio que uma 
velha galega lança para Felipe, agora Rei consorte da Espanha juntamente 
com Juana, rainha proprietária, assim que os esposos desembarcam no país. 
Apresentada como “vieja sibila”, a senhora, centenária, que mora na casa que 
acolhe o séquito real, possui os atributos dos seres sobrenaturais que dominam 
a vida e a morte, quer dizer, a passagem do tempo humano. Perto do fogão, 
malgrado o calor de junho na Espanha, a anciã “[...] tenía puesta en la cintura 
una rueca de madera fina, primorosamente labrada, y daba vueltas a um huso, 
como pudiera hacerlo uma máquina” (ORELLANA, 1975, p. 141). Será ela quem 
antecipa o fim prematuro e misterioso do rei por terra de Castela, fato histórico 
recolhido através desse motivo fantástico na ficção. 

La anciana dejó caer su huso, e incorporándose con una 
gravedad fría, que la hacía parecerse a la estatua de un 
sepulcro, dijo con voz firme y profético acento: 

– Id, infeliz príncipe, que poco tiempo seréis con nosotros, 
y andaréis llevado por Castilla, más después de muerto que 
vivo. (ORELLANA, 1975, p. 141)

O vaticínio é incontestado pelo narrador e pelo autor. Em vários momentos 
ressurge para mostrar, por exemplo, os temores de Juana perante a atitude política 
do marido que está barganhando inimigos por Espanha: – “¡Le matarán!... Una 
anciana le ha predicho que vivirá poco tiempo” (ORELLANA, 1975, p. 172). O rei, 
agonizante, também lembrará a profecia (ORELLANA, 1975, p. 188). 

O mistério de uma voz que penetra no tempo e adivinha o futuro é tão 
consistente no texto ficcional quanto o mistério de um jovem rei que morre, 
aos 29 anos de idade, supostamente, por beber um copo de água gelada após 
um jogo de pelota, hipótese sustentada pelo texto histórico para explicar a 
morte súbita de Felipe I. 
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Porém, para que o vaticínio construído por Orellana se complete, falta 
outro fato insólito conhecido na História como a procissão macabra de Juana 
com o cadáver embalsamado de Felipe por terras de Castela. A velha sibila galega 
anuncia que o rei andaria por Castela mais tempo como cadáver que como 
ser humano vivo. O que resulta uma premonição aparentemente fantástica 
é explicado pelas crônicas dos historiadores do século XVI. Efetivamente, a 
rainha, em avançado estado de gestação, organizou uma viagem com o cadáver 
do esposo de norte a sul da Península, no rigoroso inverno espanhol para que 
o esposo fosse enterrado em Granada, juntamente com a sua mãe, Isabel I, 
a Católica. A procissão pouco avançou, mas sempre andou à noite e à luz de 
tochas, o que garantiu a Juana um lugar de honra no monumento construído 
para os grandes loucos da história. 

Bastaria recolher um relato assim para garantir a sentença da anciã, mas 
o escritor de ficção histórica está prestes a construir a mais mirabolante das 
ficções e das fantasias, ultrapassando os limites da verossimilhança:

Doña Juana pasó su larga vida, hasta contar más de setenta 
años, paseando el cadáver de su marido por los caminos 
de España, sin apartarse nunca de él, ni aun después de 
muerta, como se puede ver en el magnífico mausoleo de la 
Capilla Real de Granada, donde, sobre un mismo lecho de 
piedra, reposan los restos de don Felipe “el Hermoso” y de 
la reina loca de amor. (ORELLANA, 1975, p. 192)

Negando os 46 anos de reclusão da rainha em Tordesillas, após ser 
decretada sua loucura, fato que garantiria o poder para seu pai, Fernando de 
Aragão, o Católico, e depois, para seu filho, Carlos I, Orellana não faz senão esticar 
temporalmente uma procissão de meses por intermináveis décadas. Nada muda, 
apenas camufla-se um fato da história e se perpetua até o paroxismo o motivo 
macabro da necrofilia que tanta tinta verteu ao longo dos séculos. 

Constrói-se a Superhistória, cujas leis são outras: “Se mezcla lo que no 
sucedió que quiere mezclarse con lo sucedido por una ley compensatoria que yo 
llamaría ‘la ley del todo sucedido e insucedido’”. Organiza-se a temporalidade fora 
da lógica do tempo como continuum, já que “La cronología y distribución conexa 
de la historia equivoca el enrevesamiento de lo que fue” (GÓMEZ DE LA SERNA, 
1969, p. IX). Constrói-se uma realidade histórica fora da lógica da história e ainda 
fora da coerência e verossimilhança de uma ficção histórica. O real fantástico da 
história é suplantado por outro, um “real” surpreendente que o leitor deve acatar 
com os olhos de espanto. A criatura que surge pode ser classificada dentro dos 
amplos marcos de uma narrativa fantástica aberrante, mirabolante, por que não?



750<sumário

Referências

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J. “La novela histórica: rasgos genéricos”. In: NAVARRO 
SALAZAR, M. T. (Ed.). Novela histórica europea. Madrid: UNED, 2000. p. 15-35. 

ESCOBAR MESA, A. Ficción e historia: reflexión teórica. Poligramas: Revista Literária, 
Cali, n.20, 2003. Disponível em: <http://poligramas.univalle.edu.co/ficcionehistoria.
htm>. Acesso em: 15 jan. 2008.

FLECK, G. A conquista do “entre-lugar”: a trajetória do romance histórico na América. 
Gragoata, Niterói, n.23, p.149-167, 2007. Disponível em: <http://www.uff.br/
revistagragoata/Gragoata23.pdf#page=149>. Acesso em: 3 set. 2013.

GÓMEZ DE LA SERNA, R. Juana la Loca. Seis novelas superhistóricas. Buenos Aires: 
Juárez, 1969.

LUKÁCS, G. Le roman historique. Paris: Payot, 1977.

MONTESINOS, J. F. Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX: 
seguida del esbozo de una bibliografía española de traducciones de novelas (1800-
1850). Madrid: Castalia, 1982.

ORELLANA, F. J. La Reina loca de amor. Madrid: Tebas, 1975.

PERE, G. “Militància democràtica i literatura a Catalunya”. In: JORNADA SOBRE LITERATURA 
POPULAR, 19., 2007, Paris. Actes... Paris: Centre d’études catalanes de l’Université Paris-
Sorbonne, 2008. p.01-21. Disponível em: <http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/
catalonia1/gabriel.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2009.

ROBERT, C. Jeanne la folle: nouvelle historique. Paris: Michel Levy Frères, 1875.

RUBIO CREMADES, Enrique. Novela histórica y folletín. Anales de Literatura Española, 
núm. 1 (1982), Alicante, Universidad de Alicante, Departamento de Literatura 
Española, n. 1, p. 269-281, 1982.

SIMONNIN, M. Jeanne la folle, reine d´Espagne. Paris: Librairie de Guérin, 1825.



751<sumário

de máscaras e traduções: comentários a uma tradução do 
conto “la máscara”, de emilia Pardo Bazán1

Maria Mirtis Caser2

Sérgio Wladimir Cazé dos Santos3

O conto fantástico “La máscara”, da escritora espanhola Emilia Pardo 
Bazán (1851-1921), foi publicado pela primeira vez no periódico El Liberal em 
1897 e recompilado em Cuentos Sacroprofanos (1899), livro em que a autora 
reuniu estórias de caráter variado: religioso, moral, dramático, trágico, levemente 
irônico e até cômico (VILLANUEVA; GONZÁLEZ HERRÁN, 2007, p. XXV). No relato, 
um narrador não nomeado de tipo homodiegético, participante da história, 
conta seu diálogo com o protagonista Jenaro, no qual este lhe explica o motivo 
de sua conversão religiosa e da consequente rejeição de uma juventude prévia 
de prazeres inconsequentes: o assustador encontro com uma mulher mascarada 
e fantasiada de “Loucura” em uma noite de Carnaval. Jenaro relata ao narrador 
como, ao final de uma conversação galante, acaba por descobrir que a “máscara” 
vem a ser um “cadáver”, o qual se apresenta a ele como a “sua” morte (e não de 
outrem) e se despede, prometendo uma futura reunião com ele. Jenaro desmaia 
de pavor; quando desperta, a estranha figura não está mais lá.

“La máscara” pode ser classificado como pertencente ao fantástico 
“puro”, tal como o descreve Todorov (1968, 2012), visto que seu efeito se produz 
a partir da hesitação entre duas explicações sobre o fato narrado: uma solução 
racional (que caracterizaria o campo do estranho) ou uma solução sobrenatural 
(típica do maravilhoso).Como o relato não toma nenhuma das duas explicações 
por conclusiva, a dúvida se mantém até o fim, seja para o protagonista, Jenaro, 
seja para o leitor, definindo-se assim como um conto eminentemente fantástico. 
Por outro lado, o desfecho, ao sinalizar para uma possível derrota de Jenaro na 
discussão com o narrador, permite também a leitura de que o relato possua uma 
inclinação para uma resolução no âmbito do estranho.

Com Barrenechea, pensamos ainda que “La máscara” se insere na 
categoria do fantástico por tematizar e problematizar, em forma de diálogo 
ficcional, a própria convivência entre os polos ou categorias que caracterizam 
o gênero e o efeito fantásticos: “el contraste de lo real y lo irreal centrado como 
1 Trabalho realizado no âmbito do projeto de Iniciação Científica Literatura, Tradução e 
Ensino/Aprendizagem de E/LE, coordenado pela ProfªDrª Maria MirtisCaser no Departamento de 
Letras e Linguística da Universidade Federal do Espírito Santo.
2  Profª PPGL-UFES.
3  Mestrando PPGL-UFES.
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problema” (BARRENECHEA, 1972, p. 391-395). Os dois níveis de explicação se 
confrontam na própria fala dos personagens, um dos quais tenta convencer o 
outro daquilo em que acredita. Ao tematizar indiretamente o próprio gênero 
fantástico através das vozes das personagens, mediante a contraposição das 
opiniões do crente e do cético, “La máscara” se constitui numa espécie de 
metaconto, que joga com os clichês do gênero e ironiza as expectativas do leitor 
familiarizado com os elementos próprios da narrativa fantástica tradicional, 
leitor esse capaz até mesmo de antecipar-se a uma ou outra situação do 
enredo. Isso é particularmente evidenciado no momento que antecede o 
clímax da história de Jenaro, quando este conta ao narrador interlocutor como, 
inebriado pelo desejo sexual, agira impulsivamente e arrancara a máscara da 
figura feminina com quem conversava:

- (...) La glacial sensación me exaltó más: con movimiento 
súbito arranqué el antifaz, rompiendo sus cintas..., y 
retrocedí de horror, porque tenía delante... 

-¿Una calavera? –pregunté interrumpiendo, pues creía 
conocer el desenlace clásico.

-¡No! – exclamó Jenaro con hondo escalofrío provocado 
por el recuerdo–. ¡No! ¡Otra cosa peor..., otra cosa!... ¡Una 
cara difunta, color de cera, con los ojos cerrados, la nariz 
sumida, la boca lívida, las sienes y las mejillas envueltas en 
esa sombra gris, terrosa que invade la faz del cadáver! Un 
cadáver.(...).(PARDO BAZÁN, 1899, grifos nossos)

No relato, a discussão entre o crente Jenaro e o narrador cético permite 
a Pardo Bazán realizar um tratamento irônico do comportamento hipócrita 
de certos cristãos, que, depois de viver uma vida repleta de pecados e 
abominações, subitamente se convertem em caridosos ferrenhos após alguma 
experiência traumática. Essa ideia é comum aos Cuentos sacroprofanos, 
conforme propõem Villanueva e González Herrán, na introdução ao volume 
VIII das Obras completas de Pardo Bazán:

Como ya es usual en sus relatos, varios (…) se presentan 
como historias o sucedidos que alguien cuenta como apoyo 
de sus opiniones en el curso de una discusión, casi siempre 
por motivos religiosos o morales (...); en otros, el narrador 
ha sido protagonista o testigo de tal suceso, o bien se limita 
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a recordar lo que le ha contado alguien que lo vivió o lo 
conoció (...). Hay relatos que podrían entrar en la categoría 
de ‘cuentos de ocasión’, entendiendo por tales los situados 
temporalmente en determinados ciclos o fiestas del 
calendario – en torno a cuyas fechas habrían aparecido en 
la prensa –, de modo que la dimensión religiosa del asunto 
viene determinada precisamente por el significado que 
la tradición atribuye a ese tiempo; así, “La máscara”(...). 
(VILLANUEVA; GONZÁLEZ HERRÁN, 2007, p. XXIV)

Ainda que Villanueva e González Herrán restrinjam “La máscara” 
ao último grupo de contos, relativos a festas tradicionais do calendário 
religioso, fazemos a citação acima considerando que o conto em questão 
pode ser enquadrado nas outras duas categorias, visto que nele também se 
percebe tanto uma personagem que conta uma história como apoio a suas 
opiniões(Jenaro) quanto um narrador que se limita a recontar uma história 
contada por outrem. 

No texto “Fantasía en algunos cuentos de Emilia Pardo Bazán”, em que 
elenca as modalidades do fantástico na contística da escritora espanhola, 
Ermitas Penas Valera classifica “La máscara”, entre os contos de “fantástico 
puro”, dentre as várias subcategorias que descreve: 

En ellos lo maravilloso no tiene una justificación clara. 
Se cruzan opiniones diferentes entre el narrador, el o la 
protagonista u otros personajes. La duda, la vacilación se 
produce en el lector y la interpretación de lo sobrenatural 
queda abierta (...). […] debe tenerse en cuenta que 
en la discrepancia de interpretaciones, los partidarios 
de la extraordinaria suelen ser testigos o narradores 
fidedignos, que han percibido la existencia real de algo 
concreto y eso ha repercutido en ellos, les ha causado un 
efecto de sorpresa. (PENASVALERA, 2001).

Esse não é, devemos assinalar, o caso da personagem Jenaro, a quem o 
narrador-interlocutor atribui o estado de embriaguez como explicação racional 
para a experiência “sobrenatural” que viveu: 

La voz narradora se muestra completamente incrédula ante 
los hechos por que desconfía de Jenaro, al que considera 
una mente enferma (...). Este hecho extraordinario, 
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impactante para el que lo cuenta es, sin embargo, algo 
imaginado para el que lo escucha”. (PENASVALERA, 2001).

Já o crítico Juan Paredes Nuñez, no alentado estudo Los cuentos de Emilia 
Pardo Bazán, classifica os contos da autora em séries: religiosos, patrióticos e 
sociais, psicológicos, trágicos e dramáticos, populares, lendários e fantásticos, 
etc. A respeito deste último grupo – no qual se encontraria “La máscara” – 
afirma Paredes Nuñez: “Frecuentemente la autora utiliza lo fantástico, un tanto 
convencionalmente, para expresarun símbolo”. E segue o crítico: 

La irrupción súbita de lo insólito y sobrenatural en el mundo 
real, con la distensión que provoca, no va encaminada a 
sorprender al lector sino a transmitirle un símbolo, de 
forma sugestiva, para suscitar su reflexión. (PAREDES 
NÚÑEZ, 1979, p. 303)

Paredes Nuñez acrescenta ainda que“(...) siempre queda un margen de 
incertidumbre entre el mistério y su explicación racional. (...) A veces se mantiene 
el misterio” (PAREDES NÚÑEZ, 1979, p. 303- 306) – e cita o caso de “La máscara”.

Diante dessa indicação de Paredes Núñez quanto ao caráter simbólico 
do fantástico em Pardo Bazán, torna-se pertinente uma consulta às definições 
do verbete “Máscara” no Dicionário de símbolos coordenado por Chevalier, das 
quais destacamos aquelas que têm relação com a morte. Para Chevalier, 

A máscara também exterioriza às vezes tendências 
demoníacas (...) esse é principalmente o caso das 
máscaras carnavalescas, onde o aspecto inferior, 
satânico, é manifestado de forma exclusiva, com vistas à 
sua expulsão; ele é liberador; (...) Ele opera como uma 
catarse. A máscara não esconde, mas revela, ao contrário, 
tendências inferiores, que é preciso pôr a correr. 
(CHEVALIER, 2009, p. 596)

Ainda para Chevalier, a máscara “é também um instrumento de 
possessão: ela é destinada a captar a força vital que escapa de um ser humano 
(...) no momento de sua morte” (CHEVALIER, 2009, p. 597). Tais apontamentos 
nos parecem relevantes para fins de uma interpretação do conto “La máscara”, 
na medida em que neste se sugere uma relação direta entre a figura mascarada 
e a vida (e morte) da personagem.

No artigo “Importancia de la literatura gótica en el movimiento 
romántico español y su trascendencia a través del tiempo”, Maria Pilar Geada 
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anota que em Pardo Bazán o terror do gótico clássico se apresenta de forma 
trivial. Segundo Pilar Geada

Pardo Bazán elabora psicológicamente el carácter de sus 
personajes de una manera familiar para el lector, en que 
el verdadero perfil siniestro y fúnebre lo va desvelando 
a través de una narración precisa y cuidada, y donde los 
elementos de suspenso se acumulan de forma gradual, 
robando intensamente la atención del lector hasta llegar al 
desenlace. (PILAR GEADA, 2013, p. 8)

Para a  produção de nossa tradução, do espanhol para o português, 
de “La máscara”, trabalho que ainda se encontra em andamento e que em 
seguida descreveremos parcialmente, as análises e interpretações precedentes 
se fazem importantes na identificação dos principais temas presentes no conto, 
os quais se organizam em redes lexicais ou redes de significantes (BERMAN, 
2007) que contribuem para a produção do efeito fantástico. Trata-se de 
“termos sinônimos, ou quase sinônimos (...) associados semanticamente entre 
si pela frequência de uso conjunto” (PAGANINE, 2013, p. 255).

A tradução de cada termo não deve ser pensada 
isoladamente, mas sim a partir de uma visão geral sobre a 
cadeia de significantes à qual o termo pertence, conferindo 
especial atenção ao modo como os termos se relacionam. 
Não basta traduzir termo por termo, é preciso também 
traduzir a relação entre eles. (PAGANINE, 2013, p. 255)

Máscara e morte: aspectos de uma tradução de Poe por 
José Paulo Paes

O conto “La máscara” mantém pontos de contato com “The masque 
of the red death”, de Edgar Allan Poe (1842) que vale levar em consideração. 
Também no relato de Poe a aparição de uma sinistra figura mascarada está 
igualmente vinculada à ideia da morte, em um ambiente marcado pelo 
hedonismo e pelo gozo desenfreado dos prazeres da vida, aos quais se dedica 
um grupo de pessoas confinadas no castelo de um soberano para fugir de uma 
epidemia fatídica :a “peste vermelha”. “The masque of the red death” consiste 
em um claro exemplo de umas das classes temáticas propostas por Roger 
Caillois para o conto fantástico: “a morte personificada, aparecendo no meio 
dos vivos” (CAILLOIS apud TODOROV, 2012, p. 109).
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Tanto em “The masque of the red death” como em “La máscara”, 
a personificação da morte manifesta um fundo moral, embora este seja, 
aparentemente, um tanto mais tênue no conto de Poe. Publicado mais 
de 50 anos depois do conto de Poe, sob certos aspectos podemos ler “La 
máscara” como uma espécie de livre “tradução”, por Pardo Bazán, mediante 
reelaboração, de temas do conto de Poe. 

Assim, considerando as semelhanças temáticas entre os dois contos, 
buscamos identificar alguma das soluções presentes em uma das traduções 
de “The masque of the red death” ao português, assinada por José Paulo Paes 
(1926-1998) e intitulada “A máscara da morte rubra”, no que se refere às redes 
lexicais, como uma forma de orientar e refletir sobre nossas próprias opções 
tradutórias adotadas na composição de “A máscara”. Anote-se, entretanto, que 
existem diferenças importantes entre os dois contos, sendo uma das principais 
a de que no conto de Poe a aparição sobrenatural se deixa ver por várias 
personagens, enquanto no relato de Pardo Bazán somente Jenaro passa por 
essa experiência.

Cabe observar que, evidentemente, não nos propusemos aqui criticar 
de maneira negativa o resultado do trabalho do grande intelectual, crítico, 
poeta, ensaísta e tradutor José Paulo Paes. Apenas nos valemos de uma análise 
das distintas redes lexicais atuantes no conto “The masque of the red death” e 
em sua tradução “A máscara da morte rubra”, como meio de refletir a respeito 
de questões que envolvem o traduzir literário, visando a compreensão de 
diversos modos possíveis de realizar esse ofício, particularmente na tradução 
de literatura fantástica.

Em “The masque of the red death” aparecem redes de significantes 
relacionadas com os temas do rosto e da aparência (face, look, countenances, 
features, brow), da festa em que ocorre o momento culminante da 
narrativa(masked ball, masquerade) e da personagem misteriosa (figure, 
mummer, image), bem como de seus trajes (costume, bearing, vesture).
Passamos a comentar algumas dessas redes de significantes e as soluções do 
tradutor José Paulo Paes.

Na análise dessas redes, foi observado, por exemplo, que Paes traduziu 
a palavra figure (com cinco ocorrências no texto de Poe) por três palavras 
diferentes em português, “figura”, “mascarado” e “vulto”, embora figure guarde 
similaridade semântica e morfológica com “figura”. Em uma das ocorrências, 
a tradução omitiu o vocábulo figure, por meio de uma inversão sintática: no 
nono parágrafo, o predicativo do sujeito (predicative expression) da frase “The 
figure was tall and gaunt” foi traduzido como aposto (“Alto e lívido”) e o sujeito 
passou a ser oculto. Trata-se de um exemplo de uma das treze “tendências 
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deformadoras” analisadas por Antoine Berman, que, em detrimento da 
literalidade e em favor do “sentido”, concernem “a toda tradução, qualquer que 
seja a língua, pelo menos no espaço ocidental (BERMAN, 2007, p. 48). Nesse 
caso específico, verifica-se o apagamento de uma das cadeias de significantes 
que atravessam “The masque of the red death”. Mediante o procedimento 
tradutório da equivalência, um mesmo significante do texto original recebe 
distintas traduções, de modo aparentemente assistemático, o que elimina 
as relações existentes no texto original entre suas diversas ocorrências. Para 
melhor compreensão da questão, apresentamos o Quadro 1, no qual consta, 
à esquerda, o significante do texto de Poe, todos eles com o mesmo referente 
(a figura mascarada que interrompe o baile com sua presença mortífera), e, à 
direita, o vocábulo escolhido pelo tradutor brasileiro.

Quadro 1: Apagamento de uma rede lexical

Texto de Poe Tradução de José Paulo Paes (2010)

“masked figure” “um novo mascarado”(§8)

“the figure in question” “o novo mascarado” (§9)

“The figure was tall and 
gaunt”

“Alto e lívido” (§9)

“retreating figure” “vulto que se retirava” (§13)

“whose tall figure” “cuja alta figura” (§13)

Inversamente, foi observado que Paes traduziu dois sinônimos do texto 
de Poe (figure e mummer) pela mesma palavra em português (“mascarado”),ao 
passo em que, por outro lado, valendo-se de paronomásia entre as línguas, 
manteve alguns termos derivados de “máscara” para algumas das ocorrências 
no texto de Poe em que aparece o radical mask e seus derivados. Ocorre aqui, 
portanto, um embaralhamento da rede lexical do texto de Poe, com a criação, na 
tradução, de uma nova cadeia de significantes, na qual nem sempre os mesmos 
termos se correspondem nos textos em inglês e em português, fenômeno que 
Berman (2007, p. 54) chama de “empobrecimento quantitativo” pelo fato de 
que a riqueza e a proliferação de significantes do original são reduzidas a um 
único e mesmo vocábulo na tradução. Vejamos o Quadro 2:
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Quadro 2: Empobrecimento quantitativo 

Texto de Poe Tradução de José Paulo Paes (2010)
“masked ball” “baile de máscaras” (§ 3) 
“masquerade” “mascarada” (§ 4)

“masked figure” “um novo mascarado” (§ 8)
“the figure in question” “o novo mascarado” (§ 9)

“The mask” “A máscara” (§ 9)
“mummer” “mascarado” (§9)
“mummer” “mascarado” (§13)

“he” (pronome) “mascarado” (§ 13)
“mummer” “mascarado” (§13)

“corpse-like mask” “máscara mortuária” (§13)

A tradução de “The masque of the red death” traz também, novamente 
com relação à palavra figure, uma outra questão: nem todas as vezes que a 
palavra “figura” aparece na tradução, se dá em tradução a figure. Num dos casos, 
“figura” traduz image, e não se pode presumir o motivo pelo qual o tradutor 
decidiu-se por não empregar o termo correlato em português, “imagem”.  
A situação está demonstrada no Quadro 3:

Quadro 3: Criação de uma nova rede lexical

Texto de Poe Tradução de José Paulo Paes (2010_
“masked figure” “um novo mascarado” (§ 8)

“the figure in question” “o novo mascarado” (§ 9)
“The figure was tall and gaunt” “Alto e lívido” (§ 9)

“spectral image” “figura espectral” (§ 10)
“retreating figure” “vulto que se retirava” (§ 13)
“whose tall figure” “cuja alta figura” (§ 13)

Assim, ao longo do texto da tradução de Paes a rede de relações 
existente no conto de Poe entre os termos mask, figure, mummer, image e 
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outros é pouco a pouco “embaralhada” pelo tradutor e substituída por uma 
nova cadeia lexical, que se sobrepõe total ou parcialmente à primeira.

Atentos a essas questões, ao traduzirmos “La máscara” de Emilia 
Pardo Bazán tivemos a preocupação de, na medida do possível, identificar os 
principais temas presentes no conto e sua organização em redes lexicais ou 
redes de significantes que contribuem para a produção do efeito fantástico. 
Após uma análise de algumas dessas redes, procuramos mantê-las durante a 
elaboração da tradução propriamente dita, intitulada “A máscara”, assunto que 
discutiremos em seguida.

Máscara e morte: uma tradução de “La máscara” de Emilia 
Pardo Bazán

Para iniciar os comentários à nossa tradução do conto “La máscara”, 
vejamos a última frase do primeiro parágrafo, que já apresenta duas questões 
que merecem anotação:

- (...) Apostemos a que usted con su amable escepticismo, 
va a salir diciendo que, en efecto, tengo trazas de hombre 
que ve visiones... (PARDO BAZÁN, 1899)

[- (...) Apostemos que a senhora, com seu amável ceticismo, 
vai logo dizer que, de fato, tenho traças de homem que 
tem visões...] (Tradução e grifos nossos)

A estrutura dialógica do relato determina a primeira questão tradutória 
que podemos apontar em nosso trabalho. Já no primeiro parágrafo, que 
consiste numa fala da personagem Jenarodirigida a seu interlocutor, aparece 
o tratamento formal usted, que não nos pareceu adequado traduzir por 
“você”, pois este, sendo o correspondente informal em português-brasileiro 
ao tú espanhol, daria à conversa um tom de intimidade ausente do texto de 
Pardo Bazán. Assim, traduzimos o pronome usted, sem marca de gênero em 
espanhol, por “a senhora”, com marca de gênero em português. Entretanto, 
nossa opção tem como consequência inoportuna a antecipação, para o leitor, 
da identificação do gênero (feminino) do narrador-interlocutor de Jenaro – 
informação que para o leitor do texto em espanhol só se dá na segunda réplica 
do narrador-interlocutor (ou seja, já no quarto parágrafo do conto): “(...) la fe 
católica me prohíbe ser supersticiosa” (grifo nosso). Entretanto, mantivemos a 
tradução de usted por “a senhora” na fala inicial de Jenaro, por considerarmos 
que a explicitação do sexo de sua interlocutora não constitui um mistério ou 
dado essencial ao sentido ou efeito fantástico do conto.
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Ainda no primeiro parágrafo temos a expressão ver visiones, que apesar 
de soar redundante no original espanhol, está dicionarizada, significando, ao ser 
atribuída a uma pessoa, “deixar-se levar pela imaginação, acreditando no que 
não existe” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española). Nossa 
tradução – “tem visões” –, embora sacrifique a literalidade da expressão ver 
visiones, busca parecer mais idiomática, ou seja, mais de acordo com o uso real 
do português brasileiro. De todo modo, o fundamental nessa passagem é que 
seja mantida a relação da palavra visiones com a ocorrência, poucas linhas acima, 
de visión (§ 1), e, pouco depois, de visionarias (§ 2), bem como, ao longo de todo 
o conto, de formas derivadas (vista, invisible), verbos relacionados à visão (ver, 
columbrar) e palavras do campo semântico contrário (cegar, ceguedad).

Assim, ainda que não tenhamos avançado para além do segundo 
parágrafo de “La máscara” constata-se desde já, entre o apagamento de uma 
repetição (ver visiones por “tem visões”) e a substituição de um pronome sem 
marca de gênero por outro com marca de gênero (usted por “a senhora”), os 
desafios e dificuldades com que o tradutor se depara a cada passo. Sigamos.

Da mesma maneira que em “The masque of the red death”, aparecem 
em “La máscara” redes de significantes relacionadas com os temas do rosto e 
da aparência (rosto, cara, face, calavera), da festa em que ocorre o momento 
culminante da narrativa (bailes de máscaras) e da personagem misteriosa 
(máscara, Locura, image), bem como de seus trajes (disfraz, indumentaria).
Como já referimos, outra rede de significantes se relaciona com a visão, o que 
remete diretamente ao tema do conto, isto é, a aparição sobrenatural, bem 
como ao ceticismo do narrador-interlocutor (ver, visiones, invisible, visionario)

O rosto de Jenaro é descrito pela voz do narrador interlocutor com os 
termos algo paradoxais de oscuro livor. Traduzimos esse oxímoro como “escura 
lividez” para manter a estranheza (BERMAN, 2007) presente no original, por 
tratar-se de recurso estilístico cuja versão em português, no contexto da 
temática e da imagética do conto, impõe ao tradutor o dever de reproduzi-lo 
com similar técnica. 

Ainda no que se refere à rede de significantes relacionadas ao rosto, 
naturalmente uma das principais redes presentes em um conto intitulado 
“La máscara”, o narrador afirma, logo no início do texto, que Jenaro exibe 
demacradas mejillas (§ 2), expressão que traduzimos por “alquebradas faces”, 
visto que “bochechas” ou “maçãs do rosto” (tradução literal de mejillas) 
conotam frivolidade ou delicadeza incondizentes com a atmosfera sugerida 
pelo narrador. Entretanto, “faces” por sua vez remete diretamente à imagem 
central do conto: a máscara. Enquanto que no conto de Pardo Bazán a 
associação entre o rosto de Jenaro e a máscara sinistra não é tão imediata, 



761<sumário

apresentando-se sutilmente na narrativa, a tradução de mejillas por “faces”, já 
no segundo parágrafo, traz uma consequência direta, na forma de uma relação 
lexical inexistente no texto em espanhol, para a tradução de uma palavra que 
será essencial na construção semântica e temática do relato: antifaz. Nossa 
tradução incorre, assim, na situação de criação de uma nova rede lexical, tal 
como descrita acima a respeito da tradução do conto de Poe por José Paulo 
Paes, na qual uma nova e distinta rede de significantes se sobrepõe, no texto 
em português, às redes existentes no texto original.

Quadro 4: Criação de uma nova rede lexical

Texto de Pardo Bazán (1899) Nossa Tradução 
mejillas faces(§ 2)
antifaz anteface (§ 9, § 12, § 14, § 16, § 18)

“La máscara” apresenta duas palavras diferentes que expressam 
significado bastante próximo: antifaz e máscara. Na nossa tradução, ambos os 
termos foram vertidos, respectivamente, por “anteface” e “máscara”. Anteface, 
ou antiface, segundo o Dicionário online Caldas Aulete, é um “véu ou manto 
com que se cobre o rosto”, diferenciando-se de máscara por cobrir apenas os 
olhos. É evidente a necessidade de tradução de um termo em português para 
cada termo em espanhol, pois caso traduzíssemos os dois termos, distintos em 
espanhol (apesar de conexos), por uma única palavra em português, a rede 
de significantes do original seria apagada, empobrecendo-se assim parte da 
riqueza léxica e semântica do conto. Embora a palavra “anteface” não seja 
corrente no português contemporâneo, provocando possível estranhamento 
no leitor, quisemos mantê-la como uma das marcas do “subtexto que constitui 
uma das faces da rítmica e da significância da obra” (BERMAN, 2007, p. 56), 
além de caracterização linguística do período histórico em que Pardo Bazán 
produziu seu conto. Entretanto, optamos pela forma “anteface”, em lugar da 
também existente “antiface”, para enfatizar a relação que esse tipo de máscara 
mantém com a face (de anteposição, e não de oposição), o que de certa forma 
refamiliariza, em parte, o termo em desuso para o leitor. 

Berman (2007) utiliza exemplo semelhante para tratar do fenômeno, a 
partir de romances do argentino Roberto Arlt, que 

(...) emprega para o significado “visage” [“rosto”, em 
francês], semblante, rostro e cara, sem justificar o emprego 
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de tal ou tal significante em tal ou tal contexto. O essencial 
é que a importância da realidade do “visage” na sua 
obra seja indicada pelo emprego de três significantes. A 
tradução que não respeita esta triplicidade torna o “visage” 
de suas obras irreconhecível. Há desperdício pois tem-se 
menos significantes na tradução que no original. É atentar 
contra o tecido lexical da obra, o seu modo de lexicalidade, 
a abundância. (BERMAN, 2007, p. 54)

Assim, no Quadro 5 apresentamos os termos correspondentes, no 
original e em nossa tradução, que, favorecidos pela relativa similaridade entre 
os idiomas espanhol e português, e como resultado de uma atenta observação 
da ocorrência de cada um, logramos identificar e estabelecer.

Quadro 5: Redes de significantes

Texto de Pardo Bazán 
(1899)

Nossa Tradução 

rostro rosto (§ 2, § 12, § 17)
máscara máscara (§ 9, § 9, § 11, § 12, § 13, § 16, § 18)
antifaz anteface (§ 9, § 12, § 14, § 16, § 18) 

cara cara (§ 16, § 20, § 20, § 20)
caveira caveira (§ 19)

faz face (§ 20)

É interessante notar também a expressão la mano de la máscara 
(§ 19),que apresenta um uso personificado do vocábulo máscara, devidamente 
dicionarizado, significando “pessoa mascarada” (Real Academia Española, 
Diccionario de la lengua española). Encontra-se um outro exemplo literário 
desse uso, para citar apenas um entre inúmeros, no conto “Viudez”, publicado 
em 1943 pelo argentino Ezequiel Martínez Estrada: “La máscara, un anciano, 
tío del difunto, se quitó la careta”. (MARTÍNEZ ESTRADA, 1975, p. 146).

Assim, visando manter a rede lexical relacionada com máscara, 
traduzimos a expressão la mano de la máscara como “a mão da máscara” (e 
não, suponhamos, “a mão da mulher mascarada”), por mais inusitada que a 
frase traduzida possa soar para o leitor brasileiro.
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A palavra cara ocorre três vezes no mesmo parágrafo (§ 20), no clímax 
da história de Jenaro, quando este conta ao narrador interlocutor o que viu 
após a retirada forçada da máscara usada pela figura feminina com quem 
conversava:

-¡No! -exclamó Jenaro con hondo escalofrío provocado 
por el recuerdo-. ¡No! ¡Otra cosa peor..., otra cosa!... ¡Una 
cara difunta, color de cera, con los ojos cerrados, la nariz 
sumida, la boca lívida, las sienes y las mejillas envueltas en 
esa sombra gris, terrosa que invade la faz del cadáver! Un 
cadáver. Y para colmo de espanto, el pelo rojizo, movible 
y encrespado, que rodeaba la cara y parecía la fulgurante 
melena de un arcángel, se inflamó de pronto como una 
aureola de llamas sulfúreas, de fuego del infierno, que 
iluminase siniestramente la muerta cara. ¡Un difunto, y 
“difunto condenado”! Eso era la elegante, la esbelta, la 
burlona Locura, vestida como los ataúdes, de negro con 
cabos de oro.(PARDO BAZÁN, 1899)

[- Não! – exclamou Genaro com um fundo calafrio 
provocado pela lembrança -. Não! Outra coisa pior..., 
outra coisa!... Uma cara defunta, cor de cera, com os olhos 
fechados, o nariz comido, a boca lívida, as têmporas e as 
maçãs do rosto envolvidas pela sombra cinza, terrosa, 
que invade a face do cadáver! Um cadáver. E para cúmulo 
do espanto, o cabelo avermelhado, agitado e crespo que 
rodeava a cara e parecia a fulgurante melena de um anjo, 
se inflamou de repente como uma auréola de chamas 
sulfúreas, de fogo do inferno, que sinistramente iluminasse 
a morta cara. Um defunto! E “defunto condenado”! Isso 
era a elegante, a esbelta, a zombeteira Loucura, vestida 
como os ataúdes, de negro com fios de ouro.] (Tradução 
e grifos nossos).

Supomos existir aí um jogo de palavras baseado na semelhança entre 
o substantivo cara e o adjetivo cara, tal como ocorre também em português, 
conotando a atração ou paixão sentida por Jenaro até poucos momentos 
antes, quando o anteface ainda cobria a face da mulher fantasiada. Graças à 
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paronomásia existente entre as línguas, essa associação pode ser reproduzida 
na tradução: cara difunta, cara e muerta cara se tornaram, respectivamente, 
“cara defunta”, “cara” e “morta cara”.

Ainda nesse parágrafo, observe-se que optamos por traduzir mejilla 
por “maçãs do rosto” e não por “face”, como no §2 (ver Quadro 4), devido 
à proximidade, no mesmo parágrafo, da palavra faz (face), que mantém um 
importante paralelismo com antifaz (anteface). No trecho em questão, o rosto 
da personagem misteriosa é revelado pela abrupta retirada da máscara, ou seja: 
quando o antifaz é retirado, resta a faz (um jogo de palavras similar se observa, 
ao longo do conto, na relação entre as palavras máscara e cara).Assim, com a 
opção de traduzir mejilla por “maçãs do rosto” evitamos a repetição da palavra 
“face” no mesmo parágrafo, já que essa repetição inexiste no texto de Pardo 
Bazán. Em compensação, perde-se a relação remota, mas subliminarmente 
significativa, entre o rosto de Jenaro, descrito pelo narrador no início do conto 
(demarcadas mejillas, §2), e o rosto cadavérico revelado em seu clímax (§ 20).
Vejamos o Quadro 6:

Quadro 6: Apagamento de uma rede lexical 

Demarcadas mejillas faces alquebradas (§ 2)
Mejillas maçãs do rosto (§ 20)

No mesmo sentido, destacamos o verbo estrechar como exemplo 
oposto ao caso do par antifaz/máscara, que consiste no uso por Pardo Bazán 
de dois significantes para um mesmo referente. Aqui, o mesmo significante 
estrechar do original espanhol se desdobra, em nossa tradução, em dois 
significados distintos, visto que nossa interpretação identificou dois usos do 
verbo com significados distintos: no sentido lato de “buscar intimidade” e no 
sentido mais restrito de “estreitar”. O Quadro 7 apresenta a situação:

Quadro 7:Apagamento de uma rede lexical 

“Al acercarme a la máscara 
y estrecharla”

“Ao acercar-me da máscara  
e buscar intimidade” (§ 12)

“al estrecharlo” “ao estreitá-lo” (§ 13)
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Considerações finais
Nossas estratégias e decisões durante a tradução de “La máscara” 

visaram a praticar e pensar a tradução literária em sua face permanentemente 
dupla, no que ela – à maneira de uma máscara – revela e ao mesmo tempo oculta 
do texto original. Foi constatado que, mesmo adotando-se grandes cuidados 
quanto às redes lexicais e à construção semântica por elas proporcionada, 
existem momentos em que parece incontornável uma certa “deformação” do 
texto original pela tradução, através de procedimentos como o apagamento 
das redes lexicais, o empobrecimento quantitativo ea superposição de uma 
nova rede lexical na tradução, entre outros– procedimentos que ainda em 
nossos dias fazem o prestígio da antiga sentença “Traduttore, traditore”.

Entretanto, o tradutor literário deve insistir em sua tentativa de revelar a 
significância do original, ainda que saiba ser inevitável, em algum momento desse 
processo, colocar sobre ele uma “máscara” (a tradução), e ainda que ele esteja 
consciente de que esta exibe, quando muito, apenas os traços gerais de um “rosto”, 
o qual acaba por parcialmente esconder(o original). Os desafios se impõem passo 
a passo no processo tradutório e a única maneira de enfrentá-los é manter uma 
constante dinâmica entre a experiência da tradução (a prática) e a reflexão sobre 
a tradução (a teoria), de modo a tentar minimizar percepções como a do poeta 
israelense Yehuda Amichai, para quem, conforme cita Paulo Rónai, “ler poesia em 
tradução era beijar uma mulher através de um véu” (RÓNAI, 1981, p. 23).
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comunicação insólita: diálogos (im)possíveis em Vergílio Ferreira

Mariana Marques de Oliveira1

Lembra, corpo, não só o quanto foste amado,

não só os leitos onde repousaste,

mas também os desejos que brilharam

por ti em outros olhos, claramente,

e que tornaram a voz trêmula – e que algum

obstáculo casual fez malograr.

Agora que isso tudo perdeu-se no passado,

é quase como se a tais desejos

te entregaras - e como brilhavam,

lembra, nos olhos que te olhavam,

e como por ti na voz tremiam, lembra, corpo.

(Konstantinos Kaváfis)

Em “Ode ao corpo”, um dos quatro textos que compõem o conjunto de 
ensaios intitulado Invocação ao meu corpo (1969), de Vergílio Ferreira, encena-
se um monólogo. Uma voz – atrelada à do autor – desafia o corpo:

Disfarçado em mim, naquilo que faço ou digo, acabas 
por dar aviso de que também estás ali. Às vezes exageras 
e até eu te reconheço. Mas mesmo discretamente 
cheiras. O homem tem muitos recursos e inventou 
outros cheiros para calar o teu, além do modo corrente 
de o suspender por algum tempo. Com persistência, 
porém acabas sempre por te impor. [...] E não só à hora 
da morte, quando já não te poderei conter e darás 

1  Mestre em Literatura Portuguesa (Letras Vernáculas) pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. O presente artigo faz parte da dissertação Carta e corpo ou a carta-corpo no 
romance Em nome da terra, de Vergílio Ferreira, defendida no primeiro semestre de 2014. Tal 
pesquisa foi realizada com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – 
Fapeam, através de bolsa de Mestrado
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largas aos teus desmandos. Mesmo antes, no dia-a-dia. 
Mesmo em situações delicadas. [...] domino-te uma 
vez ou outra. Mas de outras vezes és tão estúpido, tão 
obstinado. (FERREIRA, 1978, p. 260-261)

No trecho, a voz se refere a um dos exemplos dados ao reconhecer as 
características naturais e as necessidades diárias do corpo, motivos de tanta 
escusa. Ela reclama todo o poder a que o homem está submetido constantemente 
a partir da luta para se distanciar dessa naturalidade e se associar à ideia de 
civilidade que lhe é imposta.2 Paradoxalmente, entrevemos pelo monólogo que 
essa luta vem apenas ratificar o poderio do corpo diante das vontades e afazeres 
cotidianos, ainda que haja tentativas de driblar as suas idiossincrasias.

No romance Em nome da terra, deparamo-nos com o tempo da velhice, 
quando a natural supremacia do corpo atinge seu ápice de visibilidade e controle 
– sentida por João na “desagregação” entre o seu corpo e a sua mente –, e esse 
momento trágico é potencializado pela dor causada pelo abandono e isolamento 
sofridos pelo protagonista. Forçado – ainda que dissimuladamente pela filha – a 
se instalar em um lar de repouso, João sente a falta da sua família: de seus três 
filhos e de sua mulher, que está morta, o que torna a “velhice agudizada pela 
viuvez” (FONSECA, 1992, p. 87). Usurpado pela filha do espaço íntimo da sua 
casa, o velho se isola no novo espaço, tentando lidar com a escassez de convívio 
humano, o que acentua o sentimento de abandono e solidão. 

Emergem, portanto, dois isolamentos: o exterior, de mudança para 
o espaço desconhecido que o aflige dado o distanciamento e a falta do seu 
espaço íntimo de costume – restando-lhe apenas a companhia do “sacana 
corpo, este estupor” (FERREIRA, 1990, p. 22) –, e o isolamento interior, 
causado pela flagrante diferença que separa o protagonista dos demais velhos, 
por caracterizá-los como “corpos sem mistério, [...] carcaças de hominídeos” 
(FERREIRA, 1990 p. 37), isto é, julgando-os por aceitarem passivamente a 
condição trágica da velhice e apresentarem-se alheios à vida. Emparedado 
nessas circunstâncias, o amante busca incessantemente retomar o tempo de 
juventude, momento em que o eu e o corpo ainda são um só, e em que “não 
há morte” (FERREIRA, 1990, p. 72). 

2  Referimo-nos aos cuidados convencionados pela sociedade que impedem o homem 
de ceder à naturalidade do corpo. Sobre tais convenções, José Carlos Rodrigues comenta: “Que 
o corpo porta para si a marca da vida social, expressa-o a preocupação de toda sociedade em 
fazer imprimir nele, fisicamente, determinadas transformações que escolhe de um repertório 
cujos limites virtuais não se podem definir. Se considerarmos todas as modelações que sofre, 
constataremos que o corpo é pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade 
imprime formas segundo suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade projeta a 
fisionomia do seu próprio espírito” (RODRIGUES, 1983, p. 62).
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Ter a certeza de que já não é possível controlar a sua vida (isolamento 
promovido pela filha no lar de repouso) e nem sequer o seu corpo, é 
atestar que a morte é o futuro mais próximo e esta é a maior privação tão 
dolorosamente anunciada: “É duro morrer, querida” (FERREIRA, 1990, p. 16). 
Como atesta Fernanda Irene Fonseca: “no rol das experiências-limite vividas 
intensamente pelo ‘herói’ vergiliano, a de João, o narrador de Em nome da 
terra, é a experiência-limite3 da desapropriação do corpo, sob a dupla prova da 
amputação e da degradação física” (FONSECA, 1992, p. 142).

Se a “história do homem é a da relação com o seu corpo” (FERREIRA, 1990, 
p. 27), lidar com o abismo existente entre esse corpo em estágio de deterioração 
e a mente ainda consciente e ativa é o enfrentamento trágico que marca todo 
o romance. O próprio narrador diz-nos da angústia proveniente de seu estado: 
“Estamos presos às coisas, às pessoas, aos nossos hábitos e ódios e projectos e é 
preciso ir descolando disto e daquilo e isso é difícil” (FERREIRA, 1990 p. 51). Entre 
um passado irretornável e um futuro inexistente, resta um presente também 
cruel pelo isolamento social e psicológico do narrador-protagonista.

Desse sentimento aflitivo de não pertencimento, da angústia pela perda 
de conexão com o mundo – o que envolve principalmente o seu relacionamento 
com as pessoas –, do desespero diante do progresso irreprimível de nadificação, 
experiência culminante na morte, emerge a Palavra. Num impulso de 
enfrentamento dessas desapropriações irrefutáveis e do presente decadente 
e esmagador, João põe-se a escrever. Este será o “pequeno truque” (FERREIRA, 
1990, p. 67) – denominação do próprio narrador – em busca de preencher os 
espaços vazios e deslocamentos forçados que a velhice e suas circunstâncias 
o obrigam. Não é à toa que o protagonista escolhe para essa evocação do 
passado o gênero “carta”,4 pois, como afirma Eric Landowski, 

a partir do momento em que a distância real entre 
correspondentes se encontra sentida afetivamente 
como uma ausência, nada exclui que ela venha logo 
fazer as vezes, por si só, de conteúdo tópico principal das 
mensagens [...]: como se, enunciando-a e tematizando-a, 
a escrita pudesse preencher esse vazio que a motiva. 
(LANDOWSKI, 2002, p. 168)

3  O termo faz parte da temática vergiliana, como a própria Fernanda Irene Fonseca nos 
esclarece: “De um modo geral é sempre numa situação-limite de solidão e de angústia, esmagado 
pelo peso do passado e pela ausência de futuro, que o narrador-protagonista dos romances vergilianos 
procura, voluntariamente, recriar, possuir, compreender o passado” (FONSECA, 1992, p. 75).
4  O título previsto para o romance Em nome da terra era Carta (cf. RODRIGUES, 
2000, p. 133), o que já aponta para a importância do gênero para a estrutura do romance.
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Como nos explica Landowski, há uma íntima relação entre falar a ausência 
e – a tentativa de – preenchê-la, isto é, as palavras na escrita epistolar, antes de 
tudo, são uma estratégia de suplantar um vazio, pronunciando-o. Nas palavras 
do amante-escritor, fica evidente o único espaço que ainda pode percorrer e 
sobre o qual ainda poderá ter domínio: “na velhice já todo o real se esgotou, o 
que fica dele é a imaginação ou um divagar sem consistência, farrapos soltos 
à deriva” (FERREIRA, 1990, p. 213). Na tentativa de contornar esse presente 
insustentável, urge que ele busque retornar, pela escritura a partir da memória, 
ao tempo da juventude. Afinal, como ele próprio declara: “a companhia que 
tenho é a memória de ti, para lá do horror e da degradação” (FERREIRA, 1990, 
p. 45). Contra a companhia do corpo em “horror e degradação”, a companhia da 
e na escritura se impõe. Para Vergílio Ferreira, “da infância à velhice está toda 
a história do homem que se levanta e recai – está o percurso do seu destino de 
uma horizontalidade à outra: a afirmação máxima do homem está no meio, no 
máximo de verticalidade ou seja da sua grandeza” (FERREIRA, 1978, p. 267). É 
nesse instante que se concentra a escrita de rememoração, e para além disso, é 
a partir desse retorno escritural ao tempo da juventude que o amante tentará 
vislumbrar tal verticalidade. Por isso, desde o início, o protagonista se propõe 
amar a amada Mónica pela escrita do corpo da mulher ainda jovem, espaço do 
qual desfrutava a possibilidade de transcendência: “[...] não te quero amar no 
tempo em que te lembro. Quero-te amar antes, muito antes. É quando o que é 
grande acontece” (FERREIRA, 1990, p. 8). Reconhece-se, desde então, a busca 
por uma verticalização do tempo, o que, na obra vergiliana, é entendida como 
uma aparição, ou seja, como a vivência de revelação intensa do eu no instante 
absoluto. Como afirma Luci Ruas, o velho dedica-se e apega-se à escrita

para purgar tudo o que de peso ainda lhe resta, para deixar 
um testemunho vivo do itinerário da vida humana, para 
gastar tudo o que há para ser gasto, despojando-se de 
todo o peso material, das mortes que vivencia ao longo 
da experiência de estar vivo, dos medos, das dúvidas, das 
angústias, para “estar bem”, para reconhecer que “não 
te[m] mais nada e [é] contente”. Na terra dos homens, no 
irredutível da nossa condição. (RUAS, 1994, p. 541)

À semelhança do reconhecimento da valorização do ato de escrever 
para Vergílio Ferreira, podemos observar a centralidade que o ato de escrever 
assume para o missivista. Muito mais que comunicar, a urgência de escrever 
torna-se central para o preenchimento do tempo restante da vida, isto é, 
no tempo ainda válido, “no irredutível da nossa condição”. Desse modo, 
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observamos que a imaginação, traçada em escrita, protagoniza o momento 
do velho. A falta, motivadora cruel da saudade, propulsiona uma evocação 
do passado, num retorno que se concentra na incessante busca provocada 
pelo desejo de tornar presentes aquilo e aqueles que lhe faltam. Esse projeto 
escritural, que implica confronto e luta, é construído pela recordação e, por 
conseguinte, pela (re)criação do passado e pela confrontação com o presente 
no lar de repouso, em dias que atestam a inutilidade a que querem renegar os 
velhos, contra a qual a escritura se insurge:

Porque só morre quem quer, minha querida, já to disse 
mas não há mal em repetir. Eu, por exemplo, não me sinto 
ainda bem inclinado. Há a tua memória que ainda nem 
explorei bem, e a presença dos filhos, que podem ser 
presentes de vez em quando, e a deusa Flora de Pompeia 
que ainda não assimilei, e o Cristo e o Dürer, e um certo 
amor torto e possível a haver se houver, e esta carta a 
esgotar. Há isso, uma certa eternidade que às vezes sinto 
em mim e deve ter alguma razão porque me faz bem. 
(FERREIRA, 1990, p. 53)

Enumerar aquilo a que ainda falta se dedicar significa fazer planos para o 
futuro, como se ainda fosse possível – na iminência da morte próxima – planejar. 
Contudo, é isto justamente o que a escrita permite, pois todos esses “planos” são 
explorados na escrita, único espaço onde é possível ainda prolongar o tempo. A 
consciência de um espírito vigoroso contra um corpo em deterioração permite 
a João escolher a resistência, e é a Palavra, ou melhor, a arte, o seu escudo 
para enfrentar o presente. Contra a imagem da amada definhada que luta para 
ressurgir na memória, o narrador apresenta-nos a moça jovem, bailarina de 
corpo impecável, isto é, o discurso em torno da mulher insiste, sobretudo, na 
edificação transcendente do seu corpo. Podemos dizer que todas elas – afinal, a 
(d)escrita na carta já é outra – conjugam uma rememoração retocada pelo olhar 
desejante e atual daquele que a (d)escreve, pois é preciso “preencher e inventar, 
afinal, um presente” (FONSECA, 1992, p. 91).

A fim de contornar o avanço vertiginoso da senescência, a falta de 
convívio humano significativo e a autoridade aterrorizante da morte, isto é, 
à revelia de “qualquer coisa em que a morte não esteja à porta do imaginar” 
(FERREIRA, 1990, p. 16), está nas suas páginas o que resta e o que tenta 
recuperar das chamas da vitalidade e amor que a vida não mais lhe concede, 
o que potencializa a carga emocional que encharca suas palavras. Declara o 
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amante: “Penso em ti e o que me apetece é repetir contigo a festa do teu 
corpo” (FERREIRA, 1990, p. 92). Ao contrário de um lar de repouso, expressão 
que nos remete à inércia, ao apaziguamento, à morte, ele busca um espaço 
de experimentação, recordação, criação, isto é, a escrita emerge como um lar 
de inquietação onde é possível demonstrar o desejo ainda pungente de sua 
consciência ativa. Festa, sinônimo de compartilhamento de prazer, indica-nos 
o quanto a Palavra pode ser fonte de sensação revigorante – inclusive e acima 
de todas, a  erótica.

O impulso emotivo é ainda maior quando a falta sentida pelo narrador-
missivista em relação à amada morta é já anterior a essa morte. Mónica é 
apresentada ausente, desde muito antes, no modo de se relacionar com o 
marido: ríspido, hesitante, a ponto de chegar ao desprezo por João. Já era 
prática anterior à morte, portanto, o amante lançar mão de malabarismos 
comunicacionais, à semelhança da carta, para que a relação se mantivesse:

dizer-te o contrário do que penso para discordares e 
dares-me razão sem quereres. Porque tu eras tão difícil. 
Difícil. Jamais te disse fosse o que fosse que tu dissesses 
tens razão. O mais que conseguia era não dizeres nada 
e eu então pensava que estavas de acordo. (FERREIRA. 
1990, p. 114)

O trecho nos revela que a tragicidade já estava presente muito antes 
da escrita da carta, no silêncio, na indiferença, na discordância da mulher. Isso 
exigia que o amante dispusesse de estratégias no jogo da relação, o que nos 
permite dizer que a comunicação com a mulher amada, assim como na carta, 
desde muito se assemelhou a um monólogo. Esse jogo de sedução às avessas 
– ainda que a despeito de todo esse modo ríspido, eles tenham constituído 
família e tido filhos – é promotor no presente de uma escrita reveladora de 
questionamentos que implicam acusações ao outro: “Na realidade gostaste 
alguma vez de alguém?” (FERREIRA, 1990, p.108). O gênero epistolar, nessas 
condições, permite um “acerto de contas” com o passado, revisão necessária 
para que o velho suporte o tempo que lhe resta, ao possibilitar que ele, 
enquanto narrador, “realiz[e] aquilo que não lhe foi possível concretizar como 
personagem” (DAL FARRA, 1978, p. 66). Tal consciência ele também demonstra 
ao declarar: “Se viesses, talvez te não pudesse já dizer o que te digo, porque 
para as palavras difíceis uma presença é importuna” (FERREIRA, 1990, p. 69). 
Afinal, na presença real dela, o diálogo se mostrava impossível. A ficção é o 
único espaço que, embora virtualmente, permite essa possibilidade. Desse 
modo, a escritura permite ao escrevente vislumbrar a libertação de sofrimentos 
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contidos, falas “engolidas”, vontades reprimidas, prova de que não só o corpo, 
mas o relacionamento amoroso também lhe impuseram constantemente 
limitações, sobre as quais a Palavra vem se impor no presente.

A tragicidade da ausência comunicativa no relacionamento do casal é 
reforçada por um processo de luto também antecipadamente experimentado, 
uma vez que o amante acompanha a degradação física e mental da mulher: 
“Lembras-me quando já perdida de ti, tão indefesa, revertida a uma infantilidade 
passiva, a Márcia um dia perguntou-te quem sou eu? e tu disseste não sei, é 
uma menina [...] E eu sofri, sofri, num desamparo tão grande.” (FERREIRA, 1990, 
p. 95). A preocupação frente ao deslocamento entre corpo e mente, portanto, 
nasce anteriormente também, dado o desespero – sentimento comparado ao 
espanto do luto – do amante diante da perda de lucidez de Mónica:

Lavo o teu corpo mas tu não estás lá. Lembro-me. Outrora 
vinhas de dentro de ti e chegavas até ao limite dos dedos, 
das unhas, dos cabelos. Estavas em todo o corpo e eu 
reconhecia-te. Na pele, nos gestos. Nos olhos eléctricos 
vivacíssimos. Mas agora está só o teu corpo sem ninguém 
que se responsabilize por ele. O teu corpo é irresponsável, 
querida, a quem pertence? Refluiu todo para o teu centro, 
não vem nenhum sinal de lá. Não te vejo nos olhos, são 
incertos, olham para parte nenhuma. Não tens centro – 
onde é que moras? (FERREIRA, 1990, p. 131)

Diferente do velho amante que faz da linguagem uma arena em que 
se presentifica uma luta entre a avidez de uma mente sã e a perecibilidade do 
corpo durante a velhice, a mulher, mais gravemente, perde a sua consciência. 
Com a “descentralização do seu corpo” – e se lembrarmos de que a amada 
era ginasta, a tragicidade se potencializa –, que significa a perda do poder 
de se comunicar com o mundo e de significá-lo, ela se desvincula da relação 
com o mundo. Se levarmos em conta que, para Vergílio Ferreira, “o absoluto 
do nosso corpo é o absoluto do nosso ‘eu’ e que o “corpo é ambíguo porque 
se o somos, é como se também estivéssemos nele” (FERREIRA, 1978, p. 251), 
podemos pensar que o “corpo sem ninguém” já indica uma forma de morrer. 
Para agravar a angústia e sofrimento diante do corpo desabitado da mulher 
amada, ela marca o marido também pelo avesso, numa fala que representa 
e sintetiza seus atos, o que, independente da situação de inconsciência da 
amada, o narrador-missivista remói no seu percurso de escrita “expurgatória”:
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Foi um momento terrível. Tu ias um pouco à frente e eu 
tive um susto enorme e para fora, fui apanhar-te à morte. 
Morte de ti, dos teus ‘devaneios inconsequentes’ e de 
uma certa palavra que me disseste mais tarde e eu ouço 
agora lá, e da tua sujidade, querida, de que eu te lavava na 
banheira todos os dias, e da palavra que volta a lembrar-
me, tinha-te eu justamente acabado de lavar. Foi uma 
palavra – ficou-me a doer tanto, quantas vezes a ouço 
ainda. Disseste-ma em voz muito baixa e os olhos ainda 
em fulgor muito abertos a olharem a um lado e outro à 
procura ou no receio de alguma testemunha ou mesmo de 
mim que estava ali perto

– Sabes uma coisa, João? Nunca te gramei. (FERREIRA, 
1990, p. 85-86, grifo nosso)

Levando-se em consideração que o signo “gramar” significa tanto 
“gostar” quanto “aturar” na língua portuguesa, a tragicidade novamente se 
impõe, pois se observa a declaração de um sentimento contrário ao amor, e 
mais, que beira o insuportável. Por meio da escritura da carta, ele recorda o 
passado – e faz-se necessário destacar que recordar significa passar novamente 
pelo coração – para reconfigurá-lo diante da luta incessante com algumas 
lembranças insistentes que parecem inesquecíveis, ao mesmo tempo em que 
busca reexperimentar a pulsão excitante de um desejo também incessante. É 
necessário destacar que estamos diante de um narrador em primeira pessoa, 
o que nos indica que o discurso se constrói pela parcialidade, isto é, por um 
único ponto de vista.5 Mais que desconfiar da legitimidade desse narrador 
sempre apaixonado – outro motivo que reforça a subjetividade do olhar e do 
dizer –, essa perspectiva permite-nos afirmar que rememorar as frustrantes 
experiências com a amada – sendo “Nunca te gramei” o ápice –, torna-se um 
modo – ou até mesmo uma estratégia, uma vez que, ao escrever, reinventa 
Mónica – de o amante-escritor justificar a intensidade e emotividade com que 
encharca esse discurso amoroso. A escritura encerra-se como o meio pelo qual 
esse amante busca escrever, a seu modo, a sua história:

5  Tal característica possibilitou o estudo de Rosa Maria Goulart sobre a obra vergiliana 
sob a perspectiva do romance lírico, caracterizando-o do seguinte modo: “não há a separação entre 
o mundo em que vivem as personagens e o universo lírico do discurso que o molda. Do mesmo 
modo, sendo o eu narrante indissociável do eu narrado, ele não se distancia suficientemente de 
um mundo vivido para o perspectivar com relativa objectividade” (1990, p. 36).
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Olho à volta, de frente para trás, que já não há mais frente 
para olhar. Eu acho a coisa perfeitamente estúpida, tu que 
dizes? Não o lembrar, que o lembrar lembro. É uma forma 
bastante prática de tornar a viver. As coisas aconteceram, 
fazem-se acontecer outra vez. Sobretudo o que valeu 
a pena e nos pôs um pouco de contentamento na alma. 
Purificar as coisas das chatices que também lá estão. 
Ou lembrá-las também a elas mas pôr-lhes à volta uma 
moldura de desculpa ternurenta. (FERREIRA, 1990, p. 133)

Percebemos que o discurso lírico se manifesta com a consciência autoral. 
Há de se destacar que o narrador se refere ao apelo à memória como um modo 
de “tornar a viver” e como possibilidade de fazer “acontecer outra vez”. Na 
primeira expressão, explicita-se como é necessário evocar o passado para 
construir o presente, e na segunda, demonstra-se a clareza quanto ao modo 
como o passado é retomado conscientemente, pois que João usa a expressão 
“fazer”, ou seja, uma ação voluntária. Pelos termos “purificar” e “pôr”, ele deixa 
explícito, portanto, que a sua extensa carta de amor é construída pela seleção 
e manipulação do passado, característica já presente na própria natureza da 
memória, equilibrando o jogo entre o lembrar, o pensar e o escrever. Isto é, a 
escrita da carta não se dá pela simulação de um recontar em que a memória é 
guia de uma transcrição, mas sim pela explícita exposição do ato de escrever 
como um “processo consciente, que conhece o quanto de fictício há na sua 
construção” (RUAS, 1994, p. 547-548).

O gênero epistolar também carrega um espaço de intimidade necessário 
a esse velho sedento por momentos amorosos e cheios de ternura, e que 
por isso se isola para escrever, para criar um momento para e com a amada: 
“Já vou, já vou. D. Felicidade espera à porta [...]. Mas que ela espere ainda, 
tenho tanto que te ver” (FERREIRA, 1990, p. 33). Assim, importa menos o 
gênero epistolar em sua forma que a possibilidade de tornar-se um espaço de 
“encontro”, ainda que virtual, como ele próprio afirma: “conto-te isto nem sei 
bem para quê, como em todo o modo de se conversar para apenas se ter ao 
pé” (FERREIRA, 1990, p. 186). Curiosamente, tal característica já está presente 
no caráter “comunicativo” original da carta, como nos ensina Andrée Rocha:

Communicare não implica apenas uma intenção noticiosa: 
significa ainda “pôr em comum”, “comungar”. Escreve-se, 
pois, ou não para não estar só, ou para não deixar só. Lição 
de fraternidade, em que as palavras substituem actos ou 
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gestos, vale no plano afectivo como no plano espiritual, e 
participa, embrionária ou pujantemente, do mecanismo 
íntimo da literatura – dádiva generosa e apelo desesperado, 
ao mesmo tempo. (ROCHA, 1985, p. 13)

Nesse sentido, comunicar, na carta de João, remonta ao seu significado 
de “comunhão”, de manter um elo virtual com o outro, reforçado e possibilitado 
pela escritura epistolar. Fernanda Irene Fonseca dialoga com Rocha quando 
afirma que “sob a forte pressão do desejo de comunicar, a subjectividade 
alarga-se à intersubjetividade, a comunicação tenta ser comunhão com o 
Outro na escrita (e pela escrita)” (FONSECA, 1992, p. 174). Não é a lamentação 
pela perda da mulher que a carta protagoniza, mas como ele se “alimenta” 
dessa escrita de recordação e “reencontro”. Tal característica também já era 
defendida na antiguidade clássica por Cícero, para quem “a carta se configura 
um substituto da comunicação oral e da presença física, a ‘abertura’ é a parte 
que prepara para o ‘encontro’, identificando e aproximando o remetente do 
destinatário” (CICERO apud TIN, 2005, p. 21). Urge que, mesmo virtualmente, 
João se apegue ao vínculo amoroso, e para isso também o gênero epistolar, no 
seu significado original, colabora.

Além disso, podemos pensar que insistir em um gênero de caráter 
essencialmente comunicativo para o seu desenvolvimento pelo avesso possa 
significar uma metáfora do relacionamento do casal de Em nome da terra, 
calcado na incomunicabilidade, na falha e na incompletude humana e amorosa, 
uma vez que o modo como nos é apresentada a relação entre os dois na escritura 
da carta é exemplo singular da “distância que medeia fatalmente entre o eu e o 
tu” (GOULART, 1990, p. 94). Metaforicamente, a última tentativa de aproximação 
com a mulher amada novamente falharia em seu propósito de comunicar.

Resgatar a identidade de si, reconfigurar o passado e se apegar o poder 
de criar são possibilidades que a escrita dessa carta permite a este homem 
para suportar o fim degradante da vida. Em relação à centralidade da escrita 
para uma reafirmação do homem, Jorge Valentim nos esclarece: “É no fazer, 
no criar, no escrever a carta e o corpo, no escutar o corpo/oboé de Mónica e 
no escrutrar [...] o corpo, vasculhar até encontrar o que há dentro dele, que 
reside a sua possibilidade de superação e ascensão” (VALENTIM, 2004, p. 186). 
Escrever, portanto, significa para o velho a tentativa de resistir à dor e à solidão, 
de driblar o desânimo que a velhice acarreta, de transferir ao papel a chama 
viva do desejo – amoroso e vital – que o corpo desse amante ainda conserva, 
de impor – ainda que pela palavra criadora – um poder sobre o corpo, de 
almejar o desejo de Permanência, de “vencer” a morte pela suspensão do 
tempo escritural, lutando contra a mais natural das situações-limite: a velhice 
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(cf. FONSECA, 1992, p. 104). A temática do poder da escritura percorre a obra 
vergiliana como um todo, mas em Em nome da terra parece atingir ao máximo 
a busca do ser humano para “vencer” o tempo e o corpo através da arte da 
escrita, ainda que se perceba que o único caminho seja a rendição, conforme 
as palavras do missivista: “Porque se deve ter amor ao nosso corpo, somos tão 
ingratos a ele” (FERREIRA, 1990, p. 116).

Exercitar a escritura implica exercitar a “memória activa” que sustenta 
vivo o narrador-protagonista e o põe em movimento diante da derradeira 
limitação a que o corpo já se destina à revelia de sua mente sã. Assim, importa 
menos a destinação da escrita que o seu exercício, porque se trata de um ato 
de cunho narcísico, que quer mais significar ao que escreve – expressando 
a “verbalização de uma vontade” (RODRIGUES, 1999, p. 8) – do que a quem 
escreve. João escreve menos para o outro que escreve o outro. Também ele 
próprio se inscreve num discurso que busca ocupar o lugar dos vazios que a 
dor da falta não mais suporta, o que é sintetizado por suas próprias palavras: 
“Lembro-te, penso-me” (FERREIRA, 1990, p. 291). Rosa Maria Goulart associa a 
estratégia do gênero epistolar à escrita narcísica do narrador vergiliano:

na carta-ensaio Vergílio Ferreira confessa a sedução da 
epistolografia, ou se as suas personagens em situações-
limite escrevem cartas, é menos para instaurar a presença 
viva do outro do que para o eu se jogar por inteiro nesse 
espaço intervalar que, prolongamento de si, deixa o 
interlocutor a uma distância suficiente para não obstar 
a que o diálogo epistolar ronde a autocomunicação. 
(GOULART, 1997, p. 112)

Mais do que falar do outro, o protagonista de Em nome da terra fala de 
como o outro o atinge no tempo da escritura, isto é, fala de si mesmo. O foco 
ao movimento escritural não invalida o que está escrito, o conteúdo, as cartas 
em si, mas valoriza o jogo em que as palavras parecem explodir em significado 
– para glosarmos Roland Barthes6 –, centralizando para o Homem o poder 
da criação, sobre a qual Luci Ruas assevera: “A palavra da arte. Porque é na 
arte que o homem experimenta o ser criador do mundo onde ele mesmo se 
inscreve como criatura, princípio e fim de todas as coisas, dignificado, centrado 
em si, mito” (RUAS, 1999, p. 244). O narrador-missivista não está apenas 

6  O uso do termo baseia-se no seguinte trecho de Roland Barthes em Aula: “[na 
enunciação], as palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples instrumentos, são 
lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma 
festa” (BARTHES, 1977, p. 20).
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seduzido pela amada agora inatingível e intocável, mas também pela escritura 
que lhe dá o poder de aproximá-la virtualmente, amá-la novamente, como ele 
mesmo afirma: “A felicidade não está no que acontece mas no que acontece 
em nós desse acontecer” (FERREIRA, 1990, p. 83). Desse modo, justifica-se o 
caminho reflexivo da carta, e guardam-se pela Palavra a tragédia e o esplendor 
da história de um homem que imprime no ato da escrita o vigor de uma vida 
aproximada do fim. O amante-escritor, num ato consciente e poderoso, busca 
soterrar o apaziguamento forçado do lar de repouso, os distanciamentos com 
a família, a própria velhice enquanto esvaziamento de significação e com isso, 
ergue a palavra criadora para preencher a si mesmo.

E enquanto a morte espreita a todo instante o velho, a literatura emerge 
com o seu caráter de busca incessante, pois, como afirma Barthes, “a escritura 
é apenas uma proposta cuja resposta nunca se conhece” (BARTHES, 2007, p. 
174). Busca que também pertence à pesquisa presente em Vergílio Ferreira – 
tanto em seus romances como em seus ensaios – no que se refere à linguagem, 
como defende Fernanda Irene Fonseca:

[...] o texto literário é, na sua essência, invenção, ritmo e 
rito – exercício do poder da Palavra e celebração desse 
poder. A palavra literária de Vergílio Ferreira questiona e 
assume em plenitude a sua condição, cumprindo-se como 
pesquisa e realização, teoria e prática, ascese e apoteose: 
triunfo e celebração da Palavra. (FONSECA, 1992, p. 12)

Apreender o processo escritural no momento mesmo em que se 
realiza abre caminhos para pensar o ato em si. Por defender que “a palavra é 
a expressão definitiva do homem” (FERREIRA, 1978, p. 290), Vergílio Ferreira 
aponta a questão nuclear para a qual se volta o projeto escritural de sua obra. 
Uma vez que Em nome da terra traz um gênero em suspensão, um protagonista 
que lança mão do gesto verbal para sobreviver e um modo de se pensar 
escrevendo, a obra se torna espaço problematizador da questão da linguagem, 
por meio de um exercício metaficcional.

Contra o corpo em deterioração do homem assinalado por um destino 
certeiro, emerge o corpo textual repleto de possibilidades, espaço onde as 
faltas cedem lugar a novos significados criados pela Palavra. A escritura do 
amante no romance Em nome da terra, em consonância com a voz do poema 
“Lembra, corpo...”, de Konstantinos Kaváfis, epígrafe deste texto, é uma súplica 
pelo preenchimento do vazio causado pela “desagregação” entre mente e 
corpo – no caso de João, provocada pela velhice. No poema, uma voz consciente 
impele o corpo a se equalizar a uma mente desejante. Ao iniciar e terminar 
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com a mesma expressão, o poema se encerra na cíclica e incessante busca de 
solucionar o conflito entre uma mente que ainda se encontra sã e consciente 
– e que se apega ao passado, momento em que corpo e mente se conjugavam 
mutuamente em desejos e ações – e um corpo que não mais obedece aos 
desígnios da mente, fadado ao definhamento e à degradação. Diante do maior 
dos espaços usurpados, o seu próprio corpo, o missivista encontra na arte da 
escrita e nas outras artes um modo de buscar “lembrar o corpo do desejo que 
brilhou por ele em outros olhos”, único sentimento perfeitamente vivo no 
espírito do amante.

Referências

BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1977.

______. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 2007.

DAL FARRA, Maria Lúcia. O narrador ensimesmado (o foco narrativo em Vergílio 
Ferreira). São Paulo: Ática, 1978.

FERREIRA, Vergílio. Invocação ao meu corpo. 2 ed. Lisboa: Bertrand, 1978.

______. Em nome da terra. Venda Nova: Bertrand, 1990.

FONSECA, Fernanda Irene. Vergílio Ferreira: a celebração da palavra. Coimbra: 
Almedina, 1992.

GOULART, Rosa Maria. Romance lírico: o percurso de Vergílio Ferreira. Venda Nova: 
Bertrand, 1990.

______. O trabalho da prosa. Braga: Angelus Novus, 1997.

KAVÁFIS, Konstatinos. Poemas. Seleção, estudo critico, notas e tradução de José Paulo 
Paes. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.

LANDOWSKI, Eric. Presenças do outro: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: 
Perspectiva, 2002.

ROCHA, Andrée. A epistolografia em Portugal. 2. ed. Lisboa : Imprensa Nacional/Casa 
da Moeda, 1985.

RODRIGUES, Isabel Cristina. “Cartas a Sandra de Vergílio Ferreira: a encenação do 
diálogo epistolar”. In: Veredas - Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, 



780<sumário

Porto, v. 2, Fundação Eng. António de Almeida, p. 223-232, 1999.

______. Vergílio Ferreira ou a negação do conto. In: Revista Via Atlântica, n. 4, 
SãoPaulo, p. 130-139, 2000.

______. A palavra submersa. Silêncio e Produção de Sentido em Vergílio Ferreira. 2006. 
393 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) – Universidade de Aveiro, Aveiro, 2006.

RODRIGUES, José Carlos. Tabu da Morte. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

RUAS, Luci. Vergílio Ferreira: itinerário de uma paixão. 1994. 599 f. Tese (Doutorado em 
Letras Vernáculas) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1994.

______. Vergílio Ferreira ou a paixão da escrita. In.: Veredas. v. 2, Porto, Fundação Eng. 
António de Almeida, p. 233-245, 1999.

TIN, Emerson (Org.). A arte de escrever cartas: Anônimo de Bolonha, Erasmo de 
Rotterdam, Justo Lípsio. Campinas: Editora UNICAMP, 2005.

VALENTIM, Jorge Vicente. Concerto literário: intertextos musicais e sons metafóricos 
em Helder Macedo, Albano Martins e Vergílio Ferreira. 2004. 249 f. Tese (Doutorado 
em Letras Vernáculas – Literatura Portuguesa). Faculdade de Letras da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.



781<sumário

Franz Kafka e Murilo rubião:  
diálogos a partir da imagem do labirinto

Marília Angélica Braga do Nascimento1

No âmbito dos estudos sobre o insólito em literatura, o nome de Franz 
Kafka comparece com frequência muito significativa. No cenário da literatura 
nacional, Murilo Rubião é um dos escritores que permitem aproximações de 
seus escritos com os do escritor tcheco. Pensando nessas relações possíveis, 
pretendemos, neste trabalho, identificar e discutir pontos de contato entre os 
dois ficcionistas, a partir da análise do conto “O veredicto” e do romance O 
castelo, textos famosos do autor de A metamorfose, e dos contos “O convidado” 
e “Os comensais”, do escritor brasileiro.

Nesse intento, a imagem do labirinto servirá de âncora para nossas 
reflexões, nas quais conferimos destaque a cenários, atmosferas, escolhas 
lexicais e discursos caracterizados como indicadores do absurdo que cerca as 
personagens e que se amalgamam para a configuração dos universos literários 
dos escritores em epígrafe.

O texto intitulado “Em algum lugar do passado”, incluso em A arte 
do romance (2009, p. 93-111), do escritor Milan Kundera, constitui-se como 
comentário sobre o questionamento que lhe serve de mote: “O que é o 
kafkiano?”. Partindo de um acontecimento inusitado na vida de um engenheiro 
de Praga, o autor põe em discussão essa pergunta inquietante. Seu ensaio 
revela-se uma espécie de busca ou perseguição, no bom sentido do termo, de 
um autor que tenta achar ou compreender o estilo de outro. O ensaísta tece 
suas considerações, dividindo-as em vários setores, que exploram, por sua vez, 
temas, imagens, personagens, situações, categorias, linguagem, dimensões da 
obra do autor de O processo (1925).

De modo bastante lúcido, Kundera (2009) leva-nos a compreender 
que as obras de Kafka não devem ser entendidas como “parábolas religiosas”, 
conforme quiseram crer alguns de seus exegetas, nem como previsão das 
configurações políticas ulteriormente assumidas pela nação do autor, nem, 
ainda, como desejo de comunidade, mas sobretudo como expressão do 
humano, como uma possibilidade que segue o homem constantemente. Nesse 
sentido, o autor de A cortina revela a abrangência do kafkiano, mostrando-nos 

1  Mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal do Ceará e doutoranda em Letras por este mesmo programa, sob orientação da Profª. Dr.ª 
Ana Marcia Alves Siqueira.
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que ele engloba, a um só tempo, a esfera individual e a social, o particular e o 
público, num reflexo mútuo.

Entre os aspectos levantados por Kundera (2009), queremos 
destacar a imagem do labirinto, por se ligar à questão do aprisionamento, 
do desnorteamento ou da sensação “claustrofóbica” vivenciada pelos 
protagonistas de Kafka.

Vejamos, para tanto, as principais acepções atribuídas ao vocábulo 
“labirinto”. Uma delas refere-se a ele como “Sistema de caminhos 
desorientadores, com significado básico semelhante ao da --> Espiral.” 
(LURKER, 2003, p. 371). Outra, de caráter mitológico, designa-o como “a 
moradia do Minotauro construída por Dédalo.” (BECKER, 1999, p. 160). Ana 
Maria Lisboa de Mello, entre outros, pontua também que o labirinto associa-se 
a ritos iniciáticos em que “As dificuldades do caminho e os riscos de perder-
se nele reproduzem as dificuldades da trajetória que leva ao amadurecimento 
espiritual.” (MELLO, 2007, p. 372). A autora assinala, ainda, que, na literatura, 
uma das tendências principais da imagem do labirinto é esta última, a do 
caminho de amadurecimento daquele que o percorre. Uma segunda vertente 
seria a que considera o labirinto como representação da “condição humana, 
vista como absurda.” (MELLO, 2007, p. 378).

No caso das narrativas que nos propusemos analisar, veremos que prevalece 
este último entendimento, uma vez que não se observa, nos caminhos traçados 
pelas personagens, uma trajetória da qual se sairá vitorioso ou amadurecido. Ao 
contrário, predomina, ao final, uma sensação inócua, de profundo vazio ou de 
inutilidade diante dos obstáculos enfrentados na caminhada.

A esse respeito, chama-nos a atenção o cenário em que se passam 
determinadas cenas. Queremos nos referir a certos espaços fechados e 
sombrios observados, por exemplo, no conto “O Veredicto” (1916), no qual 
Georg Bendemann é apresentado ao leitor “sentado no seu quarto, no primeiro 
andar de um dos prédios baixos”, de onde sai, “atravessando um pequeno 
corredor escuro”, em direção ao quarto do pai, descrito também como um 
ambiente “insuportavelmente escuro”. Acreditamos que as escolhas espaciais 
e lexicais, por nós sublinhadas nas expressões acima, não são gratuitas, mas 
servem, antes, para corroborar a atmosfera opressiva caracterizadora do 
universo literário kafkiano.

De forma semelhante, em O castelo (2008), o aspecto sombrio e 
nebuloso apresenta-se recorrentemente na trajetória do agrimensor K., 
podendo ser notado desde as primeiras linhas do romance: “Era tarde da noite 
quando K. chegou. A aldeia jazia na neve profunda. Da encosta não se via nada, 
névoa e escuridão a cercavam, nem mesmo o clarão mais fraco indicava o 
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grande castelo.” (KAFKA, 2008, p. 7, grifo nosso). Envolvido por essa paisagem 
pouco convidativa, K. levanta os olhos e o que vê diante de si é uma espécie 
de vazio. Prosseguindo a leitura, no encalço dos passos do protagonista, o 
leitor compartilha da sensação de suspensão na qual ele imerge. Na medida 
em que avança, tentando encontrar um caminho que o leve ao Castelo, o que 
se lhe interpõe é um obstáculo após o outro: a neve espessa, pesada, que mal 
permite o deslocamento; as curvas inesperadas da estrada; o temperamento 
hostil dos moradores da aldeia.

No que se refere às narrativas do contista brasileiro Murilo Rubião, a 
imagem labiríntica apresenta-se com notoriedade nos contos “O convidado” 
e “Os comensais”. No primeiro, conta-se o episódio protagonizado por José 
Alferes, hóspede de um hotel numa grande metrópole, repentinamente 
surpreendido por um misterioso convite, no qual não constam remetente, data 
nem local onde ocorrerá a festa para a qual está sendo convidado. No papel, 
consta apenas a descrição do traje a ser usado.

Assim, observando a movimentação que ocorre numa loja de aluguel de 
roupas, situada próximo ao prédio no qual se encontra, a personagem deduz 
que a festa será na noite daquele mesmo dia. Então, dirige-se à citada loja a 
fim de alugar um traje adequado e retorna ao apartamento para se preparar. 
Embora contrariado pelo fato de a remetente do convite não ser quem ele 
esperava (Débora, uma estenógrafa que se hospeda no mesmo andar e a 
quem ele deseja ardentemente), Alferes toma um táxi, que o leva a um local 
obscuro, no qual se aguarda o início da festa. Lá, é confundido, a princípio, com 
o convidado principal da festa, aquele a quem ninguém conhece, mas que é 
ansiosamente aguardado por todos.

Como se pode notar, o insólito apresenta-se desde o início do conto, por 
meio do convite inusitado e por sua incompletude de informações. Mas esse 
caráter é acentuado num segundo momento da narrativa, quando, fatigado de 
esperar e entediado de ouvir todos falarem de um único assunto, “criação e 
corrida de cavalos” (RUBIÃO, 2010, p. 202), Alferes decide ir embora.

É a partir dessa determinação e dos percalços enfrentados pela 
personagem, na tentativa de sair daquele lugar, que vislumbramos a imagem 
do labirinto, assemelhado, a nosso ver, ao que pudemos observar na ficção 
kafkiana. Assim, decidido, Alferes busca, desesperadamente, ver-se livre 
daquela situação, mas todos os seus esforços são malogrados. Seus rogos ao 
taxista não funcionam, a aventura de seguir a pé é inútil, trazendo-lhe somente 
prejuízos, como se pode ver no trecho seguinte: 

Pelos seus cálculos, bastaria caminhar um quilômetro para 
chegar à parte mais habitada do bairro, onde encontraria 
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condução fácil. Mal andara cem metros, as dificuldades 
começaram a surgir. Tropeçou no meio-fio, indo chocar-
se contra o muro. Seguiu encostado a este durante curto 
espaço de tempo e logo as mãos feriram-se numa cerca 
de arame farpado. Afastando-se dela, teve a impressão de 
que se embrenhara num matagal. Daí por diante, perdeu-
se. Ia da direita para a esquerda, avançava, retrocedia, 
arranhando-se nos arbustos. (RUBIÃO, 2010, p.205).

Desse modo, tendo perdido o chapéu, rasgado a roupa, partido os 
calçados, sangrando os pés, Alferes fica em farrapos e entregue ao desconsolo. 
Depois de todos os vexames acima descritos, ele, involuntariamente, retorna 
ao mesmo local de onde saíra. Faz, ainda, uma última tentativa com Faetonte, o 
taxista, mas este permanece inflexível. Ao fim, é acudido por Astérope, mulher 
que conhecera na festa, a qual se oferece para ajudá-lo, tomando-o pelo braço 
e dizendo saber o caminho. Sem outra alternativa, ele se deixa levar, embora 
duvidando de que aquela mulher fosse capaz de fazer o que enunciara.

Além dos diversos obstáculos que se lhe interpõem, Alferes tem de 
lidar também, como Georg Bendemann e o agrimensor K., com uma atmosfera 
opressiva e sombria. Alguns termos presentes no texto denunciam essa 
circunstância: “Quase nada enxergava porque neblinava forte.”; “Alferes desceu 
do carro resmungando, disposto a enfrentar a cerração.”; “Aflito, buscando na 
escuridão luz de casa ou de rua que o orientasse, desequilibrou-se e rolou por 
um declive.” (RUBIÃO, 2010, p. 204-205, grifos nossos).

Por conseguinte, a personagem de Rubião experimenta a mesma 
sensação de desnorteamento que as personagens de Kafka. Nas tentativas 
frustradas de sair de determinada situação, nos desencontros que isso provoca, 
nas contrariedades sofridas, na oposição a todos os propósitos, revela-se a 
imagem labiríntica, recorrente nos escritos de ambos os autores. A respeito 
da “lei opressiva e sombria” que permeia a galeria kafkiana de personagens, 
Walter Benjamin declara: 

Nenhuma de suas criaturas tem um lugar fixo, um contorno 
fixo e próprio, não há nenhuma que não esteja ou subindo 
ou descendo, nenhuma que não seja intercambiável 
com um vizinho ou um inimigo, nenhuma que não tenha 
consumido o tempo à sua disposição, permanecendo 
imatura, nenhuma que não esteja profundamente 
esgotada, e ao mesmo tempo no início de uma longa 
jornada. (BENJAMIN, 1994, p. 142). 
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Essa observação pode, a nosso ver, ser estendida também aos 
protagonistas de Rubião, uma vez que, no caso que acabamos de analisar, 
a fixidez se desfaz. Alferes faz, involuntariamente, idas e vindas, avanços e 
retrocessos; cambaleia, como se estivesse ébrio, de um lado para o outro, 
envereda por caminhos escusos, choca-se com um obstáculo após o outro. 
Essa trajetória errante configura bem o labirinto kafkiano em seus variados 
contornos e em sua ausência de solidez.

Pronunciando-se sobre a escrita kafkiana, Georges Bataille afirma, 
referindo-se à coletânea A muralha da China: 

Como em todos os momentos que sua obra descreve, nada aqui 
depende solidamente da ordem estabelecida, das relações definíveis. Sempre 
um mesmo dilaceramento informe, às vezes lento e às vezes rápido, de 
nevoeiro no vento: nunca um objeto legível, visado abertamente, vem prestar 
um sentido a uma ausência de limite tão passivamente soberana. (BATAILLE, 
1989, p. 143-144).

O comentário feito pelo crítico francês pode ser associado também 
às situações vivenciadas pelas personagens das narrativas em análise. O filho 
condenado à morte por afogamento, o agrimensor K., José Alferes e Jadon, 
como se verá adiante, são sujeitos à indefinição, dilacerados pela falta de sentido 
das experiências e circunstâncias vivenciadas, esmagados por forças invisíveis, 
impalpáveis e desconhecidas, sendo entregues ora ao desespero, ora à resignação.

Em “Os comensais”, também de Murilo Rubião, o entrecho é outro, 
ou seja, o enredo é diverso, mas a experiência pela qual passa Jadon, o 
protagonista, é análoga àquelas vivenciadas pelas personagens anteriormente 
comentadas. Nesse conto, o insólito também se instaura desde o princípio, 
acentuando-se à medida que a narrativa avança. 

Em linhas gerais, o enredo conta a história de alguém que tenta travar 
contato com os companheiros de refeição de um mesmo restaurante, mas 
não obtém nenhum retorno, sendo continuamente ignorado.Jadon faz tudo 
que está a seu alcance, desde gestos discretos até o uso da violência, para 
conseguir algum tipo de atenção dos comensais do estranho restaurante que 
frequenta diariamente, mas todos permanecem na indiferença habitual.

Absorta com o que se passa a seu redor, a personagem nota que os 
ocupantes das mesas nunca comem nada, nunca interagem e estão sempre 
nos mesmos lugares, embora os pratos sejam continuamente trocados pelos 
garçons e o número de comensais aumente a cada dia, sem aumentar, porém, 
a quantidade de assentos. Aquilo tudo inquieta profundamente Jadon, que, um 
dia, é surpreendido ao encontrar, entre os circunstantes do refeitório, uma figura 
que lhe é familiar: Hebe, uma antiga namorada abandonada trinta anos antes, 
mas cuja aparência é a mesma, como se o tempo não tivesse passado para ela. 
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Entusiasmado com o encontro, Jadon fala com a moça dando mostras 
de grande alegria, mas ela, como os demais, posta-se impassível, sem 
esboçar qualquer reação. Contrariado, o homem tenta buscar explicações em 
lembranças do passado e tenta um novo contato, mas a insensibilidade da 
jovem desconcerta-o a ponto de embriagar-se e adormecer no restaurante. 
Acorda atordoado, de madrugada, e fica estarrecido ao perceber que todos se 
encontram ali, nos mesmos lugares. Conclui, então, que os comensais moram 
naquele lugar, do qual deseja evadir-se levando Hebe consigo. Ao constatar, 
porém, que esta é, na verdade, uma espécie de boneca de cera gelatinosa e 
grudada no assento, ele fica aterrorizado e busca a saída.

É a partir desse momento que o labirinto se destaca na narrativa, 
transfigurado nos rodeios infindáveis realizados pela personagem, no intento 
desesperado de achar uma saída daquele ambiente sufocante: 

Rapidamente ganhou o corredor, rumo à porta principal. 
Verificou, com certa surpresa, que, no lugar onde ela 
deveria estar, uma parede lisa vedava-lhe a passagem. 
Retrocedeu célere, julgando que possivelmente se 
desorientara. Também não a encontrou no lado oposto. 
Retornou várias vezes ao ponto de partida e tinha a 
impressão de que não saíra do lugar. [...] Ia crescendo a 
sua inquietação e, sentindo-se encurralado, buscava uma 
janela, uma abertura qualquer que o levasse à rua. Nada, 
além do corredor. (RUBIÃO, 2010, p. 223, 224).

O excerto acima ilustra bem a condição de enclausuramento e de 
desnorteamento da personagem. Em vão, ela busca, de todas as maneiras, 
uma possibilidade de fuga. Vendo-se acuada e desorientada, chega a sentir 
asfixia e a ter suas forças vitais enfraquecidas a ponto de desmaiar. A imagem 
labiríntica delineia-se nos deslocamentos, nos volteios, nas idas e vindas do 
protagonista, que, apesar de sua perseverança, resultam em inutilidade, uma 
vez que nenhum caminho é encontrado. A esse propósito, é interessante notar 
a presença do corredor, imagem que se apresenta também nas narrativas 
anteriormente aludidas. José Alferes, em sua tentativa de fuga, igualmente 
atravessa um corredor: “No final do corredor, o porteiro quis retê-lo e foi 
afastado com uma cotovelada.” (RUBIÃO, 2010, p. 204). Georg Bendemann, 
como vimos,também atravessa um “pequeno corredor escuro” para ir ao 
encontro do pai. Jadon, na espécie de prisão em que é “jogado”, percorre 
diversas vezes o mesmo corredor. Assim, esse é, em outras palavras, um dos 
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elementos típicos do labirinto presente em Kafka e em Rubião, o qual intensifica 
a sensação de claustrofobia e encurralamento vivenciada pelas personagens.

Como se pode perceber, a condição em que se coloca cada uma 
das personagens comentadas é de solidão e de impotência perante o 
“emparedamento” a que é relegada. Os meandros, as sinuosidades dos 
caminhos percorridos parecem gratuitos, parecem não ter um sentido. 
Saídas ou portas não são encontradas ou não existem. Não existe, portanto, 
o heroísmo, não existe a vitória, não há amadurecimento ou ascensão. O 
labirinto é percorrido solitariamente, mas as possibilidades de atos heroicos 
que forneçam algum significado à errância são negadas. Em alguns casos, 
como o de Jadon, não existe sequer o retorno ao ponto de partida, não existe 
o centro. Entra-se, assim, no terreno do instável, em que viver é deparar-se 
continuamente com o absurdo.

Podemos acrescentar, ainda, que a feição labiríntica elabora-se não 
apenas nos trajetos enviesados e/ou asfixiantes dos protagonistas, mas também 
no discurso de certas personagens secundárias. Exemplo disso são os argumentos 
enumerados pelo prefeito diante das razões apresentadas pelo agrimensor 
K. no quinto capítulo de O castelo. Empreendendo uma inversão da lógica, 
aquela personagem tenta, a todo custo, por meio de uma sucessão de “pseudo-
justificativas”, convencer K. de que sua presença ali é um equívoco, “um erro num 
dossiê”, como afirma Kundera (2009), sem direito a uma explicação plausível e 
sem levar em consideração todas as implicações e transtornos ocasionados a 
alguém que foi um dia necessário, mas já não o é; a um ser que se encontra 
simplesmente fora do contexto, deslocado no tempo e no espaço, cujo problema 
é algo ínfimo, “um dos menores entre os pequenos casos”, conforme palavras do 
prefeito, devendo, portanto, ser ignorado, para não perturbar as autoridades ou 
instituições, que têm assuntos muito mais “sérios” a resolver. 

Desse modo, o “kafkiano” e o “rubiano”, digamos assim, residem, portanto, 
no absurdo das situações ou experiências vividas no campo do real ou no ficcional, 
naquilo que sufoca e angustia o homem por não lhe permitir um desvencilhamento 
ou uma saída, no que se revela incompreensível e sem solução.
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representações Míticas Guarani Myba nas narrativas 
de educadores indígenas

Marília Gomes Ghizzi Godoy1

Historicamente, o povo Guarani há uns 10 anos teve que se familiarizar com 
a presença da escrita (mbopara) como uma linguagem própria de poder. Através 
da presença das escolas públicas (municipais e/ou estaduais) em suas aldeias, essa 
presença tornou-se parte da vida cotidiana. Criou-se uma dimensão de valores 
em torno das nhembo’ea (escolas) apoiadas na necessidade de conhecimentos 
do “mundo civilizado”. Diz um educador indígena que saberes ocidentais são 
importantes para os índios conhecerem e poderem tornar-se capazes de dar 
soluções para várias “necessidades”. Reiteram-se dados de grandes estudiosos 
desse povo, inclusive os que realizamos em trabalhos de observação e convívio em 
aldeias da cidade de São Paulo (Tenonde Porã, Tekoa Pyau, Tekoa Ytu, Krukutu) e do 
litoral norte paulista (Aldeia Boa Vista e R. Silveira) nos últimos 15 anos.

É surpreendente como o povo Guarani, principalmente o grupo 
Mbya, consegue se organizar segundo o modo de ser tradicional, designado 
nhandereko (literalmente “nosso modo de ser”). Os valores sagrados que se 
polarizam na vida familiar, no convívio com a natureza e, principalmente, na 
vida ritual na opy (Casa de Rezas) tornam-se “opostos” aos ensinamentos 
da escola e também da rotina escolar em que se desenvolvem valores de 
forma laica, secular e tornam-se contrastantes com os significados que dão 
representação à concepção cultural e religiosa dos Guarani Mbya.

Ordena-se um espaço de compreensão onde o termo jurua que designa 
o branco impõe-se de forma categórica para conferir avaliações, críticas diante 
das duas direções opostas das influências culturais2.

Neste artigo, procura-se refletir sobre dois livros que foram escritos no 
universo mbopara (termo que é usado para exprimir o universo de valores ligados 
a escrita, significa literalmente: escrito [DOOLEY, 1982, p. 253]) pelos próprios 
mbya, sendo que os educadores indígenas tiveram um peso predominante na 
elaboração das narrativas. Ocorre que as duas obras foram realizadas como 
“material de uso pedagógico” nas escolas CECI (Centro de Educação Cultural 

1  Mestre em Antropologia Social (USP), Doutora em Psicologia Social (PUC-SP), 
professora do Mestrado em Educação, Administração e Comunicação da Universidade São 
Marcos (2000-12). Professora do curso de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas, da 
Universidade de Santo Amaro (UNISA).
2  O termo jurua é empregado pelos Mbya para designar o branco, não indígena. Ele 
sintetiza uma política cultural com relação ao civilizado. 
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Indígena), de ensino infantil, e nas escolas públicas (estaduais e municipais) de 
ensino fundamental situadas nas aldeias Mbya.

A presente investigação tem por objetivo situar o sentido de letramento 
que as obras representam por ordenarem a escrita de forma histórica e 
socialmente articulada a uma situação de educação formal.

Colocam-se duas questões intrínsecas ao tema: o sentido existencial 
e a definição vital que a cultura mbya exige através da vida derivada da 
palavra sagrada, palavra alma, e o sentido de mombe’u, que significa contar; 
nhemombe’u: contar sobre a própria vida (DOOLEY, 1982, p. 116). Derivam-se 
os termos para narrativas mombe’ua, nhemombe’ua (DOOLEY, 1982, p. 116).

Desta forma, a reflexão encaminha-se para a compreensão das 47 
narrativas da obra Nhandereko Nhemombe’u Tenonderã (Histórias para contar 
e sonhar), mas literalmente pode ser traduzido por “contamos nossos costumes 
para o amanhã”, isto é, “para o futuro”. Este livro é aqui considerado como 
Livro 2. E para as 37 narrativas que compõem o livro Nhandereko Ymaguare 
a’e Aỹgua (Nossa vida tradicional e os dias de hoje), aqui considerado Livro 1.

Em primeiro lugar registramos sucintamente os sentidos sagrados da cultura 
com relação aos mitos cosmológicos e de origem da vida, definição do ser humano.

Em segundo lugar seguem as apresentações das obras, o título das 
narrativas (índice) de ambos os livros (1 e 2). Em terceiro lugar procuraremos 
desvendar como os temas das narrativas incidem na prática mombe’u (contar) 
e mombe’ua (contos, narrativas) de forma a registrar a cultura presentificando 
valores considerados sagrados, que foram ensinados por Nhanderu (Nosso Pai) 
e os quais puderam ser escritos para que “possamos continuar valorizando e 
fortalecendo cada vez mais nossa identidade de sermos verdadeiros Guarani 
Mbya, povo originário desta terra” (Livro 2, p.11).

Reitera-se que ambas as obras foram escritas em língua nativa sendo 
conduzidas por educadores indígenas ligados às escolas das aldeias da cidade 
de São Paulo (Krukutu, Tenonde Porã, Tekoa Pyau, Tekoa Ytu). O livro 2 não foi 
traduzido para o português. O livro 1 tem tradução feita posteriormente a sua 
escrita em guarani mbya.

Dignas de nota são as justificativas que conduziram a formação das duas 
obras. O livro 2 resultou de um interesse em produzir material didático “escrito 
em língua Guarani, por educadores Guarani, para crianças Guarani” (Livro 2, p. 
7); nesse caso destaca-se a atuação profissional dos educadores do CECI (Centro 
de Educação e Cultura Indígena) que estão presentes nas três aldeias de São 
Paulo. O livro 1 foi coordenado pela autora deste artigo e resultou de um pedido 
que os próprios autores (narradores) fizeram. Puderam eles competir nas vagas 
do Edital PAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Estado da Cultura no 
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ano 2006. O prêmio possibilitou a escrita e publicação do livro em 20073.
Sabendo-se da grande quantidade de narrativas que estão 

comprometidas, na presente comunicação (84), entendemos os discursos na 
forma como eles exprimem a tradição mbya expressa na memória coletiva 
formando “blocos” de sentido, significados culturais articulados.

De forma ativa os mitos guarani situam-se no interior das narrativas, 
dão sentido às relações sociais e definem um campo subjetivo de ações 
e personagens. Os saberes aí transmitidos tornam-se referenciais de 
temporalidade. Neles, o futuro (rã) do título do livro (tenonderã) situa o que 
vem à frente, mas opera como presente e também passado-origem.

Os textos retratam a relação temporal do mito nas narrativas, recriando-
se o mundo social que é vivenciado pelos personagens. O lembrar torna-se 
recorrente nos textos como significado da própria vida e como as escolas 
precisam deles para formar, ensinar (-mbo’e) as crianças. Predomina um 
conhecimento que se tornar partilhado por todos.

A memória coletiva impõe-se na realização das obras formando a escrita 
como uma história ligada às escolas e à exigência de uma visão intercultural do 
ensino-aprendizagem.

Podemos entender que a reciprocidade entre a narrativa e a 
temporalidade humana seguem nos livros criando um tempo de ação e do 
vivido vinculados aos enredos conforme propõe P. Ricoeur (1994, 1995, 
1997). Constrói-se de forma renovada a tradição, seguindo-a por direções não 
lineares, mas criando-se meios de autoafirmação de sua própria historicidade.

Considerações sobre os guarani myba e suas concepções 
mitológicas na definição da existência 

Os Guarani Mbya compreendem um subgrupo dos Guarani cuja língua 
pertence à família linguística Tupi-Guarani, Tronco Tupi. A dinâmica política 
e de formação da sua identidade envolvem um movimento de resistência 
cultural que indica os alojamentos desse povo em aldeias situadas no estado 
de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Tocantins e Pará. Estão também presentes na Argentina e Paraguai. No 
estado de São Paulo constata-se a presença de 19 aldeias (sendo três mistas 
com a etnia Nhandeva) com uma população de 3.177 índios (conforme FUNAI 
& ISA, fevereiro de 2013).

Entre os mbya predomina uma concepção sagrada do mundo que se 
fundamenta na visão da alma humana e do universo voltados para a busca da 

3  O Edital PAC (Programa de Ação Cultural) tem atualmente a abreviatura ProAC.
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perfeição, uma concepção messiânica e profética que se dirige à busca da Terra 
Sem Males (yvy mara e’ỹ).

A alma, porção espiritual e divina do ser, é designada pelos termos 
ne’eng ou ñe’e (CADOGAN, 1959). Compreende, conforme esse autor, o 
espírito que os deuses enviam para que se encarnem nas criaturas prestes 
a nascer. Tanto os animais como as árvores tem ne’eng, sendo a alma de 
origem divina (ib: 25, 203). Meliá (1989) ressalta que a alma-palavra (ayvu ou 
ñe’e) destina-se a voltar ao país de onde precede. Ganha ênfase os termos 
mbaraete (força) e py’a guassu (coração grande) que designam condições de 
aprimoramento do ser. Destaca-se a palavra fundamental ao se criar o divino, 
e sua comunicação, pelo envio da alma-nome, criando-se os seres humanos, 
como nestas afirmações:

Nosso Primeiro Pai, para que fosse o centro e medula da 
palavra-alma; o fundamento da palavra é a palavra original, 
a que nossos Primeiros Pais, ao enviar seus numerosos 
filhos à moradia terrena para que aí erguessem, lhes 
comunicariam. (CADOGAN, 1959).

No mistério da criação, homens e deuses compartilham valores 
expressos por um misticismo capaz de se impor no universo da vida.

O dom do saber divino impulsiona as ações humanas exigindo uma 
dedicação, entrega do ser que se expressa pelos termos a’ã referindo-se a 
esforçar-se, intentar (CADOGAN, 1959), mo’ã: ficar de pé (DOOLEY, 1982, p. 
24) e nhoa’ã: prova de coragem (DOOLEY, 1982, 44). Quando afirmamos que 
“a religião Guarani é uma religião da palavra inspirada” (MELIÁ, 1989, p. 318) 
entendemos que a sabedoria indica o próprio ser. Daí a centralidade dos 
termos mbaraete (força, disposição) e py’a guassu (coração grande) indicando 
as principais virtudes que se espera do ser humano.

No centro do céu considera-se Nhanderu Tenondegua 
nosso primeiro e verdadeiro pai, sendo também 
uma concepção de Deus supremo. Jakaira, entidade 
representativa da neblina (tatachina), situa-se ao lado de 
Nhanderu. Kuaray, o Sol, circula em torno da Terra, sendo 
filho do Deus Supremo. A oeste destaca-se Tupã, entidade 
associada ao trovão e às águas. Karai fica a leste e é uma 
divindade associada ao fogo. Destacam-se os heróis míticos 
situados em seguida aos deuses e que são considerados 
‘verdadeiros pais e verdadeiras mães’ das almas-palavras; 
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eles enviam os nomes aos xamãs, que os transmitam aos 
novos seres humanos, no ritual do batismo (nhemongarai, 
yy karai). (CARVALHO e GODOY, 2011, p. 120)

Dotados de alma-palavra, os mbya seguem como viventes 
no mundo atual. Vários estudos registram a dinâmica de 
imperfeição, fraqueza que acompanha ‘os dias de hoje’.  
A distinção entre era antiga, ymaguare, e era atual designada 
era teko axy, era da imperfeição, reflete o peso das influências 
civilizatórias. (CARVALHO e GODOY, 2011, p. 145)

A vocação profética que conduz a busca da Terra Sem Males (yvy mara 
e’ỹ) impõe-se pelos constantes deslocamentos e pela força espiritual que se 
impregna nos rituais. (Ver CLASTRES, H., 1978; CLASTRES, P., 1990; SCHADEN, 
1974, 1989; GODOY, 2003).

A era atual designada pela presença do teko axy, era da imperfeição, exige 
“reversibilidade” dos seres, das coletividades. O termo nhemonkandire que significa, 
conforme Cadogan (ib), “fazer com que os ossos permaneçam frescos” retrata-se 
como o desejo de chegar a Terra Sem Males sem sofrer a experiência da morte.

O mito impõe um sentido próprio das discursividades guarani onde 
surgem os acontecimentos e as narrações voltadas a uma situação milenar.

Desta forma as narrativas que estudamos tornam-se expressões de 
um imaginário social que estrutura tempo-espaço, início-atualidade histórica, 
sagrado e realidade.

O valor central da língua e o desempenho social das coletividades na 
oralidade impõem-se na própria construção do ser, do universo simbólico 
primitivo e sua dimensão de historicidade.

As narrativas construídas nos livros mencionados expressam a visão 
histórica-temporal onde a escrita (mbopara) torna-se recorrente para o desejo 
presente que seja um devir para os futuros descendentes. Elas integram-
se ao modo de existir e agir dos viventes em sua condição de tornarem-se 
“escolhidos” e “aperfeiçoados”.

Apresentação: nhande reko ymanguare a’e aygua (nossa 
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vida tradicional e os dias de hoje); nhandereko nhemombe’u 
tenonderã (traduzido como histórias para contar e sonhar)4.

Livro 1 – Nhande reko Ymaguare a’e 
Aỹgua

Título das Histórias em Guarani Mbya

1.Nhemombe’ua Karai Nhe’ery (Darci 
da Silva) regua
2.Nhemombe’ua Vera Mirĩ (William 
Macena) regua
3.Nhemombe’ua Kerexu (Santa 
Fernandes Soares) regua
4.Nhemombe’ua Karai Mirĩ Apyka 
(Victor Fernandes Soares) regua
5.Nhemombeu’a Yva Poty Mirĩ (Fabiana 
Pires de Lima) regua
6.Yvy Marae’ỹ a’e Nhanderu Marae’ỹ Kuery
7.Kuaray a’e Jaxy regua
8.Jaxy ma Kuaray Ryvy
9.Tembekua regua
10.Ka’a regua
11.Jerokya a’e mborai
12.Mborai Tangara Regua
13.Opy’i re jaiporu va’e regua
14.Kaguijy regua
15.Ore kuery roguataa jave guare
16.Nhandereko Nhembo’ea Centro de 
Educação Cultural Indígena (CECI)
17.Kunha Karai reko
18.Kunha reko
19.Mba’emo yma guare regua
20.Tata regua

Tradução para o português

1.A história de Darci da Silva (Karai 
Nhe’ey)
2.A história de vida de William Macena 
(Vera Mirĩ)
3.História de vida de Santa Fernandes 
Soares (Kerexu)
4.História de Victor Fernandes Soares 
(Karai Mirĩ Apyka)
5.História de Fabiana Pires de Lima (Yva 
Poty Mirĩ)
6.A terra sem males e as divindades
7.O Sol e a Lua
8.Sobre Lua, irmão do Sol
9.Sobre o adorno labial (tembekua)
10.A cerimônia da Erva Mate
11.O Canto e a Dança
12.Canto sobre o Tangara
13.Sobre o que nós usamos na Casa de Rezas
14.Sobre o Kaguijy (bebida láctea de milho)
15.Na época de nossas andanças
16.Centro de Educação Cultural Indígena 
(CECI)
17.O modo de ser da Mulher Rezadora 
(Kunha Karai)
18.Sobre o modo de ser da mulher
19.Sobre os objetos antigos
20.Antigamente nossos antepassados já 
usavam fogo

4  Sugiro nesta comunicação seguir minha tradução textual: Contamos nossos costumes 
para que sejam seguidos futuramente.
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21.Mbo’y regua
22.Kya regua
23.Guyra’i regua
24.Parakau regua
25.Inambu regua
26.Tukã a’e araku regua
27.Tangara regua
28.Maino regua
29.Poi poi regua
30.Mba’emo ra’angaa regua
31.Oo Regua
32.Ka’aguy regua
33.Kaujo omombe’ua regua
34.Nhande re oma’e vy heta va’e 
kuery ojekorea regua
35.Heta va’e kuery regua
36.Nhaneretarã kuery reve jaikoa
37.Jerurea

21.Sobre o colar
22.Sobre a rede
23.Sobre os pássaros
24.Sobre o papagaio
25.Sobre o Inambu
26.Sobre o tucano e Saracura
27.Sobre o Tangará
28. Sobre o Beija-Flor
29.Pica-Pau
30.Sobre os artesanatos: imagens 
representativas
31.Sobre a casa
32.Sobre a mata
33.Sobre os cantos kaujo (causos)
34.A respeito do falso olhar dos não-
índios sobre nós
35.Sobre os não-índios
36.Nosso costume com nossos parentes
37.Sobre a esmola

Livro 2 – Nhandereko nhemombe’u 
tenonderã

Título das Histórias em Guarani Mbya

Nhande Reko
Nhandereko ara pyau ara yma regua
1.Ma’etya regua
2.Mba’e jaxy re pa ha’eve jajeporaka 
aguã?
3.Ara pyau
4.Mokoĩ nhande va’e Opy rupi jaiko’a 
regua
5.Nhemongarai 
6.Ka’a’i 
7.Nhande nhamba’eapoa re aỹ ma 
nhandeayvu ta, nhandereko re
8.Nhaneramoĩ kuery

Tradução para o português
Nossas Histórias (literalmente: Nosso 
modo de ser)
Nosso tempo (literalmente: Sobre o ano 
novo e ano velho no nosso costume)
1.Sobre as roças
2.Qual a lua certa para caçar?
3.Ano Novo
4.Dois indígenas
Nossa religiosidade (literalmente: Sobre 
nossa vida na Casa de Rezas)
5.Festa do Batismo
6.Cerimônia da Erva Mate
7.Nossos costumes e nossa fala sobre o 
trabalho
8.Nossos avôs (chefes religiosos)
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9.Xondaro py
10.Peteĩ nhande va’e ojepota
11.Nhamonhendu mborai’i
Teko yma guare kyringue pe 
onhemombe’e va’e rã
12.Popo’ire ojepotava’e regua
13.Ka’i yxo okẽ gui oma’ẽ va’e
14.Ka’i há’e kavaju
15.Peru Rima
16.Nhande’i va’e ikyrakue re oporandu 
va’e
17.Peru Rima regua
18.Ava va’e ome’ẽ mbo’y kunha’i pe
19.Ka’aguy re roo ague
20.Mbore ha’egui karumbe
21.Ka’i
22.Xivi ha’egui kaguare regua
23.Nnhade’i va’e ta’y ryru’i va’e
Nhambo’e kyringue mba’e mo ojapo aguã
24.Nhaneramoĩ Kuery
25.Avaxi regua
26.Yma ma
27.Mbyta
28.Mbeju
29.Avaxi ku’i
30.Nhande kuery nda’ijaoi
31.Petyngua
32.Ajaka
33.Namixã
34.Mba’emo kue
35.Tatu’i ta’y reta’i va’e
36.Arapoty
37.Tambeo
38.Nhuã regua – 1
39.Nhuã regua – 2
40.Jeporaka regua
41.Monde regua – 1
42. Monde regua – 2
Marã rami rojapo kuaxia para 

9.Sobre o xondaro
10.História de um índio que se 
transformou (em bicho)
11.Ouvimos mborai’i (pequeno canto)
Nossos costumes (literalmente: 
Ensinamos o modo de ser antigo para as 
crianças, no futuro)
12.Sobre a borboleta que se transformou 
em bicho
13.Uma lagarta que foi vista dormindo
14.O macaco e o cavalo
15.Peru Rima (personagem)
16.
17.Sobre Peru Rima
18.O homem que ofereceu um colar para 
uma mocinha
19.Ida à mata
20.Anta e a tartaruga
21.O macaco
22.A onça e o tamanduá
23.Nossas práticas (literalmente: 
Ensinamos às crianças algumas coisas 
para trabalhar).
24.Nossos avôs (chefes religiosos)
25.Sobre o milho
26.Antigamente
27.Pamonha
28.Beiju
29.Farinha de milho
30.Nós não usávamos roupas
31.O cachimbo
32.A cesta
33.O brinco
34.Quaisquer coisas (coisaradas)
35.Sobre a família do tatu
36.Arapoty (nome próprio feminino)
37.Tambeo (adorno labil masculino)
38.Sobre nhuã 1 (tipo de armadilha de 
caçar animal)
39.Sobre nhuã 2 (tipo de armadilha de 
caçar animal 2)
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40.Sobre a caça
41.Sobre o monde 1 (tipo de armadilha 
de caçar animal)
42.Sobre o monde 2 (tipo de armadilha 
de caçar animal)
Como foi produzido esse livro

A tradução dos títulos das narrativas do livro 2 foi realizada pela autora.

Conteúdos temáticos das narrativas 
Observa-se nos títulos das narrativas de ambos os livros uma ordenação 

de temas que explicitam o contexto simbólico nhandereko (nossos costumes). 
Como afirmam alguns professores indígenas, “Todas as histórias (mombe’ua), 
narrativas, referem-se ao mundo primitivo, ideal. Todas são consideradas 
mba’e ypy (mito) literalmente: coisas, começo de algo” (DOOLEY, ib: 106).

Pode-se ordenar os conteúdos descritivos em temas familiares do 
contexto descrito. Assim:

2.1. Narrativas sobre divindades, autoridades religiosas.
Livro 1: narrativas 6, 7, 8, 11, 13, 17.
Livro 2: narrativas 8, 11, 24.
2.2. Narrativas sobre os rituais.
Livro 1: narrativas 9, 10, 11, 14, 15.
Livro 2: narrativas 5, 6, 37.
2.3. Concepção do ciclo anual e atividades ligadas ao plantio, caça alimentos.
Livro 2: narrativas 1, 2, 3, 25, 38, 39, 40, 41, 42.
2.4. Natureza (mata e animais).
Livro 1: narrativas 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32.
Livro 2: narrativas 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 35.
2.5. Artesanatos enfeites.
Livro 1: narrativas 21, 22, 30, 31, 20.
Livro 2: narrativas 32, 33, 34.
2.6. Histórias com personagens diversos.
Livro 1 narrativas: 1, 2, 3, 4, 5 (são histórias de vida dos escritores).
Livro 2 narrativas: 4, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 36.
2.7. Histórias sobre temáticas ligadas à presença da escola, influências 

do branco.
Livro 1 narrativas: 16, 34, 35, 37.



798<sumário

Na impossibilidade de transcrever as produções pode-se ter uma visão 
de temas de cultura que se tornaram objetos das histórias. Ganha destaque 
o funcionamento discursivo que opera no material pesquisado. Impõe-se ele 
pela definição simbólica imaginária da vida coletiva inserido nas concepções 
tradicionais e os quais fundamentam a vida guarani.

Aỹma nhemombe’uta: “agora vamos narrar sobre nossa 
vida”

Em convívio nas aldeias mbya é notável uma forma ritual de dar início 
a um discurso. Geralmente durante uma reunião informal (na casa de reza ou 
nas parentelas) um líder (homem ou mulher) coloca-se em pé ou senta-se em 
local central e fala de forma que os outros se colocam como ouvintes.

São conhecidas aberturas formais para os discursos: 
“Ayma amombe’uta mbaemo” (Agora eu vou contar algo)
“Pei kuaaxe ramo” (Queiram saber...)
Os textos dos dois livros sugerem que as narrativas tiveram esta demanda 

de oralidade. Elas implicam na autoria do discurso. No livro 2 podemos destacar 
dois autores conhecidos que se destacam nessa dinâmica: Giselda Jera Pires de 
Lima (que também se destaca por ser professora e diretora da Escola Estadual 
da Aldeia Tenonde Pora); Pedro Karai Vicente, líder religioso dessa mesma 
aldeia e Ronaldo Lima, monitor escolar de Aldeia Tekoa Pyau.

Desta forma, as narrativas impõem-se como discursos de oralidade que 
articulam situações coletivas onde fluem representações que são persuasivas 
para o contexto. Falam com frequência:

- peikuaaxe (queiram saber)
- penduxe (queiram ouvir)
- mombe’u (verbo contar, relatar)
- tamombe’u xivi (deixe-me contar sobre a onça). (DOOLEY, ib: 116).
- nhemombe’u (contamos sobre nossa própria vida)
- mba’emo (alguma coisa)
- mba’emorei (qualquer coisa)
- xe aexa va’ekue (eu vejo algo)

Comentários e considerações finais 
O pensamento, o assunto, os temas das narrativas reforçam e atualizam 

o modo como os guarani representam e estruturam o mundo. As experiências, 
os acontecimentos retratam-se no meio de significados onde o presente, 
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seguindo um imaginário próprio, permanece continuamente igual a si mesmo. 
Um tempo cíclico abre-se, afirmando-se como real (ete).

O entendimento da realidade segue como afirma P. Ricouer (ib), 
para uma forma unificadora do universo igualando elementos diversos em 
diferentes situações afetivas e emotivas seguindo uma história que supõe a 
transmissão das suas tradições culturais.

Um movimento de transformação das tradições pela passagem do 
discurso oral para o discurso escrito (mombe’ua para mbopara) é acolhido como 
uma exigência histórica da educação formal, concebida de modo diversificado, 
com respeito às tradições.

O jogo entre os tempos, as personagens e a construção da palavra 
insere-se como discurso capaz de colocar a memória como guardiã para as 
futuras gerações, conforme pensa Nora (1984).

O que se coloca como fundamento das obras, como material didático, 
para uma escola emancipatória, com presença do livro bilíngue, é a sua 
possibilidade de construir a alteridade étnica de forma política.

Os discursos registrados nos livros são produtos históricos que dizem 
respeito ao compromisso dos guarani como sujeitos capazes de reverter as 
dinâmicas contraditórias do contato com o civilizado (jurua).

As histórias de vida indicam a presença de um caráter épico das vidas 
contadas pelo valor de legitimidade que se garante no curso das ações. Tornam-
se verdadeiras e marcam o momento das experiências.

Durante os vários anos de escuta da língua guarani e das constantes 
tentativas de domínio do seu discurso oral, pode-se perceber que as traduções 
para o português provocam uma profunda descontextualização dos discursos. 
Nota-se que se origina um processo de recriação das falas e o exercício de 
poder que a escola como instituição formal exerce. A língua nativa ao ordenar-
se de forma intercultural impõe seus significados em uma realidade que não 
lhe é equivalente.

A história expressiva do livro didático na escola bilíngue apropria-se da 
escrita para valorizar e reforçar a identidade cultural e os conhecimentos que 
se referem ao domínio coletivo dos saberes.

Observamos a presença do letramento de forma histórica e social, 
onde a oralidade, a memória impõe-se como expressões de identidade onde o 
passado é recriado, dando possibilidades de auto representação das coisas, da 
tradição, por si mesmas.



800<sumário

Referências

BORGES, Luiz C. Os Guarani. Mbyá e a categoria de tempo. Revista Tellus, Ano 2, nº 2, 
abril de 2002, pp. 105-122.

CADOGAN, León. Ayvu Rapita. Textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guaíra. São 
Paulo: USP, FFLCH; Boletim 227, Antropologia 5, 1959.

CLASTRES, Hélene: Terra Sem Mal: o profetismo Tupi-Guarani. São Paulo: Brasiliense, 1978.

CLASTRES, Pierre. A fala sagrada. Mitos e cantos sagrados dos índios Guarani. 
Campinas: Papirus, 1990.

DOOLEY, Robert A. Vocabulário guarani. Distrito Federal: Summer Inst. Brasil, 1982.

EDUCADORES GUARANI. Nhandereko nhemombe’u tenonderã: histórias para contar e 
sonhar.. São Paulo: SME/DOT, 2007.

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004.

GODOY, Marília G. Ghizzi (coord.). Nhandereko ymaguare a’e Aỹgua. Nossa vida 
tradicional e os dias de hoje. Índios Guarani Mbya. São Paulo: Terceira Margem, 
2007.

GODOY, Marília G. Ghizzi. O Misticismo Guarani Mbya na Era do Sofrimento da 
Imperfeição. São Paulo: Terceira Margem, 2003.

GODOY, Marília G. Ghizzi & CARVALHO, Marivaldo Aparecido de. Representações 
míticas Guarani Mbya: A palavra como fundamento da Educação. Educação & 
Linguagem, v. 14, p. 120-145, 2011.

LITAIFF, Aldo. Os filhos do sol: mitos e práticas dos índios mbya-guarani do litoral 
Brasileiro. Revista Tellus, ano 4, nº 6. Campo Grande: UCDB, 2004, pp. 15-30.

MELIÁ, Bartomeu. A experiência religiosa Guarani. In: O Rosto Índio de Deus. São 
Paulo: Vozes, 1989, pp. 293-357.



801<sumário

NORA, P. Les Lieux de Mémoire. Paris: Gallimard, 1984.

RICOEUR, P. Tempo e narrativa (Tomo I). Campinas, São Paulo: Papirus, 1994.

______. Tempo e narrativa (Tomo II). Campinas, São Paulo: Papirus, 1995.

______. Tempo e narrativa (Tomo III). Campinas, São Paulo: Papirus, 1997.



802<sumário

Sertanílias-Romance de Cavalaria. as Urdiduras do Insólito no 
sertão profundo de elomar Figueira Mello.

Marleide Santana Paes1

Os objetivos deste trabalho foram explorar os avatares do argumento 
“suprarreal” e compreender o texto literário contemporâneo com vertentes 
narrativas sob as bases do insólito, a partir da análise do romance Sertanílias- 
Romance de Cavalaria (2008), único romance escrito pelo cantor, compositor 
e maestro baiano Elomar Figueira Mello2. O tema abordado investiga a 
naturalização do insólito na narrativa contemporânea. Sertanílias é um 
romance que apresenta uma tessitura envolta em uma “aura do mistério”. Em 
sentido amplo, é coerente o compreendermos como uma espécie de “portal 
entre dois mundos”, um geopolítico e outro maravilhoso.

Inicialmente, ao pensar na saga de Sertano, um “vaqueiro culto que lê 
Virgilio, Flaubert e Herculano sem recorrer ao dicionário”, Elomar pretendia 
construir um roteiro de cinema; posteriormente tal projeto foi substituído, 
transformando-o em romance. Preservou, todavia o roteiro intercalado à 
narrativa, muitas vezes, este serve de apoio ao leitor para melhor compreender 
a trama. Além do roteiro, há também, no interior do livro, entrevistas de 
alguns jornalistas com os quais o autor dialoga a respeito da construção de 
seu universo ficcional e sobre a concepção que ele tem de arte, sobretudo da 
contemporânea. O “Sertão Profundo” é o “outro lado da moeda” do sertão 
político-geográfico. Sertanílias é um mundo onde o cotidiano se enrosca 
ao extraordinário. É também, o universo ficcional em que o sertanejo e as 
“livusias” convivem harmoniosamente. 

Para a constituição do romance, o autor inspirou-se nos romances de 
cavalaria: O livro é composto por 14 capítulos. As ações de alguns personagens 
seguem o modelo da conduta medieval e cavalheiresca, os duelos são dotados 
de caráter mítico e também simbólico. Apontam para um ideário cristão cujo 
objetivo é destruir as armadilhas do mal em pleno sertão da Bahia, local em 
que o demônio recebe a designação de (tinhoso), o maldito que deseja, desde 
tempos remotos, levar à perdição os filhos de Deus. 

1  Doutoranda em Letras. - Universidade Presbiteriana Mackenzie- UPM. Orientada pela 
Professora Doutora Glória Carneiro do Amaral- Pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2  Elomar Figuiera Mello além de romancista, também é arquiteto, cantor, compositor, 
maestro, roteirista. Uma das suas produções mais significativa é a opera O Auto da Caatigueira. 
Suas composições musicais são extensas, no entanto, o único romance que escreveu foi em 2008, 
Sertanílias- Romance de Cavalaria. 
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Os elementos que compõem o espaço narrativo de Sertanílias se 
imbricam entre o espaço físico e o espaço “real maravilhoso” que aqui será 
entendido sob a ótica de Irlemar Chiampi. O mundo narrativo, criado por 
Elomar Figueira Mello, envolve o imaginário sertanejo permeado de seres 
totalmente ambíguos e envoltos em uma “aura de mistério”. A tessitura da obra 
apresenta-nos elementos os quais nos desconcertam ao tentarmos decifrar as 
identidades de cada homem, mulher, objetos e até mesmo animais que fazem 
parte da trama do romance. Santos, demônios ou meros seres humanos? Quais 
as reais identidades das personagens na trama deste romance? 

Efetivamente, em Sertanílias, nunca se sabe definir com precisão o limiar 
do humano e do extraordinário. Quase todas as personagens são suspeitas. É 
muito tênue a linha que divide seres humanos de seres portadores de poderes 
admiráveis. O autor desta obra, assim a define: 

Sertanílias, relatos pertencentes tão somente ao mundo 
que em algum tempo, no passado ou no futuro, com 
certeza, deve existir. O mundo de Naninha, Gabriela, O 
Cavaleiro da Torre, do Acalanto, Faviela, O Veado Branco. 
De cavaleiros, pastores que falam de monjas guardiãs 
de estrelas, de extintos tropeiros cujas ondas imagéticas 
ainda mesmo que envoltas pela névoa cinzenta dos anos, 
se vão errante por estradas e areias de ouro: O Sertão 
Profundo. (MELLO, 2008, p. 13)

Em linhas gerais podemos dizer que a grande missão de Sertano, 
um vaqueiro instruído que vive no Sertão da Bahia, é libertar seus irmãos 
que foram levados cativos as Terras de Ofir cuja localização não fica clara 
geograficamente para o leitor. Na busca de cumprir sua missão, este vaqueiro 
passará por diversos percalços que inclui entre muitas aventuras, os encontros 
com seres enigmáticos como, por exemplo, o Cavaleiro da Tempestade-sósia 
de Sertano e também com “Ôra”, uma espécie de conselheira do vaqueiro. 
Neste trabalho, nos ateremos apenas na análise do sétimo capítulo, intitulado: 
“O Ferrêro”. Sendo assim, vamos analisar os mistérios que envolvem a casa e 
as ações de um misterioso ferreiro que Sertano procura para trocar a ferradura 
de seu cavalo Russo Pombo. 



804<sumário

Os Mistérios da Casa do Ferrêro
Com a análise deste capítulo pretende-se averiguar os princípios que 

regem os acontecimentos extraordinários em Sertanílias, bem como, investigar 
o envolvimento das personagens perante este mundo que se manifesta como 
revelador de situações adversas ao lógico e /ou coerente, mas que dialoga com 
as múltiplas construções de identidades do sertanejo. O capítulo inicia com 
descrição da casa da singular figura do ferreiro: 

Perpassam um ante espaço todo tomado de pesada tralha 
férrea pelo chão, pelos cantos, pelas prateleiras sujas 
imundas, antigas peças, antiguíssimas armaduras, elmos, 
cabeçadas, lanças, escudos templários [...] teias de aranha, 
por todos os cantos e tetos. (MELLO, 2008, p. 119)

Logo em seguida é feita pelo narrador a descrição da enigmática figura, 
tal descrição aparece quase como se fosse o prolongamento do lugar que o 
mesmo habita, ou seja, tanto quanto o ambiente, as características físicas da 
personagem também sugerem medo e terror:

Num canto mais escuro sentado em um toco de 
madeira escura também, depois de grande busca com 
os olhos, com muita dificuldade conseguiram divisar 
um rosto escuro tisnado, numa roupa escura sobre um 
fundo escuro e parede onde apenas ressaltaram em 
diferenciação de planos, dois olhos vermelhos quase 
que sanguinolentos e totalmente isentos de branco 
esclerótico. (MELLO, 2008, p. 119)

Como se observa, o espaço descrito corrobora para a construção de um 
ambiente aterrador, propício para desencadear o acontecimento sobrenatural. 
A figura do ferreiro é envolta por uma atmosfera sinistra. Ele surpreende 
Sertano, quando revela que já o esperava, bem como já sabia o motivo pelo 
qual ele fora a sua casa. Indagado pelo recém-chegado de como estava 
ciente da sua chegada, a sinistra figura simplesmente diz: “Sempre sei. Sei de 
tudo”. Esta expressão alude onisciência, característica restrita apenas a Deus, 
segundo as Sagradas Escrituras. A palavra “sempre” inserida na frase causa 
uma extensão de sentido ambíguo e põe em “xeque” a identidade puramente 
terrena do ferreiro, tendo em vista que nenhum ser humano é capaz de saber 
de tudo “sempre”. Os mistérios em volta da conduta do ferreiro prosseguem. O 
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modo como o mesmo executa o seu labor remete o leitor ao mundo operante 
pelos vieses do sobrenatural. 

O ferrêro abre a portinhola de uma forja que estava ao lado. 
Ali enfiou a parte do casco dentro de um fogo vermelho 
com as bordas verdes. Nesta altura os companheiros de 
Sertano já quase passava mal. Não havia carvão na forja e 
o fogo era alimentado por leitões, frangos multicoloridos 
vivos e uma grande gravetada de ossos de canela de velho. 
Ás vezes, divisava-se ao fundo que lembravam formas 
humanas. Em seguida, quando o casco da pata chegou 
até o rubo azulado, o Ferrêro trazendo-o para a bigorna 
acoplava-lhe uma placa metálica com as próprias mãos 
sem auxílio de tenazes, luvas ou outra coisa qualquer que 
lhe protegesse. (MELLO, 2008, p. 122)

No trecho acima é possível perceber que a construção argumentativa 
ambígua transita sem aviso prévio entre o sólito e o insólito de modo que há 
na construção textual da narrativa a inserção do maravilhoso se sobrepondo de 
modo contínuo ao natural. 

Conforme já fora dito nas páginas iniciais, neste trabalho, optou-se por 
analisar a construção do insólito no romance em análise, a partir da concepção 
do “Real Maravilhoso” desenvolvida por Irlemar Chiampi em: O Realismo 
Maravilhoso. Forma e Ideologia no Romance Hispano- Americano. A escritora 
compreende como “maravilhoso”, o extraordinário, ou seja, o que escapa ao 
curso do ordinário das coisas e do humano. Sob sua ótica, Maravilhoso é o que 
contém maravilha, do latim mirabilia, ou seja, coisas “admiráveis”; não apenas 
as “belas” e “boas”, mas também, as “execráveis” e as “horríveis”. 

Os relatos apresentados no capítulo “O Ferrêro” estão permeados 
pelo “Maravilhoso”, admirável e execrável, apontado por Chiampi. É possível 
identificar nas ações da personagem ferreiro um jogo incessante entre: a) o 
lógico e ilógico: “O Ferrêro abre a portinhola de uma forja que estava ao lado. 
Ali enfiou a parte do casco dentro de um fogo vermelho com as bordas verdes”, 
b) o natural e o sobrenatural: “quando o casco da pata chegou até o rubo 
azulado, o Ferrêro trazendo-o para a bigorna acoplava-lhe uma placa metálica 
com as próprias mãos sem auxílio de tenazes, luvas ou outra coisa qualquer 
que lhe protegesse.”, c) o temporal e o atemporal: “Parece que êl num tem 
idade não siô! Os antigo, bisavô, os tataravô dos avô já falava desse ta ferrêro 
[...] Dize qui ele o soldad’ qui assoitõ nosso Siô no pat’ do pretóro ruman’, 



806<sumário

cum um gato de nove calda”, d) grotesco/hediondo: “o fogo era alimentado 
por leitões, frangos multicoloridos vivos e uma grande gravetada de ossos de 
canela de velho [...] Ás vezes, divisava-se ao fundo das chamas alguns crânios 
que lembravam formas humanas ” (MELLO, 2008, p. 116-117)

Quando procuramos entender os acontecimentos insólitos na casa do 
ferreiro, a partir da ótica do Real Maravilhoso apontado por Irlemar Chiampi, 
é interessante destacar antes o modo pelo qual a mesma concebe este termo. 
Ao tratar da adesignação para o novo romance hispano-americano, a referida 
autora prefere se apropriar do termo “Maravilhoso” a usar o termo “Mágico”, 
para assinalar os acontecimentos insólitos construídos nos romances dos 
autores latino-americanos. Para Chiampi, escritores como Juan Rulfo, Gabriel 
Garcia Marquez, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre outros apresentam uma 
narrativa sobrenatural que a concepção de Fantástico desenvolvida por Todorov 
não foi capaz de acomodar nessa nova modalidade narrativa desenvolvida nos 
romances da América Latina no século XX. Bem como, não foram capazes de 
abarcar também as concepções de Realismo Mágico ampliada por Arturo Uslar 
Pietre, em Letras y hombres de Venezuela, em 1948, e de Angel Flores, em 
Magical realism in Spanish American fiction, em 1955. 

Embora reconheça que o termo “Realismo Mágico” foi o precursor da 
ruptura com o esquema tradicional do discurso realista, modelo envelhecido 
do realismo dos anos vinte e trinta; Chiampi ressalta que a designação 
“Realismo Mágico” tem sido assimilada pela crítica de modo “onipresente” e 
“indiscriminado”. Tal apropriação se mostra pouco eficaz na absorção de uma 
realidade hispano-americana que se apresenta “mutante e heterogênea”. 
Diante disso autora constata: 

A adoção do termo realismo mágico revelava a 
preocupação elementar de constatar uma “nova atitude” 
do narrador diante do real. Sem penetrar nos mecanismos 
de construção de um outro verossímil, pela análise dos 
núcleos de significação da nova narrativa ou pela avaliação 
objetiva de seus resultados poéticos, a critica não pôde ir 
além do “modo de ver” a realidade. E esse modo estranho, 
complexo, muitas vezes, esotérico e lúcido foi identificado 
genericamente com a “magia”. (CHIAMPI, 2008, p. 20-21)

O termo Mágico seria apenas a oposição com o natural, Chiampi não 
nega esta oposição, contudo acredita que o romance hispano-americano 
ultrapassa esta simples oposição Natural/Sobrenatural. Seus limites vão bem 
além da “sobrenaturalização do real”, tendo em vista que as tessituras das 
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narrativas propõem algo bem mais complexo do que esta simples dicotomia. 
Um dos motivos pelos quais Irlerman Chiampi prefere o primeiro ao segundo 
termo se deve às vantagens de “ordem lexical, poética e histórica para significar 
a nova modalidade da narrativa realista hispano-americana”. Sendo assim ela 
ressalta:

A definição de maravilhoso facilita conceituação do 
realismo maravilhoso, baseada não na contradição com 
o natural. Maravilhoso é o “extraordinário” o “insólito”, 
o que escapa ao curso do ordinário das coisas e do 
humano. Maravilhoso é o que contém maravilha, do latim 
mirabilia, ou seja, coisas admiráveis” (belas ou execráveis, 
boas ou horríveis) contrapostas à naturalia. Em marabilia 
está presente o “mirar”. Olhar com intensidade, ver com 
atenção, ou ainda ver através. O verbo mirare também 
se encontra na etimologia de milagre- portanto- contra 
a ordem natural- e de miragem- efeito óptico, engano 
dos sentidos. O maravilhoso recobre, nesta acepção, 
uma diferença não qualitativa, mas quantitativa com o 
humano; é um grau exagerado ou inabitual do humano, 
uma dimensão de beleza, de força ou riqueza, em suma, de 
perfeição que pode ser mirada pelos homens. (CHIAMPI, 
2008, p. 48)

Para Chiampi, o maravilhoso apresenta duas acepções acerca da 
“essência do humano”. A primeira, longe de negá-la, preserva-a, ou seja: a 
relação entre o humano e o extraordinário se fundamenta na “freqüência ou 
densidade com que os fatos ou objetos exorbitam as leis físicas e as normas 
humanas”. Já em sua segunda acepção, o maravilhoso rompe de modo abrupto 
com tudo que é humano. Sob esta ótica, Chiampi entende o maravilhoso como: 
“tudo o que é produzido pelas intenções dos seres sobrenaturais”. Olhando 
por este prisma, nota-se que a autora concebe a relação entre a essência do 
humano e do extraordinário, não como “afastamento da ordem natural, mas da 
própria natureza dos fatos e objetos”. Neste caso, o extraordinário pertencente 
à outra esfera e configura-se como uma atividade: “(não humana, não natural) 
e não tem explicação racional”. (CHIAMPI, 2008, p. 48)

Se partirmos destes pressupostos apontados por Irlemar Chiampi 
para analisarmos as atitudes do ferreiro no ato do seu labor, bem como, se 
observarmos o testemunho dos companheiros de Sertano sobre a origem do 
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tal homem ferreiro, seria também pertinente indagarmos sobre a verdadeira 
natureza desta personagem? Em que ponto termina a ação do homem e 
começa a do tinhoso? É possível demarcar com precisão o limiar da “essência 
humana” do ferreiro e as ações extraordinárias? O fato é que em Sertanílias 
quase todas as personagens são suspeitas. É muito tênue a linha que divide 
seres humanos de seres portadores de poderes extraordinários. Diante 
dessa constatação, acredita-se que tentar compreender neste trabalho os 
acontecimentos sobrenaturais expostos na narrativa, a partir da concepção 
que Irlemar Chiampi constrói sobre a narrativa hispano-americana, é um 
caminho considerável para se responder alguns questionamentos acerca da 
conduta dos personagens elomarianos. 

O Sertão político-geográfico não comporta a extensão do 
mundo “maravilhoso” que compõe Sertanílias:

Nesta obra, Elomar Figueira cria personagens complexas portadoras 
de uma identidade dúbia, fragmentada, lacônica, tanto quanto a história da 
própria humanidade. São personagens que parecem viver em um mundo 
demasiadamente distanciando do real, mas que ao mesmo tempo revelam 
sentimentos, medo, dúvidas e conflitos completamente humanos. A 
consideração de “Real Maravilhoso”, apontada por Chiampi se acomoda em 
Sertanílias, uma vez que a relação entre o humano e o extraordinário está 
sedimentada numa espécie de simbiose narrativa insólita em cujos elementos 
das leis físicas se acoplam ao rompimento abrupto com toda e qualquer lógica/e 
ou norma humana. É a interação entre as obras humanas e as produzidas pelas 
“intenções dos seres sobrenaturais”. 

Sob a ótica de Elomar Figueira Mello, o sertão físico não dá conta de 
explicar toda a gama de mistério que perscruta o imaginário sertanejo: 

Eu percebi muito apertado o sertão político-geográfico 
para caber e conter certos personagens transgressores 
de espaços e tempos e ordens pré-estabelecidas que 
oprimem, desfalecem e desmantelam do coração do 
homem, vôos e sonhos (MELLO,2008, p. 11). 

Então, diante da impossibilidade do sertão “político-geográfico” 
acomodar tantos personagens, adentremos o “Sertão Profundo” para 
entendermos este infinito universo de possibilidades de representações 
do homem em sua mais genuína essência. Boa parte da composição desse 
romance é feita de elementos folclóricos. Vejamos quais destes aspectos 
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foram mais explorados por Elomar Figueira em Sertanílias e especificamente 
no capítulo “O Ferrêro”. 

Segundo Luis Camara Cascudo, um dos aspectos que qualifica o Folclore 
é a indefinição cronológica: “[...] Os elementos característicos do Folclore 
são: a) Antiguidade, b) Persistência, c) Anonimato, d) Oralidade. Para que 
seja folclórico é preciso uma certa indecisão cronológica, um espaço que 
dificulte a fixação no tempo”. (CASCUDO, 1984, p. 24). Entre muitas histórias 
que compõem Sertanília, há uma com bastantes características de narrativa 
folclórica, trata-se de como certo carpina, em tempos remotos, fez o “tinhoso” 
explodir de ódio quando o ouviu glorificar o nome de Deus. A história do 
tinhoso e do carpina é contada por Sertano aos seus companheiros de viagem, 
ao percebê-los aterrorizados perante as façanhas operados pelo ferreiro. A fim 
de persuadi-los de que o diabo sempre perde perante os verdadeiros filhos 
Deus, Sertano narra-lhes o episódio da criação do serrote: 

Contam que um dos primeiros carpinas que veio ao 
mundo, inventou o serrote, dentado apenas e sem trava, o 
que muito lhe facilitou a vida, tornando-lhe mais maneiro 
o lidar com a madeira. Por ali passando certo dia, um 
dos espiões do inferno, um capeta velho aposentado, lá 
regressou rapidamente com o seguinte relato: “Chefe, o 
homem inventou o serrote, o que facilitou bastante os seus 
labores no trato dos cortes da madeira”. Recomendou-lhe 
então o chefe: “Volte lá correndo e danifique o tal engenho 
benfeitor”. Então se foi o tal e chegou à casa do carpina 
pelas alturas do meio dia. Enquanto o mesmo tirava a sesta, 
o malfeitor, tomando o serrote que ficou exposto ao sol, 
tratou de “danificá-lo”, envergando os dentes, cada um per 
si, para um lado e para o outro das duas partes da lâmina. 
Tendo entortado todos os dentes, postou-se do lado, 
invisível, aguardando a reação do carpina, quando em seu 
retorno. Ao regressar, o carpina, tomando o instrumento 
para serrar uma peça, vendo a maciez e desenvoltura com 
que o serrote penetrava na madeira, em face ao beneficio 
da trava, exclamou: “Mulher, louvado seja Deus, um anjo 
veio aqui enquanto eu descansava e, para melhorar minha 
vida ainda mais, endireitou com a trava o serrote que 
embuchava na madeira.” (MELLO, 2008, p. 128)
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Na história da criação do serrote é possível identificar elementos que a 
situa dentro de uma composição folclórica segundo a ótica de Cascudo, ou seja, 
imprecisão cronológica. O trecho: “Contam que um dos primeiros carpinas que 
veio ao mundo”, já possui elementos lexicais que nos remetem a noção de 
antiguidade e anonimato. O sujeito é indeterminado, marcado pelo sintagma 
verbal “contam”, bem como o tempo revela a ação do sujeito em um passado 
quase mítico. O desfecho da história é imbuído de triunfo do bem sobre o mal. 
Ao constatar que o carpina confundiu sua maléfica ação com uma dádiva de um 
anjo, o “bisbilhoteiro do diabo” explodiu, deixando o ar impregnado de cheiro 
de enxofre. Segundo Cascudo, nos contos populares, brasileiros, portugueses, 
espanhóis, africanos e árabes, rara ou impossível é uma vitória do demônio. 
(CASCUDO, 1984, p.319)

A “aura de mistério” é flagrante, no prosaico do universo sertanejo 
ficcional, criado por Elomar Figueira em Sertanílias O modo pelo qual a narrativa 
transcorre sugere o reconhecimento do indivíduo às mais diversificadas 
paragens que envolvem o homem, a terra e suas raízes. Ao terminar a análise do 
capítulo o “Ferrêro”, é pertinente afirmar: Sertanílias é um romance composto 
por duas linhas tênues, uma em cujo espaço físico é concebido dentro de certa 
disposição espacial lógica e temporal dedutível, cronologicamente identificável 
a partir dos elementos textuais organizados em sua composição argumentativa; 
outra em que o espaço é mítico, atemporal e ilógico, em que a situação relatada 
se torna ambígua, lacunar e difusa. Estas linhas tênues são por assim dizer o 
“portal” que cria as condições de possibilidades de potencialização não só do 
elemento histórico, mas também do cultural e do sagrado na obra de Elomar 
Figueira Mello. 
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Peter Pan: do inocente menino de J.M. Barrie ao demônio  
de Once Upon a Time

Miréia Aparecida Alves do Vale1

Peter Pan versus Peter Pan
Embora tenha sido citado, inicialmente, em 1902, em um livro que 

tratava da relação existente entre J.M. Barrie e os filhos de sua amiga Sylvia 
Davies, tendo passado, a partir daí, por modificações, é precisamente em 1911 
que Peter Pan é apresentado numa versão revista pelo autor no livro infantil 
chamado Peter e Wendy e que mais se aproxima àquela que conhecemos 
atualmente, na qual nos é apresentado um menino que se recusa a crescer e 
que vive aventuras na Terra do Nunca. A versão original do conto nos apresenta 
um menino que vive a vida brincando, literalmente, e que experimenta uma 
grande aventura junto de seus amigos, os irmãos Wendy, Pedro e Miguel 
após visitá-los na companhia da fada Sininho e convidá-los para conhecer 
seu “mundo encantado”, onde todos passam por grandes perigos para tentar 
resgatar a princesa dos índios que havia sido raptada pelo terrível Capitão 
Gancho. Pan consegue salvá-la, porém o temido pirata não desiste, indo atrás 
dos meninos perdidos, de quem Wendy tanto tinha gostado ao chegar à Terra 
do Nunca, tendo lhes contado lindas histórias. Aí, mais uma vez, Peter Pan se 
mostra corajoso indo até o navio pirata e lutando contra Gancho, conseguindo 
salvar seus amigos. Ao voltar para casa, Wendy convida Pan para ficar com 
eles, porém ele se recusa, pois sabe que, ao fazer isso, ele cresceria e sua vida 
perderia todo encanto. Então, escolhe permanecer na infância e poder brincar 
com todas as outras crianças, para sempre.

Durante décadas, a história vem sendo contada e o menino que não 
crescia e podia voar, vem fazendo parte do imaginário de crianças ao redor 
do mundo, sem causar nenhum estranhamento, uma vez que estamos 
familiarizados com a ideia de fadas e bruxas, de princesas e mocinhos, como 
bem nos trouxe Todorov:

Estamos no fantástico-maravilhoso, ou em outros 
termos, na classe das narrativas que se apresentam 
como fantásticas e que terminam por uma aceitação do 
sobrenatural. Estas são as narrativas mais próximas do 

1  Mestranda em Letras: estudos literários - UEL
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fantástico puro, pois este pelo próprio fato de permanecer 
sem explicação, não racionalizado, sugere-nos realmente a 
existência do sobrenatural. (TODOROV, 1975, p. 58)

Porém, esse fantástico-maravilhoso assume uma nova forma com 
o início da série de TV americana Once Upon a Time (OUAT), na qual os 
conhecidos personagens do mundo encantando aparecem de uma maneira 
nova, chamando atenção, agora, não apenas das crianças, mas de um público 
adulto, que se deixa levar pela criação bem sucedida, que estreou em 23 
de outubro de 2011, sob o comando dos experientes Edward Kitsis e Adam 
Horowitz, criadores da famosa série Lost e do longa Legacy. Nessa versão “à 
la” grandes produções hollywoodianas, Peter Pan também apareceu envolto 
numa nova atmosfera, com uma trajetória que envolve os representantes do 
Mal: Rumpelstiltskin/Sr. Gold (Rumple) e a Rainha Má (Regina).

Adaptação: infidelidade ou inovação?
Pensando na adaptação como parte essencial para que uma história se 

difunda, a ponto de atingir os mais variados públicos, inclusive aqueles que 
não tiveram contato com livros de histórias infantis ou que não conheceram 
os famosos contos de fadas que vão muito além das histórias de princesas 
em perigo à espera de um corajoso príncipe para salvá-las, as revisitações aos 
grandes clássicos possibilitam que um número maior de público seja alcançado, 
tornando um clássico literário familiar para os mais variados espectadores, que 
nem sempre são leitores. 

No que se refere a Peter Pan, temos sua versão cinematográfica 
mais recente, lançada em 2003, na qual a história é recontada sem grandes 
mudanças. Pan ainda é aquele menino habitante da Terra do Nunca e que 
vem visitar nosso mundo na companhia de Sininho, conhecendo Wendy e 
seus irmãos. Nesse mundo de recriar o antigo com um novo formato, tivemos 
uma inesperada surpresa quando o menino sem sombra apareceu 10 anos 
depois, em 2013, na 3ª temporada de Once Upon a Time, em uma releitura 
muito diferente daquelas já transmutadas para as telas, assim como a maioria 
dos personagens de contos de fadas que compõe a série americana. Com o 
olhar voltado para o personagem em foco nessa nova temporada, podemos 
compreender que Rumple e Regina estariam como coadjuvantes, uma vez que 
a narrativa traria o Mal como tema principal, tendo sua personificação dada 
em um diabólico Peter Pan:
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Na narrativa televisiva (e cinematográfica também), o 
espectador consegue praticamente se sentir junto dos 
personagens, isso porque o ambiente, a música, a mise-
em-scène vão induzi-lo a quase um transe que o faz 
liberar o espírito para se emocionar. (MACIEL, 2013, p.27)

Considerando a adaptação para o cinema ou, aqui, para uma série 
televisiva, percebemos que muito mais do que se manter fiel ao texto original, 
as inovações têm acontecido com o intuito de aproximar um novo público 
das histórias apresentadas, como acontece em OUAT, na qual os contos de 
fadas deixam de ser destinados a um público exclusivamente infanto-juvenil 
e passam a despertar o interesse de espectadores de várias idades, já que a 
narrativa é composta por uma trama que mistura ficção e realidade e coloca 
em evidência uma nova forma de se perceber uma história: 

A série chamou nossa atenção por fazer uso de inúmeras 
referências que fazem parte do imaginário universal dos 
contos de fada, ao mesmo tempo em que mescla essas 
referências introduzindo novas relações e explicações 
aos contos originais, e ainda propõe uma releitura e 
transposição para o contexto real e atual, um mundo 
que nem sempre tem sentido e em que muitos sujeitos 
recorrem a estórias de reinos encantados para com ele 
lidar. (BUDAG, 2013, p.3)

Essa “infidelidade” que acontece na série em nada deixa a desejar, ou 
pode ser vista como decepção pelo público, uma vez que as releituras que nos 
são propostas vêm recheadas de conflitos e flashbacks marcando os momentos 
em que as histórias se fundem. Stam (2008) já tratava dessa questão das muitas 
formas de se contar algo que já era conhecido:

Adaptações fílmicas caem no contínuo redemoinho de 
transformações e referências intertextuais, de textos 
que geram outros textos num interminável processo de 
reciclagem, transformação e transmutação, sem um ponto 
de origem visível. (STAM, 2008, p. 22)

Compreendendo OUAT como uma experiência inovadora e com foco 
em recriar os caminhos e os traços de personagens tão conhecidas no mundo 
todo, nos propomos, aqui, a compreender a série como um todo, com suas 
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releituras tão bem criadas e estruturadas e, a partir daí, nos voltamos para o 
personagem em evidência na atual temporada: Peter Pan. Além de pensarmos 
no tema do Mal como uma presença constante na Literatura de modo geral, 
e, em especial, nos contos de fadas onde a eterna luta do Bem contra o Mal 
toma forma através de bruxas, príncipes e princesas, o belo ao lado do feio, em 
uma coexistência absoluta e necessária para que ambos existam, já que a não 
existência de um, implicaria na existência desnecessária do outro: 

Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, que 
o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, 
o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, a 
sombra com a luz. (HUGO, 1988, p.25)

Once upon a time...
Com a “moral da história” que diz que toda magia tem seu preço, a 

narrativa se inicia com a vinda de boa parte dos habitantes do Reino Encantado 
para o mundo real, sem magia. Essa migração tem seu início após o casamento 
da Branca de Neve (Mary Margaret) com o Príncipe Encantado (David), 
despertando a ira da Rainha Má que procura Rumple para se aconselhar 
e lançar uma maldição que atingirá todas as criaturas que habitam aquelas 
terras, privando-as de terem seus finais felizes. Colocando seu plano em prática, 
Regina transporta todos os personagens dos contos de fadas para o mundo 
real, para a cidade de Storybrooke, criada por ela, onde o tempo não passa e 
todos se esquecem de quem realmente são, assumindo as novas identidades 
por ela determinadas.

A partir do momento em que todos são transportados para Storybrooke, 
a história se desenvolve com os dois mundos se intercalando. Como todas as 
maldições que compõem os contos de fadas, essa também pode ser quebrada, 
tarefa atribuída à Emma, filha da Branca de Neve com o Príncipe Encantado, 
que foi enviada para o nosso mundo, recém-nascida, em um armário mágico 
criado por Gepeto. Essa viagem entre mundos acontece na companhia de 
Pinóquio, que recebeu a missão de revelar a Emma sua verdadeira origem 
e garantir que, no seu 28º aniversário, ela cumpra seu destino, quebrando a 
maldição de Regina. Porém, como as coisas tendem a não ocorrer exatamente 
como o planejado, Pinóquio foge do orfanato onde vive, deixando a pequena 
Emma sozinha, sem que ela saiba de onde veio e o que precisa ser feito.

A história retorna para o seu curso previsto quanto Henry, filho de 
Emma - que foi dado para adoção logo após o nascimento e que acaba sendo 
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adotado por Regina -, ganha de Mary Margaret um livro de contos de fadas que 
pode conter o segredo para colocar fim à maldição. Após compreender o que 
está acontecendo, Henry decide procurar sua mãe biológica que, por sua vez, 
não aceita bem a ideia de seu filho aparecer 10 anos depois, decidindo levá-lo 
de volta para sua casa. Quando chega a Storybrooke, Emma decide ficar por um 
tempo para conhecer um pouco mais sobre seu filho. É neste momento que o 
tempo volta a passar na cidade.

Decidido a convencer Emma sobre a verdade por trás daquela cidade no 
meio do nada, Henry vai contando para ela quem são de fato aquelas pessoas, 
o que não é levado a sério por ela que, mesmo assim, aproveita o momento 
que está vivendo com o menino. Essa aproximação vai despertando a ira de 
Regina que arma um plano para acabar com Emma, envenenando-a com uma 
torta de maçã. Todavia, tal torta é, acidentalmente, comida por Henry. Este 
episódio é responsável pela quebra da maldição em função do beijo do amor 
verdadeiro que Emma dá em seu filho, trazendo-o de volta do sono profundo 
e fazendo com que todos se lembrem de quem realmente são. Com o fim da 
maldição, Rumple e Regina voltam a possuir magia. O reencontro da família de 
Branca de Neve é adiado quando ela e Emma são transportadas para a Floresta 
Encantada através do portal do feijão mágico.

A segunda temporada se inicia com Emma e Mary Margaret presas 
no Reino Encantado que se encontra devastado após a maldição. Lá, as duas 
recebem a ajuda de Mulan e da princesa Aurora contra Cora, mãe de Regina, e 
Capitão Gancho, ambos tentando chegar à Storybrooke, Cora para confrontar 
a filha, enquanto Gancho planeja matar Rumple, se vingando da morte de 
Mila. Na tentativa de romper a barreira que divide os dois mundos, Mary 
Margaret e David encontram uma forma de se comunicar através do sono e 
Emma descobre que possui magia dentro de si, derrotando Cora, mesmo que 
temporariamente. Então, mãe e filha conseguem voltar do Reino Encantado, 
assim como Cora e Gancho. De volta à Storybrooke, as duas se juntam com 
David e Rumple e armam um plano para acabar de vez com Cora.

Durante a execução do plano para eliminar Cora, acontece paralelamente 
a estadia de um visitante inesperado, Greg, que sofreu um acidente de carro 
após presenciar uma luta entre Gancho e o Senhor das Trevas. Após a morte 
de Cora, Rumple descobre um meio de sair da cidade sem perder a memória 
e leva Emma e Henry com ele com o objetivo de procurar seu filho Baelfire - 
que, agora, é Neal, ex-namorado de Emma e pai de Henry. Neal, depois das 
revelações chocantes sobre Henry e o reencontro com Emma e seu pai, decide 
voltar com eles para Storybrooke, levando sua noiva Tamara, que, na verdade, 
é parceira de Greg e ambos estão a serviço da mais temida das criaturas. Com 
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a ajuda dos feijões mágicos, o casal consegue sequestrar Henry para a Terra do 
Nunca. É nesse universo repleto de aventuras e conflitos, em uma constante 
batalha do Bem contra o Mal, que temos o surgimento do ser mais abominável 
de todo Reino Encantado: Peter Pan, que planeja tirar o coração de Henry, 
chamado por ele de “o verdadeiro crédulo” e que é a única forma para que 
Pan permaneça jovem e com o controle de toda a magia da Terra do Nunca. A 
terceira temporada tem seu início com um grupo formado por Regina, Emma, 
Mary Margaret e David e com a busca solitária de Rumple e Neal por Henry, 
para salvá-lo da morte tramada por Pan.

É nesse cenário sombrio que conhecemos a Terra do Nunca recriada 
em OUAT, na qual temos uma fada Sininho sem poderes e sem asas, meninos 
perdidos que são seres terríveis a serviço de Pan, Wendy prisioneira e obrigada 
a enganar Henry para que ele confie e entregue seu coração a Peter Pan e um 
homem que abriu mão de seu filho para permanecer jovem e senhor de toda 
a magia existente na Terra do Nunca. O momento que segue essa decisão de 
Henry acontece na presença do grupo que estava à sua procura, mostrando 
uma Rainha Má e um Senhor das Trevas incapazes de enfrentar Peter Pan, 
confirmando, no espectador, a certeza de que ele é a representação mais 
absoluta do Mal; o Mal por essência e não por consequência como temos nos 
outros dois personagens.

De um século para o outro: a versão diabólica da criação 
de J.M Barrie

Uma Rainha Má, que se tornou assim depois que viu sua mãe arrancar o 
coração de seu noivo e obrigá-la a se casar com o rei que havia acabado de ficar 
viúvo, e um Senhor das Trevas que era um homem simples, constantemente 
humilhado por todos por não ser um exemplo de coragem e que criava o filho 
sozinho depois de ter sido abandonado pela mulher, que decidiu fugir com um 
pirata. Exemplos de personagens que se tornaram maus por consequência de 
uma vida frustrada, de sonhos perdidos, e que, a partir daí, passaram a buscar 
o benefício próprio, o que não se caracteriza como o Mal na essência. Este 
acontece quando temos o sadismo como traço marcante do ser, a exemplo da 
versão revisitada de Peter Pan:

Nós não podemos considerar como expressivas do mal as 
ações cujo objetivo é um benefício, um proveito material. 
Este benefício, sem dúvida, é egoísta, mas pouco importa 
se esperamos dele outra coisa que o próprio Mal, um 
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proveito. Ao passo que, no sadismo, trata-se de ter prazer 
com a destruição contemplada, a destruição mais amarga 
sendo a morte do ser humano. É o sadismo que é o Mal: se 
se mata por um proveito material, não é o verdadeiro Mal, 
o Mal puro, já que o assassino, além do proveito obtido, 
tem prazer em ter ferido. (BATAILLE, 1989, p.14)

As ações de Pan desde o momento em que decide viver sem sua sombra, 
esquecendo-se de seu filho e de toda a vida que teve antes de escolher habitar 
para sempre na Terra do Nunca são impactantes na vida de Rumple que, desde 
o abandono recebido do pai, passou a ser um ser humano covarde, incapaz de 
enfrentar seus medos, causando vergonha em seu próprio filho, Bealfire. Ele 
assume uma nova postura somente quando se torna “O Senhor das Trevas”, 
que, até o início da terceira temporada, era o ser mais temido do mundo 
encantado, sendo respeitado e procurado como conselheiro até mesmo pela 
terrível Rainha Má.

Nesse sentido, o Peter Pan de Once Upon a Time causa o Mal como 
prazer pessoal, embora ele busque o coração do verdadeiro crédulo para 
permanecer jovem. Controlando a magia da Terra do Nunca, ele sente prazer 
em confrontar seu filho Rumple e em enganar a todos com sua aparência 
de menino desprotegido quando, na verdade, está manipulando, mentindo 
e sentindo satisfação em causar Mal, em ver seu plano dando certo para 
conseguir matar Henry e roubar seu coração. Como bem colocou Bataille, ele 
não só sente-se feliz em conseguir o que almeja, bem como sente-se realizado 
em ver todos feridos, sofrendo à procura de Henry.

Compreendemos aí o Mal como algo sedutor, que nos encanta, 
escondendo-se sob uma bela aparência. Sua fala é sutil, convincente e não 
feia, assustadora, pois, se assim fosse, não nos deixaríamos levar por ele e suas 
artimanhas. De acordo com Praz,

Notemos certos elementos recorrentes nos homens fatais 
dos românticos: a origem misteriosa, que se supõe ser 
ótima, os traços de paixão extintas, a suspeita de uma 
horrível culpa, o hábito melancólico, a face pálida, os olhos 
inesquecíveis. (PRAZ, 1996, p. 76)

Dentro de toda essa sedução que caminha lado a lado com o Mal, o ser 
humano se deixa enredar por seu fascínio, não percebendo sua ação, pensando 
que se trata do Bem, o que pode acarretar para si mesmo consequências 
irreparáveis. Pensando aqui na versão moderna do clássico Peter Pan, 
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podemos entender que as consequências se dão àqueles que o cercam, como 
seu filho Rumple e Henry, e em como Pan se mostra sádico enganando Henry e 
confrontando Rumple, relembrando o abandono sofrido na infância.

Considerações finais
Pensando no primeiro Peter Pan que conhecemos e que se tornou 

desenho e filme, temos agora uma versão moderna e diabólica do mesmo 
personagem, em uma narrativa inovadora na qual os contos de fadas não 
são exatamente como crescemos ouvindo e vêm sendo passados de geração 
em geração. Agora, temos relembrando, a todo o momento, que toda magia 
tem seu preço e que o mundo encantado foi destruído pela magia usada na 
maldição lançada por Regina.

Esse mundo imaginário das séries televisivas aproxima o espectador de uma 
história, ainda que utilize um texto adaptado em um novo formato. Considerando 
o espaço de tempo existente entre o momento em que a obra foi escrita até o 
momento em que ela passa pelo processo de adaptação, Xavier nos diz: 

[...] livro e filme estão distanciados no tempo; escritor e 
cineasta não têm exatamente a mesma sensibilidade e 
perspectiva, sendo, portanto, de esperar que a adaptação 
dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu 
próprio contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, 
mesmo quando o objetivo é a identificação com os valores 
nele expressos. (XAVIER, 2003, p. 62)

Dessa maneira, podemos compreender que a proposta trazida pelos 
criadores de Once Upon a Time é bem recebida, uma vez que traz uma narrativa 
que desperta o interesse do espectador não somente pela curiosidade de saber 
como esse ou aquele personagem irá aparecer na série, mas também porque 
aproxima-o de seu contexto, de sua vivência naquele momento:

A série chamou nossa atenção por fazer uso de inúmeras 
referências que fazem parte do imaginário universal de 
contos de fada, ao mesmo tempo em que mescla essas 
referências introduzindo novas relações e explicações 
aos contos originais, e ainda propõe uma releitura e 
transposição para o contexto real e atual, um mundo 
que nem sempre tem sentido e em que muitos sujeitos 
recorrem a estórias de reinos encantados para com ele 
lidar. (BUDAG, 2013, p.3)
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o tempo insólito de antônio:  
reflexões sobre A Máquina de adriana Falcão

Mônica Grisi Chaves1

Introdução
A identidade cultural nordestina é profundamente marcada pelo 

entrelaçamento entre o real e o imaginário. Neste contexto, lendas, 
cangaceiros, milagreiros e assombrações fazem parte do mosaico construtor 
do recorte geográfico/ discursivo conhecido como Nordeste.

De modo similar, as páginas literárias ambientadas no Nordeste são 
permeadas por narrativas, que resvalam numa atmosfera em que o racional 
e o sobrenatural se fundem sem cessar. Neste sentido, do âmbito de um 
universo marcado pela presença do desconhecido, emerge a narrativa de 
Adriana Falcão, onde o êxodo dos nordestinos – temática bastante peculiar 
aos romances ambientados no Nordeste brasileiro – é impactado por uma 
ocorrência insólita: um homem que viaja no tempo.

Tal registro traz à tona a possibilidade de pensar o romance A Máquina 
(1999) como pertencente aos gêneros do insólito. Para este fim, serão feitas 
algumas considerações sobre o conceito, a caracterização e a classificação do 
fantástico propostos por Tzvetan Todorov (1992), para em seguida realizar uma 
articulação entre o arcabouço teórico de Todorov e o romance de Falcão. É 
importante salientar que, para fins teóricos, serão adicionados, ainda, estudos 
de Remo Cesarani.

A Fugacidade do Fantástico 
A crítica literária na contemporaneidade tem sido marcada, dentre 

outras coisas, por importantes estudos acerca da ficção fantástica. Tais estudos 
repercutem na valorização de uma variante literária por muito tempo relegada 
à marginalidade. Em meio a importantes trabalhos acerca do tema, é possível 
destacar o livro Introduction à la littérature fantastique (1970) de Tzvetan Todorov.

Nele, o crítico apregoa o fantástico enquanto gênero, e toma a hesitação 
como traço decisivo para sua ocorrência. Desta forma, o gênero configura-se 
como um matiz literário de curta duração. Segundo Todorov, “O fantástico é a 

1  Mestranda em Crítica Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus II, Alagoinhas – Bahia. Orientador de 
Pesquisa Professor Dr. Roberto Henrique Seidel.
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vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, 
frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1992, p. 
16), e acrescenta que, para o gênero, se realizar é necessário que três condições 
sejam atendidas:

Em primeiro lugar, é necessário que o texto obrigue o 
leitor a considerar o mundo dos personagens como um 
mundo de pessoas reais, e a vacilar entre uma explicação 
natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. Logo, esta vacilação pode ser sentida também 
por um personagem [...]. Finalmente é importante que o 
leitor adote uma atitude frente ao texto: deverá rechaçar 
tanto a interpretação alegórica como a interpretação 
“poética” (TODOROV, 1992, p. 19-20).

Deste modo, percebe-se que a hesitação pode ocorrer tanto no plano 
do leitor, quanto no plano dos personagens, sem que haja necessariamente 
a concordância entre os representantes de cada plano. Assim, o leitor pode 
sustentar a sua hesitação até o fim da leitura, ainda que o personagem 
encontre uma explicação, dentro de uma coerência que lhe seja satisfatória. É 
justamente o comportamento do leitor e dos seres de papel que influenciará 
na transitividade do gênero, pois aqueles que acompanham a trama interna ou 
externamente frente à dúvida poderão aceitar a explicação que é dada (caso 
ela seja dada) como algo possível de acontecer dentro do universo empírico 
– ou, ao contrário, entender que as leis conhecidas são incapazes de explicar 
tal ocorrência. Tendo em vista estas possibilidades, o autor sugere a existência 
de outras modalidades que se avizinham ao fantástico, notadamente: o 
maravilhoso e o estranho. E salienta que “seja como for, não é possível excluir 
de uma análise do fantástico, o maravilhoso e o estranho, gêneros aos quais se 
sobrepõem” (TODOROV, 1992, p. 25).

Partindo desta colocação, tem-se que o estranho configura-se quando 
a intercorrência do insólito encontra compatibilidade com as leis do mundo 
conhecido. Por outro lado, quando o fenômeno revela-se incompatível com 
os mecanismos reguladores daquele tempo, observa-se o maravilhoso.  
Tal contingência corrobora o caráter efêmero do fantástico.

Considerando as reflexões anteriores, o presente estudo pretende 
averiguar a ocorrência do insólito no Romance A Máquina (1999) da escritora 
carioca Adriana Falcão e a sua repercussão no plano do leitor e dos personagens.
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Antônio e o tempo
No enredo construído pela escritora, Antônio é um sertanejo simples, 

morador de Nordestina, cidade onde a trama é ambientada. Inicialmente, 
percebe-se que o único traço distintivo entre ele e os seus conterrâneos é a 
ausência do desejo de deixar a cidade. Afinal, “Nordestina se dividia entre os que 
estavam indo embora de lá, os que estavam preocupados com isso, e Antônio 
que não estava indo embora, porém não estava nem aí” (FALCÃO, 20052, p. 34).

No entanto, no transcorrer da narrativa, Antônio se apaixona por Carina, 
uma moça pobre que morava em Nordestina, e passava os dias alimentando 
o sonho de ser estrela de televisão. A jovem compartilhava com os demais 
moradores da cidade a certeza de que aquele lugar não tinha futuro e por isso 
deveria rumar para o mundo. O mundo, para os moradores da cidade, era as 
imagens do universo televisivo.

Após declarar o seu amor a Carina, Antônio passa os dias realizando as 
vontades da moça e assim, paulatinamente, o insólito começa a cristalizar-se 
no personagem. Antônio, objetivando atender o desejo de Carina, tira o escuro 
da noite, sem fazer com que a noite vire dia. Para tanto, ele cria todos os dias 
uma estrela, para que o brilho dela possa ofuscar o escuro da noite.

Nesta altura da narrativa, é possível perceber a relação que Antônio 
estabelece com determinados elementos da natureza, sobretudo no que diz 
respeito àqueles que são indicativos da passagem do tempo: dia, noite, estrela.

É importante notar que Carina não hesita em acreditar nos feitos de 
Antônio. Na visão de Carina, não há uma subversão da rotina. Ela entende os 
fatos como provas do amor de Antônio e não há qualquer questionamento 
sobre como tudo ocorre. Portanto, se a obra é apreendida no plano desta 
personagem, o insólito remete ao gênero estranho. Afinal, a aceitação de 
Carina é indicativa de que para ela: “as leis da realidade ficam intactas e 
permitem explicar os fenômenos descritos” (TODOROV, 1992, p. 24).

Com o passar do tempo, Carina resolve deixar Nordestina para trás. É 
então que Antônio, na tentativa de impedir a partida de sua amada, promete-
lhe o mundo de presente.

Antônio parte para a cidade grande. Transita pelas ruas, vai até uma 
emissora de televisão, na expectativa de aparecer para o mundo. Após horas 
na fila, ele promete, na frente das câmeras, fazer uma viagem até o futuro. Tal 
promessa é expressa da seguinte forma:

2 Embora o romance tenha sido publicado em 1999, a edição contemplada pelo estudo 
presente é a de 2005. 
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Eu Antônio de dona Nazaré, dou minha palavra que vou 
pra outro tempo, mais precisamente pro futuro, com a 
finalidade de melhorar o mundo que vou dar de presente a 
Karina. Partirei de hoje a oito dias, saindo do meio da praça 
de Nordestina, porém voltarei logo. E,se acaso o negócio 
der errado e eu não cumprir minha promessa, então não 
me interessa mais viver e aí dou minha palavra que morro.
Mas não vou só assim, morri e pronto, não. A minha há de 
ser morte importante, cheia de aparato, morte de encher 
a vista dos homens e fazer tapar os olhos as mulheres, 
deixando só um buraquinho entre os dedos. Pois a máquina 
da morte construída por mim mesmo, vai abrir meu peito 
e esgarçar ele todinho, esgarçar mais um pouquinho, até 
ficar aparecendo tudo lá dentro, os sentimentos sentindo, 
as veias se abrindo, o sangue correndo, e vai destampar 
meu estômago, vai arrancar meu coração e jogá-lo pra 
plateia, salpicando o mundo de sangue [...] O cidadão 
que viajava no tempo prometia ser um grande espetáculo 
(FALCÃO, 2005, p. 57- 56).

Diante da promessa de Antônio, a hesitação se instaura na trama, a 
notícia se espalha pelo mundo. No entanto, certa descrença faz com que a 
ênfase seja dada à morte de Antônio e não à possibilidade de que, de fato, ele 
possua a faculdade de viajar no tempo. Isso pode ser observado no seguinte 
excerto:

Nordestino promete morrer de amor na frente das 
câmeras. Nordestina se prepara para receber milhares 
de pessoas. A morte anunciada de Antônio da Silva atrai 
romeiros, turistas e curiosos até o Sertão. A morte do ano. 
A morte do século. Mais noticias nas páginas 23 e 24. O 
Brasil inteiro reza por Antônio. A Brazilian man dies in the 
name of Love (FALCÃO, 2005, p. 63).

O fragmento anterior faz crer que, para estes personagens, as leis 
existentes não eram capazes de explicar uma viagem no tempo, de forma, que 
antes de presenciarem a suposta viagem, rechaçam a possibilidade de sua 
ocorrência. Portanto, caso a reflexão sobre a obra se instaure no nível destes 
personagens, a obra será classificada sob o viés do maravilhoso, segundo o 
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estudo de Todorov: “se decidir que é necessário admitir novas leis da natureza 
mediante as quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do 
maravilhoso” (TODOROV, 1992, p. 24).

Assim, de acordo com o que foi exposto anteriormente, é possível 
perceber a efemeridade do gênero apregoada por Todorov. Se considerarmos 
o ponto de vista de Carina, o insólito aponta para o estranho. Mas, se se 
tangencia para o ângulo dos outros personagens, a obra performa dentro 
da perspectiva do maravilhoso. Este trânsito é oportunizado pela estreiteza 
dialógica entre o estranho e o maravilhoso e pela subordinação que mantém 
em relação ao fantástico.

Uma viagem volátil 
Finalmente, chega o dia da prometida viagem. Enquanto Antônio 

reiterava o seu juramento, as pessoas mantinham a incerteza: “Antônio, 
afirmando que ia pra outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que 
era pro outro mundo que ele ia” (FALCÃO, 2005, p. 71). Outro aspecto que 
merece relevo diz respeito ao posicionamento do narrador. A sua fala remete 
continuamente à manutenção da duvida: “Claro que não cabia na compreensão 
de ninguém, como é que Antônio diz que vai pra outro tempo [...]” (FALCÃO, 
2005, p 71).

Na narrativa a viagem é descrita numa atmosfera que remete ao 
extraordinário. No entanto, apenas o leitor tem acesso a ela. Para a plateia que 
estava na praça e para os que esperavam na frente da televisão, Antônio havia 
permanecido no mesmo lugar:

[...] o povo viu que ele estava ali, dos pés a cabeça todo 
inteiro, foi aí que começou a vaia. Repare mesmo que 
azar o de Antônio. O instante em que ele saiu colou com 
o instante em que ele chegou, sem nenhuma brecha no 
meio. Quem olhava pra ele pensou que ele tinha estado 
o tempo todo ali, mas é claro, e o mundo inteiro duvidou 
que Antônio tinha ido ao futuro mesmo. Uns achavam 
graça, pensando que era pirraça, outros tinham era raiva, 
pensando, que desaforo (FALCÃO, 2005, p. 86).

É importante observar que nesta passagem o narrador interfere na 
tentativa de convencer o leitor a acreditar na aventura de Antônio. Logo, 
no horizonte perceptivo do narrador se instaura a classificação do estranho, 
proposta por Tzvetan Todorov. Afinal, a viagem para ele ocorreu, sem que as leis 
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universais tenham sido impactadas. Assim, o contador da história pormenoriza 
qualquer questionamento adjacente, atribuindo ao azar a coincidência de o 
protagonista partir e regressar no mesmo momento.

No âmbito dos moradores da cidade, ocorre um fato curioso: Antônio tenta 
desfazer a hesitação dos seus conterrâneos a partir de relatos sobre a vida de cada 
um deles. Conforme os destinos vão sendo expostos, as dúvidas vão cessando 
e Antônio se transforma numa espécie de oráculo. Como todos os destinos se 
realizavam na própria Nordestina, as pessoas desistiram de deixar a cidade. Tendo 
em vista a prosperidade descrita na trajetória futura de cada pessoa, o cenário 
opaco, que caracterizava a fábula, cede espaço para uma atmosfera brilhante.

O progresso da cidade, que, inicialmente, era invisível no mapa do 
mundo, faz com que habitantes de outras localidades migrem para Nordestina. 
Assim, a cidade que ia se esvaziando presencia o processo inverso.

É possível que no plano do simbólico o inusitado se institua justamente 
na subversão de que uma cidade perdida no Sertão nordestino possa ser berço 
de um homem dotado da capacidade de ver além daquilo que lhe é posto. 
E, que também seja palco de algo tão inesperado. Neste sentido, estudiosos 
como Tzvetan Todorov e Remo Cesarani salientam que a função do gênero está 
ligada a possibilidade de tratar de temas que ferem uma norma previamente 
estabelecida, com isso há uma ruptura da fronteira do costumeiro; o inexplicável 
se instaura em zonas recônditas do cotidiano prosaico. Sobre isso, Cesarani 
salienta que nas narrativas fantásticas há habitualmente:

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

Deste modo, “os procedimentos da hesitação se tornam técnica narrativa; 
os pontos de vista se problematizam” (CESERANI, 2006, p. 90-91). Assim, a opção 
feita pela escritora Adriana Falcão, de construir uma narrativa que concilie certos 
aspectos do insólito, possivelmente está relacionada ao tratamento dado à 
temática central, mas não só à ela, pois de acordo com Ceserani:

O que caracteriza o fantástico não pode ser nem um 
elenco de procedimentos retóricos, nem uma lista de 
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temas exclusivos. O que o caracteriza, e o caracterizou 
particularmente no momento histórico em que esta 
nova modalidade literária apareceu em uma série de 
textos bastante homogêneos entre si, foi uma particular 
combinação, e um particular emprego, de estratégias 
retóricas e narrativas, artifícios formais e núcleos temáticos 
(CESERANI, 2006, p. 67).

É importante observar, ainda, que embora tenha sido expressa uma 
possível explicação, a dúvida é mantida, cabendo ao leitor decidir se se trata de 
um nordestino detentor de um dom inusitado ou de ideias extraordinariamente 
arrojadas.

Considerações Finais 
O artigo presente objetivou lançar um olhar analítico sobre algumas 

considerações acerca do gênero fantástico a partir do que foi sugerido por 
Tzvetan Todorov. Embora uma colocação de caráter absolutamente conclusivo 
não seja a pretensão deste estudo e nem tenha cabimento, em um momento 
marcado pela transitoriedade, é possível perceber que a presença do insólito 
cria a possibilidade de reverses teóricos e exploratórios.

Deste modo, tudo indica que a mais importante reflexão facilitada 
por este estudo esteja calcada no fato de que a tenuidade que distingue o 
gênero estranho do maravilhoso seja propriedade de um mundo marcado pela 
mudança, que muitas vezes se faz presente a reboque da literatura.

Assim sendo, A Máquina (2005) figura como uma obra de ficção 
que mantém uma estreiteza dialógica com a realidade que circunda a 
contemporaneidade, o que permite considerar o texto de Adriana Falcão como 
representação de uma atualidade que se desenha insólita. 

Referências 

CESARANI, Remo. O Fantástico. Tradução de Nilton Cezar Tridapalli. Curitiba: Editora 
da UFPR, 2006.

FALCÃO, Adriana. A Máquina. Rio de Janeiro: Objetiva, [1999] 2005.

SEIDEL, Roberto H. O Fantástico e o realismo mágico na literatura infanto-juvenil. 



827<sumário

Revista Palavra Comovida, v. 5, n. 37 [parte 1] e 38 [parte 2], p. 19-21 e p. ___, 1996. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara C. Castello. 
São Paulo: Perspectiva, 1992. Disponível em: http://www.academia.edu/4176799/
Tzvetan_Todorov_Introducao_a_literatura_Fantastica. Acesso em: Mar. 2014.

http://www.academia.edu/4176799/Tzvetan_Todorov_Introducao_a_literatura_Fantastica
http://www.academia.edu/4176799/Tzvetan_Todorov_Introducao_a_literatura_Fantastica


828<sumário

Márcia Kupstas’s O Demônio do Computador [The Computer 
Devil] (1997): a combination of science fiction fantasy with a 
gothic flavor

Naiara Sales Araújo Santos1

Márcia Kupstas’s O Demônio do Computador follows the story of Tadeu, 
the young male protagonist who lives in a lower-middle-class neighborhood 
and works as a bank teller. Tadeu lives with his sister, a mother of three, her 
alcoholic unemployed husband, Adailton, and Edilene, Adailto’s sister towards 
whom Tadeu seems to feel some sexual desire. Because of his extraordinary 
ability to write, Tadeu decides to buy a computer in order to participate in a 
competition of erotic short stories, the prize for which is a trip to the Caribbean 
and two thousand dollars to spend there. He buys a second-hand computer 
from a guy called China. Initially, everything is fine with the computer which 
apparently is in perfect condition. Tadeu starts and finishes his first erotic 
short story, reads it carefully and corrects it before going to bed. Next day he 
decides to change the ending of the story when he suddenly has a surprise: 
his story has been modified. The ending is different from the one he had 
written. Instead of a romantic ending, there were episodes of perversion and 
domination. Tadeu does not understand what is happening but he continues to 
write his stories. Each time he tries to print them, he observes that the endings 
are changed. Thus, his nightmare starts; he becomes obsessive and completely 
involved with his stories. The computer devil incites Tadeu to rape Edilene and 
she accidentally falls to her death, Tadeu runs away, fearing he will be accused 
of murder. He becomes a homeless person on the streets of São Paulo when he 
met Anastácia, a witch, who rescues him and takes him to her home. Together, 
they manage to free his characters from the computer devil. At this point, 
Tadeu discovers that his characters are real individuals.

Some of his characters behave violently: they seduce, kill and enslave 
other people. Tadeu has lost control of his own creation. The demonically 
possessed computer transforms Tadeu’s imaginary narratives into cruel and 
bloody stories that overcome the imaginary barrier and become real. The first 
of these stories is about a succubus, a female devil who seduces a human male. 
This devil is embodied in a perverted sensual child-like creature, Carmen, who 

1 Possui Doutorado e Mestrado em Literatura Comparada pela Universidade 
Metropolitana de Londres e Mestrado em Letras/ Teoria Literária pela Universidade Federal 
do Piauí; é professora do Mestrado em Letras da Universidade Federal do Maranhão e líder do 
GrPesq/CNPQ Ficção Científica, Gêneros pós-modernos e representações artísticas na era digital.
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seduces and kills those who are taken by sexual desires, even though she looks 
like only nine years old.

The second story is about Bianca, a beautiful girl who is seduced by an 
incubus, a male devil who manifests his seductive acts by using an inherited 
magic bed which belonged to her aunt, Albertina. Bianca comes from a family of 
witches but she does not know how to get rid of the charm that transformed her 
into a sexual slave. With the help of Anastácia and Albertina, Tadeu decides to 
confront the computer’s power and causes it to short-circuit and burn. Anastácia 
dies in this operation but Bianca gets rid of the charm. Bianca and Tadeu get 
married, Bianca assumes her witch identity and Tadeu becomes an amateur 
writer who is admired for the volunteer work he does in his community.

Undoubtedly Márcia Kupstas’s O Demônio do Computador is a combination 
of science fiction fantasy with a gothic flavor which reflects both the hybridization 
of the genre in Brazil and its commitment to socio-political and cultural issues. 
While the novel is clearly a reflection on the adverse effects caused by the process 
of modernization for Brazilian society, it also explores a number of persistent 
western practices crucial to colonialism, post-colonialism and imperialism. The 
distinctive way in which Kupstas combines myth and technology makes her 
writing different from Anglo-American cyberpunk, though arguably more similar 
to a ‘post-cyberpunk’ writer like Jeff Noon, a British writer who imagines post-
industrial landscapes that are imbued with pre-industrial myths. Gender issues, 
for instance, are central to the construction of the narrative. 

As in many post-colonial societies, women in Kupstas’s novel are 
relegated to the position of the ‘Other’, marginalized and in a metaphorical 
sense, colonized. This is the case of both Bianca and Margarida, Tadeu’s sister, 
whose characters are strongly marked by the silence inherent to the subaltern 
woman. Although Margarida is the only one who works to maintain the house 
financially, she accepts all kind of oppression from her husband who intimidates 
her with a simple touch or glance:

Adailton aproximou o corpo da mulher, que se encolheu. 
Era o gesto comum de Margarida, mesmo que soubesse 
que não viria pancada naquela hora (KUPSTAS, 1997, p. 17) 
[Adailton got closer to his wife who shrank away. That was 
Margarida’s common gesture, even though she knew that 
she would not get a beating at that moment].
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This attitude toward women also shows Kupstas’s ambivalence which 
is arguably depicted according to patterns of modernity. These patterns are 
based on a discourse that masks women in her neo-colonial situation. Spivak, 
in her studies on the double subjection of colonized women and her discussion 
of the silencing of the muted native subject, in the form of subaltern woman, 
calls critics’s attention to the fact that there is no space from where the 
subaltern subject can speak, as we have seen in earlier sections ( SPIVAK, 1994, 
p. 66). By implication, this subaltern subject extends to all kinds of marginalized 
males, females and natives. From this perspective, feminist and post-colonial 
discourses have aimed to reconstruct the marginalized vis-à-vis the dominant. 
In doing so, they invert the structure of domination, substituting a male-
dominant tradition for a more feminist one. Both cases are explored in Kupstas’s 
novel. If Margarida and Bianca represent this male-dominant tradition, 
Carmen, the female devil, represents the rupture of this male dominant canon. 
Arguably, this is also a good illustration of the author’s reproduction of gender 
stereotypes which proves that subversion of this patriarchal literary form may 
not be a conscious aim of the author but a reflex of the ideological conflict 
generated by modern styles of life.

The text also evidences what critics of post-colonial discourse have on 
many occasions called the ‘double colonization of women’ as some characters 
seem to be subservient to imperialist and patriarchal values. It shows how 
woman is seen as a mere object of sexual desire. Indeed, eroticism and 
pornography are central to Kupstas’s depiction of woman in O Demônio do 
Computador. Edilene is the female character who best illustrates Kupstas’s 
attitude toward sex, eroticism and pornography. She is the one who, through 
her sexuality, provokes Tadeu and makes him feel impotent, inferior and 
ignorant; her only function in the novel is to ‘deconstruct’ Tadeu’s masculinity.

Eu queria ter uma resposta inteligente, articulada e feroz 
para lhe dar... eu queria bater nela ou xingá-la... mas ela 
sempre andava com aquele maldito shorts e suas coxas 
eram redondas, grossas o bastante para atrair todo o 
meu olhar. E ela sabia que tinha um umbigo pequeno, na 
barriga sempre à mostra, com pelinhos morenos rodeando 
o buraco... sabia que sua bunda era grande – e o que tinha 
de bunda, ela devia ter de desprezo por mim... (KUPSTAS, 
1997, p. 19) [I’d like to have an intelligent, articulate and 
fierce response to give her... I’d like to punch her or swear 
at her… but she was always wearing those wretched shorts 
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and her thighs were round and thick enough to attract my 
full attention. And she knew that she had a small navel, 
on her belly which she always had on display, with brown 
hairs, curling round the hole… she knew that her backside 
was big – as big as her contempt for me…].

Kupstas shows this patriarchal vieweven when there is an attempt 
to dismantle the discourse that marginalizes women, as in Carmen’s case. 
It seems that, explicitly at least, she is reproducing patriarchal assumptions – 
significantly as well, she is a woman but writing from the perspective of a boy/
man. The construction of both Edilene’s and Carmen’s character is based on the 
concept of a hybrid body in which the body becomes a place of conflict, where 
the presence of the other is necessary to prove its existence and function. For 
Tadeus’s eyes, Edilene’s body has a mutant form which changes according to his 
imagination in the same way that Carmen changes her own appearance in order 
to seduce those who get closest to her. Here it is pertinent to draw a parallel 
with Jessica Langer’s discussion on the Boundaries of the body (LANGER, 2010, 
p.223). In this perspective, a consequence of the changeability and uncertainty 
of the body is that it becomes less significant in representing the nature of one’s 
personhood. The personification of the demonic computer, for example, shows 
that personhood is no longer a characteristic of human beings.

By analyzing Edilene’s and Carmen’s figures according to Langer’s 
conception, it can be seen that the construction of their bodies is closely linked 
to their lack of identity. Indeed, another important issue explored by Kupstas 
in the novel is the women‘s lack of identity. Carmen, for example, is described 
in many different ways: a black woman, a white woman, a gypsy, an Egyptian 
queen, a witch, all exotic clichés.

Como ela era? Assim a mistura dos sonhos de adolescência. 
A mulher morena. Branca de Neve e Elizabeth Taylor, a 
cigana e a egípcia de toda a literatura romântica. Iracema 
dos lábios de mel e o corpo de artista pornô. Tudoisso... 
(KUPSTAS, 1997, p. 34) [What was she like? Like a mixture 
of teenage dreams. The copper-colored woman. Snow 
White and Elizabeth Taylor, the gypsy and the Egyptian of 
all romantic literature. Iracema2, the virgin with honey lips 
and the body of a porn artist].

2 Iracema is the most expressive character of José de Alencar, the greatest romantic and 
indianist Brazilian writer.
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It is also made up entirely of stereotypical, mythical versions of 
femininity that express a way of thinking beyond the traditional notion of 
identity based on ideas of rootedness and a hybrid, cultural, racial and national 
purity but a stereotypical one at the same time. Arguably, Kupstas’s attitude 
toward feminine stereotypes is similar to that of Angela Carter, a British writer 
who does subvert feminine stereotypes by transforming and combining them. 
Because of her affinity to feminist, magical realism and picaresque works, it is 
possible that Kupstas had read some of Carter’s works and suffered some kind 
of influence in terms of style and theme which may suggest a resumption of 
Anglo- American concepts and styles when it comes to feminist issues.

In the quotation above, we can find an illustration for what we have 
called a ‘hybrid identity’ which is never total and complete in itself. Carmen, 
like other characters in the novel does not have a singular representation; 
she changes from a beautiful girl into a sanguinary murderer who is magically 
hidden in a sweet girl. What is interesting is the way Kupstas uses representation 
of different cultures in order to form Carmen’s character: Elizabeth Taylor 
can be seen as a representative of American culture and its impositions and 
domination; Iracema, the copper-colored woman and Snow White illustrate 
the mixture of race so determinant for Brazilian identity; gypsy and porn artist 
seem to be an allusion to some Brazilian national myths that refer to women’s 
sensuality and sexuality. Contrasting Kupstas’ exploration of gender with the 
earlier feminist writer, Ruth Bueno in Asilo nas Torres (1979), it seems that 
ideas of gender have been transformed by ideas of hybridity and cyborgisation 
illustrating tendencies of postmodern reality.

Rereading O Demônio do Computador in the light of postcolonial 
discourse, it is possible to draw a parallel between Kupstas’s writing and Edward 
Said’s argument that Western representations of the East are based primarily 
on fantasies, desires and imagining (SAID, 1993, p.132). From this perspective, 
the discourse of colonialism is frequently populated with terrifying stereotypes 
of savagery, cannibalism, lust and anarchy. In Kupstas’s novel, most characters 
are stereotyped in the same way that the ‘Orient’ is: domesticated, knowable, 
harmless. Paradoxically, they are also harmful, mysterious, dangerous, wild 
subjects. This complex way of describing the ‘Other’ shows that an ambivalent 
representation of the colonial subject is always in motion. Tadeu, the 
protagonist and narrator, for example, describes himself in two different ways, 
one before the computer devil’s actions and the other thereafter:

Eu: magro, miúdo, cabelo negro e muito liso (quando 
criança, foi cacheado – mas isso porque mamãe o enrolava 
em rodinhas para eu ficar com “cara de anjo”). De olhos 
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escuros e um tanto puxado, talvez pela herança índia do 
mato. De nariz... hã... um nariz “quase branco”, meio pro 
pequeno. A pele puxou pro moreno-claro, mas Moreno 
(KUPSTAS, 1997, p. 27) [I: thin, small, very straight black 
hair (when I was a child, it was curly because my mother 
used to roll my hair so that I could have an “angel face”). 
With black slant-eyes, perhaps because of the indigenous 
inheritance. With a nose… ha… an almost white nose, 
getting on for being a small one. My skin tended towards 
being light brown, but Brown I am]. 

[…]

Eu estava – e estou – mais alto, tenho cavanhaque e barba 
cerrados, talvez um nariz um tanto aquiline, pele mais clara 
(KUPSTAS, 1997, p. 361) [I was – and I am – taller, I wear 
a goatee and a full beard, perhaps a slightly aquilinenose, 
and a lighter skin].

In the first quotation, there is an explicit reference to indigenous 
appearance – something not discussed in the earlier texts. This attitude is 
probably related to a new awareness/politics around indigenous rights. In this 
sense, later science fiction is far more explicit because it does not need to hide 
anything behind allegory, as happened during the 70s and early 80s. Kupstas 
embarks on a new, interesting discussion on the ‘whitening of appearance’ 
which marks an important difference from Anglo-American cyberpunk, where 
the transformation of identity may relate to idealized beauty, but it does not 
explicitly relate to racial identity. This focus on the ‘whitening of appearance’ 
marks a significant difference because it shows that race matters in Brazil, 
perhaps, in a way that can be more easily ignored in North American literature.

Because of unexplainable events that happen in Tadeu’s life, he has no 
choice other than to change his personality and appearance which, somehow, 
reflects his lack of identity. Arguably, this kind of attitude demonstrates the lack 
of conviction within colonial discourses. From this perspective, texts seldom 
embody just one view. Usually, writers bring different points of view into play 
without favoring any one of them. Particularly in literary texts, there are always 
elements that generate ambivalence in relation to the ideologies they seem to 
be reproducing. The critic Dennis Porter in his work Orientalism and its Problems 
(PORTER, 1993, p.150), points out that even the most apparent Orientalist text 
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can articulate counter-hegemonic views within itself. For him, literary texts are 
mobile and often contradictory affairs, positing several opinions rather than 
just one. Thus cross-currents of Orientalist or counter-Orientalist thinking can 
exist simultaneously within a single text. Porter’s statement can be extended 
to colonial discourse in different parts of the world. In Kupstas’s case, although 
she seems to deconstruct the discourse that replicates colonialist values, she 
invests in a kind of text in which its ambivalent characters contribute to the 
construction of a work that is sometimes supportive and sometimes critical 
of colonial discourses. Drawing a parallel between Kupstas’s O Demônio do 
Computador and Rubens Scavone’s “O Menino e o Robô” (1961), for example, 
it can be seen that, in part, there is a continuity indicating that Brazilian science 
fiction is still, to some extent, dealing with the same issues; although, in 
contemporary texts, it is ostensibly in a much stronger position than in the 60s.

Also important to mention here is Kupstas’s attitude toward Brazil’s 
political situation. As the novel was written in 1997, it reflects many important 
aspects of Brazil’s economic situation during the 90s. According to Thomas 
Skidmore, in 1993, annual inflation had reached 2,489 percent, the capital set 
aside for investments virtually disappeared, and the average Brazilian found 
personal economic planning to be impossible (SKIDMORE, 1999, p.198). By 
the end of 1994, with the Plano Real in place for only six months, inflation had 
declined by more than half, to less than 1,000 percent. Even more dramatic 
results came in 1995, with inflation falling to 22 percent; in 1996, to 11 percent; 
and in 1997, inflation was about 4 percent. This was clearly a remarkable record; 
the Plano Real had proved to be a brilliant success – drastically reducing inflation, 
inducing the public to think in real economic terms, and sanitizing a bloated 
financial system – however, it had not put the Brazilian economy on a path to 
significant growth. Nor was it clear, that Brazil had the competitive capacity to 
expand its role in world trade. Indeed, people were uncertain about the real 
economic situation of Brazil. The industrial and technological development 
process was not independent enough to establish its own policies.

Kupstas’s critique of Brazilian policies of technological and industrial 
development is well expressed by the relationship between Tadeu and China, 
his former computer teacher from whom Tadeu buys the computer. While 
Tadeu represents lack of technology and progress, China is the one who detains 
the technological knowledge and development, that is, the former depends 
on the later. The characterization of China raises the issue of the shift in 
economic power – away from the US and toward Asia. Again, this is something 
with which much North American cyberpunk is concerned, but clearly, from a 
different economic position. Paradoxically, the ‘technology’ offered by ‘China’ 
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is problematic and dangerous so that it can destroy Tadeu’s dreams and life. 
In fact, because of the computer, Tadeu loses his job, his family, his friends 
and everything that belongs to him, including his personality and appearance. 
These disastrous consequences suffered by Tadeu illustrate the continuous 
movement in the political and economic background in Brazil, which was 
strongly marked by uncertainties and questions:

O que eu fiz, o que pensei, que horror me atingiu, e com 
que intensidade? Como passei de mocinho que trabalhava 
de terno e gravata para virar aquela figura mendicante, à 
porta de um albergue? (KUPSTAS, 1997, p. 217) [What did 
I do, what did I think, which horror struck me, and how 
intense was it? How did I change from being a nice lad 
who wore a suit and to work, to being that beggar figure, 
loitering around the door of a hostel?].

Tadeu’s reaction to the disastrous results of his previous acts is similar 
to the way people look at the fluctuations in Brazil’s economy, particularly 
those who believed in a fast and sustainable solution. Another important 
aspect explored by Kupstas in the novel is the constant foreign influence in 
both political and cultural terms. This influence can be easily demonstrated in 
the novel through people’s everyday language which is frequently ‘enriched’ by 
foreign terms that recur throughout the book: ‘office-boy’, ‘boys’, ‘light’, ‘short’, 
‘flash’, ‘page up’, ‘page down’, ‘Halloween’, ‘shopping’, ‘enter’. It can also be 
seen as a critique on the impact of globalization on ordinary people’s lives. 
There are also frequent references to foreign writers such as Isaac Asimov, 
Emily Brönte, Bram Stoker, and Boccaccio, suggesting that Brazilian art is also 
influenced by international tendencies, particularly in literary terms. By doing 
so, the writer seems to be shifting away from a fairly simple allegorical way of 
writing to a much more intertextual, ambivalent one.

Comparing O Demônio do Computador to earlier science fiction works we 
have discussed here, a more complex, and sometimes ambiguous, representation 
of Brazil can be seen. This may be justified due to Brazil’s economic and political 
reality in which the process of globalization plays a significant role in constructing 
new values and conceptions. Therefore, contemporary science fiction writers 
critically reflect the impact of globalization on Brazilian culture. Like Kupstas in 
O Demônio do Computador, most writers critique the exaggerated influence of 
the First World on the Brazilian economic, political and cultural system. However, 
they do not offer any kind of resistance to this reality, instead, most of Kupstas’s 
characters depict the passivity inherent in colonized people.
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Mitologia: mundo fantástico

Nery Nice Biancalana Reiner

Introdução 
Todo mito é uma narrativa e como tal é produto do imaginário. O 

objetivo de nosso trabalho é propor uma nova leitura dos mitos. Um novo 
olhar de um leitor do século XXI que se debruça sobre os textos míticos criados 
há três mil anos atrás, aproximadamente. Dessacralizar os mitos e analisá-los 
sob uma nova ótica.

Entendemos como imaginário, usando as palavras de Durand, “o 
conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do 
homo sapiens”, onde estão contidas todas as criações do pensamento humano. 
(DURAND, 1997, p. 15).

Desde a mais remota antiguidade, encontramos textos onde há a presença 
do impossível, isto é, a recriação da realidade de forma distorcida. Segundo Todorov, 
“conciliar o possível e o impossível pode chegar a definir a palavra impossível.” E, 
entretanto, a literatura é: eis aqui seu maior paradoxo”. (TODOROV, 2012, p. 91). Aí 
surge o fantástico, algo só possível na realidade recriada. 

Em nosso trabalho, voltado para a Literatura Fantástica, entraremos no 
Universo da Literatura Oral, no mundo dos mitos. 

Para os povos primitivos, o mundo era uma somatória de forças 
terríveis que não conseguiam entender, nem explicar. Buscando explicar as 
causas, contava apenas com o seu próprio eu. Explicar a si mesmo, o mundo 
que os rodeava, as forças terríveis da natureza, era a mais urgente de suas 
necessidades. Dessa angústia, através da imaginação criadora, nasceram os 
mitos e as lendas.

Em nosso trabalho, analisaremos dois mitos ligados aos deuses da 
vegetação: o de Adônis ou Átis e o de Osíris, pertencentes, respectivamente à 
literatura grega e egípcia, procurando neles o fantástico. 

O imaginário
Toda narrativa, fictícia ou não, com ou sem elementos do fantástico, 

nasce do imaginário. E o que é o imaginário? Segundo Gilbert Durand, o 
imaginário é o “conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o 
capital pensado do homo sapiens, o grande e fundamental denominador onde 
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se encaixam todos os procedimentos do pensamento humano”. (DURAND, 
1997, p. 14). 

E o que é imagem? Imagem é a representação de um objeto ou a 
reprodução mental de uma sensação na ausência da causa que a originou. 
Vamos imaginar que o homem olhe uma árvore carregada de frutos. Deste 
olhar, nasce a representação mental da árvore. Essa representação é somada 
às experiências vividas, às recordações do passado, às emoções vivenciadas 
pelo ser humano, no momento em que a imagem se formou. Essa somatória 
dá um significado à árvore observada. É o conjunto relacional de imagens 
que dá significado a tudo o que existe. Desse significado nasce o imaginário 
e dele surge o símbolo. A imagem é individual, mas está ligada aos valores, à 
cultura do grupo social ao qual pertence o indivíduo. Imaginário é a capacidade 
individual e coletiva de dar sentido ao mundo.

O imaginário, segundo Durand (1997), é uma resposta à angústia 
existencial frente à passagem do tempo, ao envelhecimento, frente à 
conscientização da finitude da vida. Para o autor, a imagem é a matéria de 
todo o processo de simbolização, fundamento da consciência na percepção 
do mundo. O filósofo explicita que o ser humano é dotado de uma extensa 
capacidade de formar símbolos em sua vida sociocultural. 

Segundo Jung, “uma palavra ou imagem é simbólica quando implica 
alguma coisa além de seu significado manifesto e imediato”. (JUNG, 1977, 
p. 20). Por existirem várias coisas fora do alcance de nossa compreensão, o 
homem utiliza termos simbólicos como representação de conceitos que não 
consegue definir com precisão. Os sentidos do homem limitam a percepção 
do mundo real. Há um momento em que o homem percebe que chegou a 
um limite de evidências que o conhecimento não pode transpor. Além disso, 
afirma Jung (1977), há aspectos inconscientes na percepção do mundo real. 
Há, ainda, acontecimentos de que não tomamos consciência. São absorvidos 
subliminarmente, sem conhecimento consciente. Apesar de termos ignorado 
sua importância emocional e vital, mais tarde surgem do inconsciente como 
um segundo pensamento ou através dos sonhos. Nos sonhos se manifesta 
como uma imagem simbólica. “Nossa psique faz parte da natureza e o seu 
enigma é, igualmente, sem limites. Assim, não podemos definir nem a psique 
nem a natureza”. (JUNG, 1977, p. 24)

Freud Apud Jung (1977, p. 67) chamava de “resíduos arcaicos” os 
elementos que surgiam no sonho, que não eram individuais e nem poderiam 
fazer parte da experiência pessoal do sonhador. Jung nomeou de “arquétipos” 
ou “imagens primordiais” a esses “resíduos arcaicos”, formas mentais primitivas 
e inatas, representando uma herança do espírito humano. 
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Todorov e a narrativa fantástica
O falar sobre o fantástico nos remete imediatamente a Tzvetan Todorov, 

crítico literário franco-búlgaro, nascido em Sofia em 1939. É um dos pensadores 
mais completos dos nossos dias. Autor de mais de 20 livros, Todorov é 
conhecido hoje pelo seu trabalho como ensaísta, historiador e filósofo. 

“O fantástico se caracteriza por uma intromissão brutal do mistério no 
quadro da vida real” (CASTEX Apud TODOROV, 2012, p. 32). Somos colocados 
subitamente em presença do inexplicável. No fantástico há uma ruptura da 
ordem estabelecida, uma irrupção do inadmissível no mundo do real. 

O fantástico se define como a per cepção ambígua que tem o próprio 
leitor dos acontecimentos narrados. “A hesitação do leitor é a primeira 
condição do fantástico”. (TODOROV, 2012, p.37). Marcel Schneider explicita 
que “o fantástico explora o espaço interior; tem uma estreita relação com a 
imaginação, a angústia de viver e a esperança de salvação. (SCHNEIDER Apud 
TODOROV, 2012, p. 42).

Todorov (2012) prefere dizer que o fantástico se localiza no limite de 
dois gêneros, o maravilhoso e o estranho, do que afirmar que este é um gênero 
autônomo. 

O fantástico surge, quando há uma indecisão acerca da natureza de 
um acontecimento. Se for um acontecimento sobrenatural, regido por leis 
estranhas às do mundo que conhecemos, então entramos no âmbito do 
maravilhoso. Se, ao contrário, conseguirmos dar uma explicação possível no 
mundo real, o acontecimento passa ao campo do simplesmente estranho. 
Portanto, para que o fantástico se sustente, é preciso que haja hesitação 
do leitor. Todorov conclui que a função do sobrenatural é subtrair o texto à 
ação das leis naturais. A transgressão tem que estar presente. O fantástico 
teria a função de possibilitar a livre expressão de temas considerados tabus, 
os quais aparecem com roupagem do universo sobrenatural. Os temas da 
literatura fantástica apresentam uma relação com as imagens submersas do 
inconsciente humano.

Segundo Todorov (2012), há vários modos de ficção. Eles se constituem 
a partir da relação entre o herói do texto e nós mesmos ou as leis da natureza. 
São cinco:

a) O herói tem superioridade de natureza sobre o leitor e sobre as 
leis da natureza: os mitos.

b) O herói tem superioridade de grau sobre o leitor e sobre as leis 
da natureza: as lendas e contos de fadas.

c) O herói tem superioridade de grau sobre o leitor, mas não sobre 
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as leis da natureza: gênero mimético alto.
d) O herói está em igualdade com o leitor e as leis da natureza: 

gênero mimético baixo.
e) O herói é inferior ao leitor: gênero da ironia

Em nosso trabalho, vamos nos dedicar aos mitos.

Mito
Quando surgiram os mitos? Os povos primitivos não sabiam escrever. 

Perpetuavam suas lembranças através da tradição oral. Para eles, o mundo era 
uma somatória de forças terríveis que não conseguiam entender, nem explicar. 
Buscando explicar as causas, contava apenas com o seu próprio eu. 

Explicar a si mesmo, o mundo que os rodeava, as forças terríveis da 
natureza, era a mais urgente de suas necessidades. Dessa angústia, através da 
imaginação criadora, nasceram os mitos e as lendas.

Para explicar tudo isso, nasce a narração criadora, traduzida nos mitos 
e nas lendas.

Em seu poema Ulisses, Fernando Pessoa assim define o mito: 

O mito é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
  É um mito brilhante e mudo __
    O corpo morto de Deus,
      Vivo e desnudo.
(PESSOA, 1965, p. 60)

Pela afirmação paradoxal do mito, o nada que é tudo, no poema 
pessoano, constatamos que é difícil definir o mito. Na realidade, mito é uma 
palavra com vários significados. Serve para representar várias ideias, ser usado 
em diversos contextos. 

Segundo a Enciclopédia Mirador (1993), mito vem do grego, “mythos”, 
e significa fábula, narrativa, estória e, portanto, linguagem. Usando esta 
definição, poderíamos dizer que mito é uma narrativa criada pelos povos 
primitivos, para explicar as causas de um acontecimento qualquer do mundo 
que os rodeavam. 

Mitologia seria o conjunto de narrativas que os povos de antigas 
civilizações criaram para contar acontecimentos relativos a épocas primordiais: 
origem do mundo, da vida, dos deuses, dos homens, da comunidade e das 
técnicas como o fogo, a agricultura, o artesanato. Essas narrativas, de autoria 
desconhecida, passavam de geração a geração por via oral. Através dessas 
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narrativas, dos mitos, que os homens dessas sociedades organizavam e 
interpretavam a realidade, tentavam resolver suas dúvidas, suas inquietações. 
Procuravam dar um sentido ao mundo. É uma narrativa que possui um 
caráter sagrado e exemplar, segundo Mircea Eliade (1993). Nessa narrativa, 
há as façanhas dos entes sobrenaturais e do divino. Descreve as erupções do 
sagrado. O mito serve de modelo exemplar para todas as atividades humanas. 

Os mitos estão sempre ligados à origem, ao nascimento, e, 
consequentemente, ao fim, à morte. 

Com a chegada da psicanálise, o mito é reabilitado, passando a merecer 
maior atenção dos estudiosos. As pesquisas de Freud sobre o inconsciente 
trazem novas contribuições sobre o imaginário. O inconsciente humano, 
que surge, principalmente no sonho, revela o reduto do pensamento mítico. 
As imagens guardadas no inconsciente podem nos oferecer a chave para o 
conhecimento da mente humana.

No interior da consciência humana, está concentrado todo o mistério 
do cosmos, segundo Joseph Campbell (1994). As mesmas imagens intemporais 
estão nas mentes de todos os povos, mesmo possuindo culturas, costumes e 
valores diferentes.

Carl Jung (1977), analisando seus pacientes, seus sonhos e estudando 
várias culturas, percebeu a semelhança entre as imagens e os símbolos. 
Descobre, então, a existência de um imaginário coletivo, onde repousam as 
imagens arquetípicas, que seriam imagens primordiais de caráter estável, 
universal e inato. Gilbert Durand (1997) considera o mito como um sistema 
dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas. Esse sistema organizado vai se 
transformar em narrativa. 

Morte e Ressurreição
O mistério da morte e da ressurreição não surgiu com o cristianismo, 

com a vida e morte de Jesus Cristo. Esse mistério já existia nos mitos gregos e 
egípcios, aproximadamente, há mais de 2000 anos a. C. 

Esse mistério estava relacionado aos deuses da vegetação, da fertilidade, 
da imortalidade. Isso é fácil de entender. O ciclo das quatro estações provocava 
grandes mudanças no planeta Terra, em relação ao clima, à temperatura, ao 
aparecimento dos ventos e das chuvas e, principalmente, ao mundo vegetal. 
Essas transformações impressionaram poderosamente a mente dos homens, 
desde o início de sua história.

A árvore verde e frondosa, de repente, jogava ao chão suas folhas, 
flores e frutos. Só os galhos nus permaneciam estendidos, querendo alcançar 
os céus. Mas, após rigoroso inverno, o milagre acontecia: a árvore brotava, 
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renascia, enfeitava-se, exibindo a exuberância e o brilho das novas e verdes 
folhas. Depois de pouco tempo, flores enchiam de perfume a floresta. Alguns 
meses após, suculentos frutos pendiam dos verdes ramos. 

Apresentando uma vida-sem-morte, a planta fez brotar na mente do 
homem as ideias de fertilidade, renascimento e imortalidade, que ficaram para 
sempre ligadas ao vegetal. 

O homem começou então a pensar nas causas das transformações. Na 
tentativa de explicar as mudanças, dar sentido aos acontecimentos, ordenar a 
natureza, o mundo, nasceram os mitos. Depois dos mitos, os ritos. Desses, as religiões.

Mas, em nenhum lugar do mundo, os mitos relacionados com vegetais, com 
a renovação, morte e ressurreição foram tão intensos como nas terras banhadas 
ou próximas ao Leste do Mediterrâneo, incluindo o Crescente Fértil, região que se 
estendia em forma de meia lua, compreendendo a Mesopotâmia, região entre o 
Tigre e o Eufrates, o vale do Jordão, na Palestina, indo até o rio Nilo, no Egito. 

Segundo Gray (1982), os mitos relacionados aos vegetais surgiram do 
lodo, do casamento entre a Água e a Terra. Por isso, divindades ligadas a esses 
elementos estarão sempre presentes. Os grandes rios ofereceram o espaço e a 
matéria prima para esses mitos. 

No vale do Tigre e do Eufrates, na Mesopotâmia, aparece o culto à deusa 
Terra personificando o poder gerador de toda a natureza. Ninhursaga, Deusa-
Mãe-Terra, “a Senhora Montanha”, era considerada como uma divindade viva, 
criadora dos aluviões nos pântanos e das terras que eram inundadas pelas 
cheias dos rios. A origem da vegetação é explicada, num antigo mito sumério, 
pela união de Ninhursaga e Ea, o deus das águas. Terra e Água se casando, 
formariam o lodo fértil de onde surgiria o verde luxuriante.

Gray (1982) afirma que a Terra-Deusa-Mãe aparece sob o nome de 
Inanna entre os sumérios e como Ishtar entre os amorreus, os semitas e os 
assírios. Na Grécia, era Géia, a Magna Mater, a Grande Mãe, ou Mãe-Terra. No 
Egito, Ísis. Em Roma, Deméter.

Tammuz
Na literatura mítica da Babilônia, Inanna, entre os sumérios, ou Ishtar, 

entre os semitas ou assírios, era a personificação das energias reprodutivas 
da natureza, identificada como deusa-mãe, amante perfeita e como um 
canal que traria fertilidade, não só aos homens, mas também aos animais e 
vegetais. Estava ligada a Tammuz, deus da vegetação, que anualmente morria e 
ressuscitava, representando a morte e o renascimento da vida vegetal. Durante 
o período de recessão, o inverno, Tammuz permanecia no Mundo Subterrâneo. 
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Com sua ausência, as forças da paixão deixavam de operar. Tudo ficava quieto. 
Plantas e animais não se reproduziam. Sua esposa-amante, Inanna, ia então 
buscá-lo, trazendo-o para o mundo da luz. A alegria e a vida voltavam à terra. 
As sementes brotavam, o verde ressurgia e as plantas dos jardins ficavam 
cheias de folhas novas e flores. 

Adônis
O deus da vegetação, Tammuz, segundo Gray (1982), aparece entre 

outros povos sob o nome de Adônis, Átis e Osíris. A adoração de Adônis, 
deus da vegetação, que como Tammuz morria e ressuscitava anualmente, era 
praticada por povos semíticos da Babilônia e da Síria. O nome Adônis vem da 
palavra semítica Adon, que significa “senhor”.

Grimal (1993) diz que há variantes, no mito Adônis, porém a mais aceita 
é a seguinte: Tiante, rei da Síria, tinha uma filha chamada Mirra, a quem a 
cólera de Afrodite despertou um desejo de vida incestuosa com o próprio pai. 
Com a ajuda de sua ama, conseguiu enganar o pai e manteve relações sexuais 
com ele, durante doze noites. Mas, na décima segunda noite, o pai descobriu 
a verdade e saiu de cutelo em punho para matá-la. Mirra correu em busca da 
proteção dos deuses e estes a transformaram em uma árvore: a mirra. 

Alguns meses depois, a casca da árvore levantou-se, estalou e dela saiu 
um menino, que recebeu o nome de Adônis. 

Afrodite, impressionada com a beleza do menino, recolheu-o e pediu a 
Perséfone que o criasse. Esta, por sua vez, ficou tão encantada com o menino, 
que não quis mais devolvê-lo à Afrodite. Diante do impasse, Zeus decidiu 
que Adônis viveria uma terça parte do ano com Afrodite, uma terça parte 
com Perséfone e a outra terça parte com quem quisesse. Na verdade, Adônis 
passava dois terços do ano com Afrodite e apenas um com Perséfone. 

Nessa primeira parte do mito, está presente o mistério da vegetação nessa 
criança nascida de uma árvore, que passa um terço do ano debaixo da terra e que, 
no restante, sobe à luz do dia para se unir à Afrodite, deusa da Beleza e do Amor. 

Quanto à sua morte, há várias versões: uma delas diz que a cólera de 
Afrodite colocou-o frente a frente a um javali e este o feriu mortalmente. Outra 
versão conta que o funesto acontecimento teria sido provocado pelo ciúme de 
Ares, amante de Afrodite.

Várias lendas referentes a flores surgiram ligadas à história de Adônis. 
As anêmonas teriam nascido do sangue de Adônis ferido. Segundo Bion Apud 
Grimal, 1993, a deusa derramou tantas lágrimas quantas as gotas de sangue de 
Adônis. De cada lágrima de Afrodite, nasceu uma rosa e, de cada gota de sangue 
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de Adônis, uma anêmona, que em grego, significa vento. Suas pétalas vermelhas 
evocam lábios que se entreabrem, com o sopro do vento. Crescem em lugares 
elevados e descobertos, em zonas agitadas por correntes de ar. A anêmona está 
ligada ao efêmero, porque passados os meses primaveris, enfraquece e morre. 

Numa outra versão do mito, as rosas eram inicialmente brancas, mas 
quando Afrodite correu para socorrer Adônis, um espinho espetou-lhe o pé, 
fazendo-o sangrar, tingindo as flores de vermelho.

Em homenagem a Adônis, Afrodite instituiu uma festa que era celebrada 
todos os anos pelas mulheres sírias, na primavera. Plantavam-se em vasos, 
caixas, sementes que eram regadas com água quente. Assim, germinariam 
rapidamente. A estas plantações dava-se o nome de jardins de Adônis. As 
plantas, submetidas a tal tratamento, morriam muito cedo, logo após a 
germinação, simbolizando o destino de Adônis. O culto de Adônis espalhou-se 
pelo mundo mediterrânico na época helenística.

Átis
Segundo Grimal (1993), Átis era na Frígia, atual Turquia, o que Adônis 

era na Síria. Era um deus da vegetação e sua morte e ressurreição eram 
comemoradas anualmente, no festival da primavera. Em uma das versões, a 
estória começa assim: na Frígia, havia uma falésia chamada Agdo, onde Cibele 
era adorada. Zeus, apaixonado por Cibele, deixou cair seu sêmen sobre um 
rochedo. Dele nasceu Agdístis, um ser hermafrodita, que Dioniso embriagou 
e castrou. Do seu sangue nasceu uma romãzeira. A filha do deus rio Sangário 
colocou no seio uma semente de romã e engravidou. Foi esta a origem do deus 
Átis. Sangário ordenou que a filha expusesse a criança, que foi recolhida por 
pessoas caridosas. Foi alimentada com mel e leite de cabra. Átis tornou-se um 
jovem de grande beleza. Cibele e Agdístis (como mulher) disputavam o amor 
do jovem. Átis ao ver Agdístis, enlouqueceu e se castrou sob um pinheiro e 
morreu. Zeus fez com que seu corpo ficasse incorruptível. Todos os anos, no 
festival da primavera, eram realizados rituais com a presença de pinheiros e 
flores para comemorar sua morte e ressurreição. 

Osíris
Segundo Chevalier e Gheerbrant (1994), no antigo Egito, Osíris era o deus 

agrário, cuja morte e ressurreição eram anualmente celebradas. Simbolizava a 
força inesgotável do vegetal, representando a atividade vital do universo, no 
plano terrestre ou celeste. Sob a forma visível de um deus, desce ao mundo 
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dos mortos, tornando-lhes possível a ressurreição. O morto seria um germe de 
vida no cosmos, assim como o é um grão de trigo no seio da terra. 

Campbell (1994) afirma que Osíris, irmão gêmeo de Ísis, Set, irmão gêmeo 
de Néftis, eram filhos da deusa do céu Nut e de seu esposo Geb, o deus da terra. 
Osíris e Ísis se casaram e deixaram à humanidade as artes da civilização. Ele, a 
agricultura, a arquitetura monumental, a escrita, a astronomia e o calendário de 
ritos. Ela, a tecelagem, a preparação dos alimentos, a música, a dança e a pintura.

Com inveja de seu irmão, Set prepara um sarcófago com as medidas de 
Osíris. Apresentou-o em uma festa e disse que daria de presente àquele cujo 
tamanho do corpo correspondesse às medidas do sarcófago. Quando Osíris 
se deitou nele, Set trancou-o e jogou-o nas águas do Nilo. Levado pela maré, 
o sarcófago foi parar nas costas da Síria, na praia de Biblos, onde nasceu uma 
árvore, envolvendo o precioso esquife. Ísis, desesperada, saiu em busca de seu 
amado. Com as artimanhas de uma deusa, conseguiu resgatar o sarcófago. 

Brunel (1997) acrescenta que Set ficou enfurecido com a descoberta de 
Ísis e despedaça o corpo de Osíris e lança os restos mortais nas águas do Nilo. 
Ísis, irmã e esposa, sai à procura dos despojos. Consegue reunir todas as partes, 
com exceção do pênis, que um peixe engolira. Depois de reuni-los, insufla vida 
nova ao cadáver. A deusa remodela com limo e saliva o órgão sexual de Osíris, 
que não fora, anteriormente, encontrado, devolve-lhe a potência sexual, e, 
então, concebe Hórus. 

Osíris, morto, mutilado, despedaçado e ressuscitado por Ísis, ocupa um 
lugar importante na religião egípcia. 

Por ter restituído a vida a seu marido morto, Ísis tem como função principal 
curar os doentes. Como a ressurreição de Osíris simboliza a renovação vegetal, 
Ísis é a deusa agrária e da fertilidade também. Por isso as águas do Nilo têm tanta 
importância em seu culto. Ainda hoje podemos ver em Roma as hídrias, isto é, 
jarras, como representantes da deusa em cerimônias. Ísis tem o poder de doar 
fecundidade, uma vez que, foi capaz de devolver a Osíris sua potência sexual. 

Essas duas atribuições a Ísis, deusa agrária e deusa mãe, irão juntar-se 
na época do Baixo-Império, formando a figura da mãe universal, herdeira do 
mito primitivo da Terra-Mãe, ainda citando Brunel (1997). 

Na época da hegemonia grega, Ísis é helenizada e aparece como 
Deméter. Como Ísis, Deméter perde um ente querido: sua filha Perséfone, que 
foi raptada por Hades, seu tio, e levada ao mundo subterrâneo. Deméter, como 
Ísis, sai à procura da filha e consegue que ela volte à terra a cada Primavera, 
explicando assim, através do mito, a renovação vegetal. 

Como Osíris estava ligado à fertilidade da terra e à agricultura, o mito 
o identifica com o esquema cíclico do nascimento, crescimento, morte e 
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renovação nos anos agrícolas. Ele era a origem e substância do trigo, cevada, 
vinhas e árvores. Como fonte de fertilidade, a sua morte estava ligada às 
descidas das águas do Nilo e a sua ressurreição com as cheias. O Sol, também 
era identificado com Osíris, através da morte e renascimento diários. A 
rivalidade entre Set e Osíris poderia ser considerada como a oposição entre o 
Nilo fértil e o deserto hostil, entre a vida e a morte.

Considerando o mito como uma narrativa de acontecimentos relativos 
a épocas primordiais, à origem do mundo, dos deuses, dos seres animados e 
inanimados, notamos que esse tipo de narrativa não é uma narrativa comum. Ela é 
diferente de muitas estórias e contos que conhecemos. A diferença está nas infinitas 
interpretações que os mitos apresentam. Sábios e mais sábios têm estudado 
e interpretado os mitos e escrito livros e mais livros sobre eles. E o fascínio está 
no significado oculto, não explicitado pela narrativa. Ele nos conta uma estória, 
mas quer nos dizer ainda outra coisa. E essa outra coisa, essa mensagem cifrada é 
que faz os homens se debruçarem sobre eles. “Decifra-me ou te devoro”, dizia a 
Esfinge. E aqui estamos também tentando decifrar o enigma. 

Análise dos mitos
Para Jung (1977), os arquétipos são traços hereditários das primeiras 

experiências do homem diante da natureza, diante dos outros homens e diante 
de si mesmo. Partindo da teoria dos arquétipos, Jung formula um inconsciente 
individual, imutável e universal, constituído por arquétipos. A mitologia seria 
uma estrutura mental materializada do inconsciente coletivo. 

Se o mito é uma narrativa produzida pelo imaginário com elementos 
do inconsciente coletivo, então podemos analisar os mitos de Adônis ou 
Átis e Osíris de uma forma diferente, isto é, dessacralizando os mitos. Para 
os homens daquela época e daquelas regiões, todas as estórias dos referidos 
deuses eram verdadeiras e não pairava nenhuma dúvida ou questão sobre 
os acontecimentos. Mas, para um leitor do século XXI, que olha para três ou 
quatro mil anos atrás, a leitura pode ser diferente. Sim, podemos considerar 
esses mitos como narrativas fantásticas. Segundo Todorov (2012), na narrativa 
fantástica há:

•	 O Mistério
•	 O Inexplicável
•	 A Irrupção do Inadmissível
•	 A Ruptura da Ordem Estabelecida
•	 O Impossível tornando-se Possível
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O fantástico se define como a percepção ambígua que tem o próprio 
leitor dos acontecimentos narrados. “A hesitação do leitor é a primeira 
condição do fantástico”. (TODOROV, 2012, p. 37). Marcel Schneider explicita 
que “o fantástico explora o espaço interior; tem uma estreita relação com a 
imaginação, a angústia de viver e a esperança de salvação.” (SCHNEIDER Apud 
TODOROV, 2012, p. 42).

Vamos à análise dos mitos apresentados.

Adônis
Mirra, grávida de Adônis, busca a proteção dos deuses e estes a 

transformam em uma árvore: a mirra. Aqui há uma metamorfose: a jovem se 
transforma em árvore.

Alguns meses depois, a casca da árvore levantou-se, estalou e dela saiu 
um lindo menino: Adônis. Neste episódio, temos o mistério: como uma árvore 
poderia gestar e dar à luz uma criança?

Em seguida, Adônis passava dois terços do ano com Afrodite e um 
com Perséfone, isto é, ele morria todos os anos quando estava no Hades, no 
mundo dos mortos, com Perséfone, e renascia na primavera, quando ficava 
com Afrodite. Portanto temos morte e ressurreição no mito de Adônis. Temos, 
portanto, todas as características da narrativa fantástica apontadas por 
Todorov (2012): o mistério, o inexplicável, a irrupção do inadmissível, a ruptura 
da ordem estabelecida e o impossível torna-se possível.

Átis
Do sêmen de Zeus, sobre um rochedo, nasce Agdístis, um ser 

hermafrodita. Aqui temos um ser humano hermafrodita gerado sem a 
participação do óvulo feminino. Há, portanto, o mistério, o inexplicável.

 Dioniso embriagou e castrou Agdístis e do seu sangue nasceu uma 
romãzeira. Novamente o mistério e o inexplicável.

 A filha do deus rio Sangário colocou no seio uma semente de romã e 
engravidou. Aqui, mais uma vez o mistério, o inexplicável e o inadmissível.

 Cibele e Agdístis (como mulher) disputavam o amor do jovem. Átis ao 
ver Agdístis, enlouqueceu e se castrou sob um pinheiro e morreu. Zeus fez 
com que seu corpo ficasse incorruptível. Temos aqui a morte e a ressurreição, 
novamente, e a presença do mistério, do inexplicável, do inadmissível.
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Osíris 
 Neste mito, Osíris foi morto, mutilado e suas partes foram jogadas ao 

Nilo. Isso seria absolutamente impossível. 
Ísis, sua esposa, consegue reunir e colar todas as partes e órgãos do 

marido. Mais impossível ainda.
 Ísis molda um novo órgão sexual para Osíris e dá vida e potência a 

Osíris. Aqui há o mistério, o inexplicável, a irrupção do inadmissível e a ruptura 
da ordem estabelecida.

 Finalmente, Ísis fica grávida e dá à luz seu filho Hórus. Aqui há tudo do 
fantástico: o mistério, o inexplicável, a irrupção do inadmissível e a ruptura da 
ordem estabelecida. Enfim, o impossível torna-se possível.

Conclusão
 Em todos os mitos analisados, notamos o que Todorov (2012) considera 

como características fundamentais para uma narrativa fantástica:

•	 O Mistério
•	 O Inexplicável
•	 A Irrupção do Inadmissível
•	 A Ruptura da Ordem Estabelecida 
•	 O Impossível tornando-se Possível

O fantástico se define como a percepção ambígua que tem o próprio leitor 
dos acontecimentos narrados. “A hesitação do leitor é a primeira condição do 
fantástico”. (TODOROV, 2012, p. 37). A hesitação do leitor surge quando a mirra 
(um vegetal) dá à luz uma criança. Mas isso é possível? Quando Adônis morre, 
vai ao mundo dos mortos, permanece por lá três meses e depois ressurge vivo, 
milagrosamente. Do sêmen de Zeus, sobre um rochedo, nasce Agdístis, um ser 
hermafrodita. Um ser humano gerado sem a participação do óvulo feminino. Isso 
é possível? Agdístis foi castrado por Dioniso e de seu sangue surge uma romãzeira. 
Isso é possível? Osíris foi morto, mutilado e suas partes foram jogadas ao Nilo. Sua 
esposa Ísis é capaz de juntar as partes do cadáver, colá-las, reconstruir o pênis que 
fora roubado por um peixe, dá vida e potência ao morto e ainda fica grávida de seu 
filho Hórus. Isso seria absolutamente impossível. Mas, na Literatura, o impossível 
torna-se possível, através da recriação da realidade de forma distorcida. Segundo 
Todorov, “conciliar o possível e o impossível pode chegar a definir a palavra 
impossível. E, entretanto, a literatura é: eis aqui seu maior paradoxo”. (TODOROV, 
2012, p. 91). Aí surge o fantástico, algo só possível na realidade recriada. 
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Vimos no início deste trabalho, que o filósofo Durand (1997) afirma que 
o imaginário, é uma resposta à angústia existencial frente à passagem do tempo, 
ao envelhecimento, frente à conscientização da finitude da vida. E Schneider 
complementa: “o fantástico tem uma estreita relação com a imaginação, com a 
angústia de viver e com a esperança de salvação”. (SCHNEIDER Apud TODOROV, 
2012, p. 42). Pensemos um pouco nisso: a angústia diante da finitude da vida e a 
esperança de salvação. É isso que temos nas narrativas analisadas: temos a morte, 
mas em seguida, a ressurreição, a esperança de salvação. A ressurreição traz alento, 
conforto, esperança ao ser humano angustiado. Há a esperança de um renascer, 
de uma vida sem morte, como nos vegetais que morrem no inverno e renascem 
na primavera com verde, perfumes e flores. E, por isso, a mitologia é um mundo 
fantástico: torna possível o impossível e oferece alento aos homens angustiados.
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considerações sobre a presença do insólito nos contos  
“O Galo Impertinente” e “A Usina Atrás Do Morro”, e José J. Veiga

Nilce Meire Alves Rodovalho1

José J. Veiga, escritor nascido em 1915, na cidade goiana de Corumbá, 
possui obras marcadas pela detalhada descrição do espaço regional. Grande 
parte de seus contos se situam em paisagens rurais ou em pequenos vilarejos, 
retratando a topografia do sertão regional goiano. 

Souza (1990) constata que a região de origem de Veiga marcou 
permanentemente sua obra, sobretudo nos adjetivos utilizados para caracterizar 
a cartografia de seus contos, representando as distâncias, os locais remotos e 
afastados que remontavam o ideário goiano, isto é, concebendo um enredo que 
resgata elementos rurais, tais como locais de caça e pesca, os rios e os currais. 
Souza (1990) destaca ainda que nos contos de Veiga é possível perceber no 
narrador uma voz de oralidade primitiva, ou seja, representando a fala regional 
própria dos moradores do sertão. A força da fabulação impressa nos contos fixa 
a atenção dos ouvintes, isto porque há muitos elementos que dão abertura à 
imaginação e à criação literária, a partir de uma universalidade de temas. 

Observa-se também uma peculiaridade particular na escrita de Veiga: 
uma forte crítica política, social e econômica. Os sentidos que estão imbricados 
nos contos vão além de meras denúncias dos abusos dos sistemas de poder e 
ultrapassam o sentido ficcional literário. 

Corroborando com a observação anterior, Prado (2009) argumenta 
que em meio às ações habituais, as narrativas de J. J. Veiga são marcadas 
pela ocorrência de alguns eventos que modificam o cotidiano, porém não são 
consideradas anormalidades, pois as personagens adultas as aceitam facilmente, 
como efeito de uma adaptação advinda de uma postura alienada frente às 
situações e aos motivos que a causaram. Em contrapartida, os personagens 
que conjecturam e fazem críticas aos fatos incoerentes normalmente estão 
vivenciado a fase infanto-juvenil e explicam os acontecimentos levando em 
conta seus pontos de vista, aplicando a criticidade.

Outra marca da escrita de Veiga é a denúncia que o autor faz frente 
ao espaço ecológico, ressaltando as transformações do meio ambiente e as 
mudanças culturais frente às inovações tecnológicas. Dantas (2004) conclui que 
1  Graduanda em Letras Português com habilitação em Inglês pela Universidade Federal 
de Goiás – UFG – Regional Catalão e pesquisadora voluntária de PIVIC na mesma instituição sob 
a orientação do professor doutor Alexander Meireles da Silva.
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as regiões rurais às quais Veiga se refere estão localizadas em lugares distantes 
do processo civilizatório, e assinala que o espaço não foi contaminado pela 
cultura urbana. Nos contos de Veiga percebe-se um espaço não corrompido, 
que ainda é preservado, intocável, e que mantém certa pureza em relação às 
contaminações do processo civilizatório. 

Questões ligadas à opressão do homem pelo progresso também são 
abordadas nas obras analisadas. Veiga defende a ideia de que a não refutação 
de imposições produzem sujeitos alienados e conformistas. Prado (2009) 
afirma que é possível observar na obra de Veiga que os personagens adultos 
geralmente não contestam os fatos cotidianos, não questionam e deixam-se 
levar pelo que o senso comum concebe. Já o protagonista frequentemente 
se difere de tais personagens, pois se encarrega de observar atentamente a 
realidade e compreender as estranhezas que permeiam os fatos. Prado acerca 
disto afirma que: 

A presença de um “objeto inusitado”, que pode inclusive ser 
uma pessoa, no dia-a-dia de uma pequena comunidade, 
costuma causar estranhamento. Isso porque o cotidiano 
é o visto, vivenciado todos os dias, à maneira de hábito, 
seguindo uma rotina de acontecimentos ditos normais, 
isto é, que se desenvolvem dentro da norma. Dessa forma, 
estranho é tudo aquilo que foge a essa norma, que a 
subverte de alguma maneira. (PRADO, 2009, p. 3).

Conforme o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001): 

O termo “insólito” vem do latim insolìtus, - a, -um, 
significando o não acostumado, o estranho, o alheio, 
e, em português significa o que: a) não é habitual; 
infrequente, raro, incomum, anormal; b) se opõe aos usos 
e costumes; é contrário às regras, à tradição. Assim, os 
eventos insólitos seriam aqueles que não são frequentes 
de acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais, 
não usuais, incomuns, anormais, que contrariam o 
uso, os costumes, as regras e as tradições, enfim, que 
surpreendem ou decepcionam o senso comum, as 
expectativas quotidianas (HOUAISS, 2001).
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Chiampi por sua vez define o insólito como “um objeto visual” (1980, p. 
48) estilizado pelo efeito de surpresa que instaura-se no leitor/ouvinte. 

Neste trabalho, selecionamos os contos “O Galo Impertinente” (1968) 
e “A Usina atrás do Morro” (1959), que serão analisados destacando os 
elementos insólitos presentes nos contos. 

O conto “A Usina Atrás do Morro” (1959) é narrado numa perspectiva 
que relembra alguns fatos marcantes de sua infância. Ambientado em cidade 
de interiorana que é transformada após a vinda de um casal de estrangeiros. 
Eles, os estrangeiros, eram mineradores e prometeram abrir uma empresa que 
geraria muitos empregos. Alguns moradores foram se envolvendo diretamente 
com o casal de forasteiros. Estevão, dono de uma chácara atrás do morro, vendeu 
sua propriedade para eles. Logo caminhões trazendo maquinários começaram 
a chegar. A desconfiança dos moradores só aumentava, pois aqueles que se 
envolviam com a companhia estavam diferentes. Foram prometidos motos 
para os homens, brinquedo para as crianças e máquinas de costura para as 
mulheres. Incêndios misteriosos começaram a atingir algumas casas da cidade. 
Morte e violência aumentaram. A partir destes episódios, todos começaram a 
desconfiar uns dos outros.

Analisando tal conto percebe-se que o casal de estrangeiros e suas 
tecnologias podem ser considerados como uma invasão do lugar pelo 
elemento estranho – o insólito –, gerando, consequentemente, estranhamento 
e conflitos entre culturas totalmente distintas, que são motivados no conto 
“A Usina Atrás do Morro” (1959) por alguns pontos como língua materna, 
diferenças de comportamentos e costumes, como o da mulher trajar com 
roupas próprias do vestuário masculino e também agir como homem, e por 
uma rotina completamente diferente da dos moradores daquela cidadezinha 
interiorana, bem como pode se perceber no trecho do conto a seguir: 

De manhãzinha saíam os dois, ela de culote e botas e 
camisa com abotoadura nos punhos, só se via que era 
mulher por causa do cabelo comprido aparecendo por 
debaixo do chapéu; ele também de botas e blusa cáqui 
de soldado, levava uma carabina e uma caixa de madeira 
com alça, que revezavam no transporte. Passavam o dia 
inteiro fora e voltavam à tardinha, às vezes já com o escuro. 
Na pensão, depois do jantar, mandavam buscar cerveja e 
trancavam-se no quarto até altas horas. D. Elisa olhou pelo 
buraco da fechadura e disse que eles ficavam bebendo, 
rabiscando papel e discutindo numa língua que ninguém 
entendia (VEIGA, 1959, p. 13).
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O novo na maioria das vezes causa estranhezas, inquietações, 
curiosidades, tal como Veiga elenca na seguinte narrativa: 

Sem dúvida o perigo que receávamos nesses primeiros 
tempos era mais imaginário do que real. Não conhecendo 
os planos daquela gente, e não podendo estabelecer 
relações com eles, era natural que desconfiássemos de 
suas intenções e víssemos em sua simples presença uma 
ameaça a nossa tranquilidade. (VEIGA, 1959, p. 15)

A repressão, o medo e silêncio dos sistemas de poder são características 
que podemos averiguar no conto analisado: os personagens de “A Usina Atrás 
do Morro” (1959) se sentem oprimidos, suas casas são invadidas pela fumaça 
da usina, as ruas da cidade após o elemento insólito se instalar não são mais 
tranquilas, os moradores da cidade se sentem impotentes diante de tanta 
opressão, e muitas vezes não sabem e nem têm a quem correr para pedir 
ajuda. Tal constatação se verifica no trecho do conto apresentado abaixo:

O puxão foi tão forte que eu bati com a cabeça na parede 
e senti minar água na boca e nos olhos. Antes que a 
vista clareasse, um tapa na cabeça do lado esquerdo, 
apanhando o pescoço e a orelha, mandou-me de esguelha 
pelo corredor até quase a porta da rua. Apoiei-me na 
parede para me levantar, e um pontapé nas costelas jogo 
um e esparramado na calçada. Erguendo a cabeça ralada 
do raspão na laje, vi o homem de culote e blusa cáqui em 
pé na porta, com as mãos na cintura, olhando-me mais 
vermelho do que de natural. com a cabeça tonta, o ouvido 
zumbindo e o corpo doendo em vários lugares, e o canivete 
perdido não sei onde, não me senti com disposição para 
reagir. Apanhei umas coisas caídas dos bolsos, bati o sujo 
da roupa e desci a rua mancando o menos que pude 
(VEIGA, 1959, p. 15).

Veiga (1959) delata as indústrias que não se fundamentam na 
preservação do meio ambiente e,pelo contrário, degradam o solo e apenas se 
preocupam com o lucro, ocasionando consequentemente mudanças climáticas 
e transformações do meio pacato em um espaço totalmente turbulento, como 
pode ser notado no seguinte fragmento do conto:
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Daí por diante não tivemos mais sossego. Desde que 
amanhecia até que anoitecia eram aqueles estrondos 
atrás do morro, tão fortes que chegavam a chacoalhar 
as panelas nas cozinhas apesar da distância, nas paredes 
não ficou um espelho inteiro. Mamãe vivia rezando e 
tomando calmante, não queria mais que eu fosse além 
da ponte em meus passeios. Achei que fosse receio 
exagerado dela, mas verifiquei depois que a proibição 
era geral, de todas as mães (VEIGA, 1959, p. 21).

A denúncia que Veiga faz sobre a poluição que contamina o meio 
ambiente também é vista no seguinte fragmento do conto:

E toda noite agora era aquele ruído tremido que vinha de trás do morro, 
parecia o ronronar de muitos gatos. Não dava para incomodar porque não era 
forte, mas assustava pela novidade. De dia não o ouvíamos, talvez por causa 
dos barulhos da cidade, mas quando batia a Ave-Maria, e todo mundo cessava 
o trabalho, lá vinha ele. Então a gente olhava para os lados da chácara e via um 
enorme clarão no céu, como o de uma queimada vista de longe, só que não 
tinha fumaça (VEIGA, 1959, p. 21). Acerca da alienação, Veiga (1959) explicita 
em seus contos que o povo se deixa alienar pelo belo, pelas promessas políticas 
por trocas de cargo bom na empresa. Tal crítica se destaca no trecho abaixo 
elencado:

Quando viu que não cabia mais ninguém, Geraldo 
subiu numa das mesas e comunicou que fora nomeado 
gerente da Companhia e que estava ali para contratar 
funcionários. Os ordenados eram muito bons, havia casa 
para todos, motocicletas para os homens, bicicletas para 
as crianças e máquinas de costura para as mulheres. 
Quem estivesse interessado aparecesse no dia seguinte 
ali mesmo para assinar a lista (VEIGA, 1959, p. 22).

E também na próxima citação:

Primeiro era um aquecimento repentino, os moradores 
começavam a suar, todos os objetos de metal queimavam 
quem os tocasse, e do chão ia minando um fumaceiro com 
um chiado tão forte que até assoviava. Pessoas e bichos 
saíam desesperados para a rua engasgados com a fumaça, 
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sem saberem exatamente o que estava acontecendo. 
Ouvia-se um estouro abafado, e num instante a casa era 
uma fogueira. Tudo acontecia tão depressa que em muitos 
casos os moradores não tinham tempo de fugir (VEIGA, 
1959, p. 25).

A alienação do povo também pode ser notada no próximo fragmento 
do conto selecionado:

Depois de cada incêndio aparecia na cidade uma comissão 
de funcionários da Companhia, remexia nas cinzas, cheirava 
uma coisa e outra, tomava notas, recolhia fragmentos 
de material sapecado, com certeza para examiná-los em 
microscópios. Pelo destino dos moradores não mostravam 
o menor interesse. Para não perder tempo em casos 
de emergência, passamos a dormir vestidos e calçados 
(VEIGA, 1959, p. 25).

As inovações tecnológicas averiguadas no conto “A Usina Atrás do 
Morro” trazem medo e até morte para a população daquela cidadezinha 
interiorana, fazendo com que o protagonista e sua mãe tenham que evadir de 
suas cidades natais, com apenas a roupa do corpo, após venderem tudo que 
tinham para comprar passagens para mudar para um local mais sossegado. 
O seguinte trecho do conto deixa claro como aconteceu a repentina e 
desesperada mudança:

A notícia chegou antes do almoço. Uns roceiros que 
tinham vindo vender mantimentos na cidade encontraram 
o corpo na estrada, a barriga celada no meio pelas rodas 
de uma motocicleta. Depois do enterro mamãe mandou-
me esconder as caixas de dinamite num buraco bem fundo 
no quintal, vendeu tudo o que tínhamos, todas as galinhas, 
pelo preço de duas passagens de caminhão e no mesmo 
dia embarcamos sem dizer adeus a ninguém, levando só 
a roupa do corpo e um saquinho de matula, como dois 
mendigos (VEIGA, 1959, p. 26).

J. J. Veiga salienta em seus contos que o progresso oprime o homem 
porque muda tudo com que ele estava acostumado, fazendo com que os 
valores acabem se perdendo e que as pessoas se corrompam por dinheiro.
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O conto “O Galo Impertinente” inicia-se com a construção de uma 
estrada, que na concepção dos moradores é interminável. A presença de 
um galo misterioso e com poderes sobrenaturais impede todos – pessoas e 
transportes, inclusive um tanque de guerra - de passarem por essa estrada, 
o que ocasionou a longo tempo abandono total da estrada. Tal demora é 
apresentada no conto no trecho a seguir:

Todo mundo sabia que se andava construindo uma 
estrada naquela região, pessoas que se aventuravam por 
lá viam trabalhadores empurrando carrinhos, manobrando 
máquinas ou sentados à sombra, cochilando com o chapéu 
no joelho ou comendo de umas latas que a empresa 
fornecia, diziam que eram rações feitas em laboratórios, 
calculadas para dar o máximo de rendimento com o 
mínimo de enchimento. Quem viajava de automóvel 
conseguia interromper a atividade dos engenheiros, eles 
vinham solícitos com o capacete na mão dar explicações, 
mostrar o projeto no papel, esclarecer o significado de 
certos sinais que só eles entendiam. Mas a obra estava 
demorando tanto que nos habituamos a não esperar o fim 
dela; se um dia a boca da estrada amanhecesse com uma 
tabuleta novinha convidando o povo a passar, acho que 
ninguém acreditaria, imaginando tratar se de brincadeira 
(VEIGA, 1968, p. 123).

O galo em si não é o elemento insólito principal. Veiga quer destacar 
o insólito nos descasos do poder público. O verdadeiro elemento insólito 
instaurado é o desvio de verbas. O galo é a representação de tudo que os 
habitantes daquela cidade não conseguem enxergar, por conta da cegueira 
“massificatória”, tal como se nota no conto:

Um dia — as preocupações eram outras, ninguém 
pensava mais no assunto — anunciaram que a estrada 
afinal estava pronta e ia ser inaugurada. Depois de 
uma inspeção preliminar feita altas horas da noite à 
luz de archotes (com certeza para evitar entusiasmos 
prematuros) marcou-se o dia da inauguração com a 
passagem de uma caravana oficial (VEIGA, 1964, p. 124).
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As mudanças e transformações do meio também são caracterizadas nos 
contos de Veiga. Tal afirmação pode ser comprovada nos seguintes trechos:

O povo não pôde ver a estrada de perto nesse dia, tivemos 
que ficar nas colinas das imediações, havia guardas por 
toda parte com ordem de não deixar ninguém pisar nem 
apalpar. Muita gente levou binóculos e telescópios, os 
telescópios eram difíceis de armar devido à irregularidade 
do terreno, mas os donos acabaram dando um jeito e 
conseguindo focalizar a estrada. Quem não tinha aparelhos 
óticos arranjou-se da melhor maneira, fazendo óculos com 
as mãos ou simplesmente levando a mão à testa para 
vedar um pouco a claridade do sol que o asfalto refletia 
com violência (VEIGA, 1964, p. 124).

As mudanças na região também são concebidas no próximo trecho do 
conto selecionado:

Mesmo de longe via-se que a estrada era uma obra 
magnífica. Havia espaço arborizado entre as pistas, as 
árvores ainda pequenas, mas prometendo crescer com 
vigor; trilhas para ciclistas, caminhos para pedestres. As 
pontes eram um espetáculo, e tantas que se podia pensar 
que tinham sido feitas mais para mostrar competência do 
que para resolver problemas de comunicação; em todo 
caso lá estavam bonitas e sólidas, pelo menos de longe· 
Diante da imponência da estrada, com suas pontes, túneis 
e trevos, o povo esqueceu a longa espera, herança de pais a 
filhos, esqueceu os parentes e amigos que haviam morrido 
sem ver aquele dia, esqueceu as voltas que teve de dar, 
e agora só cuidava de elogiar o trabalho dos engenheiros, 
o escrúpulo de não entregarem uma obra feita a três 
pancadas (VEIGA, 1964, p. 124).

A instauração do insólito pode ser averiguada nos contos analisados, 
sendo que acaba interferido na configuração do espaço literário. Borges 
Filho (2008) afirma que as funções do espaço centram-se em: a) Descrever 
as personagens, as caracterizando; b) Delinear a conjuntura socioeconômica e 
os aspectos psicológicos que definem sua persona; c) Expressar contextos que 
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influenciam as ações dos personagens e propiciam sua atuação; d) Retratar 
geograficamente o espaço em que o personagem está situado; e) Conceber 
as emoções sentidas pelo personagem; f) Constituir as diferenças entre os 
personagens; g) Contextualizar antecipadamente a narrativa.

Nesse sentido, a obra de J. J. Veiga se aproxima da categoria do 
realismo maravilhoso, já que, embora não problematize o ato de contar 
propriamente, oferece diferencial na questão da perspectiva enunciativa, de 
modo a caracterizar o maravilhoso pelo foco que se lança ao cotidiano. Assim, 
há na ficção veiguiana a incorporação do insólito ao real, exatamente pela 
perspectiva enunciativa, sendo que as relações entre causa e consequência 
nos contos geralmente não são lógicas, no sentido tradicional, o que produz 
o efeito de encantamento no leitor, ao qual se referia Chiampi (1980). Neste 
sentido, Prado acrescenta que:

O insólito na obra de J. J. Veiga não consiste na ocorrência 
de ação ou objeto propriamente estranho, mas sim na total 
aceitação ou incredulidade que impedem a ponderação. O 
habitual, sem questionamento, é absurdo porque ignora 
tudo o que escapa ao senso comum, mesmo que o senso 
comum não seja o real ou o certo (PRADO, 2009, p. 12).

De acordo com Ceserani (2006), nos contos fantásticos de Veiga, muitas 
vezes depara-se com mudanças nas conjecturas cotidianas. É possível notar nos 
contos transformações de contextos imbuídos de familiaridade para situações 
enigmáticas e perturbadoras:

passagem de limite, por exemplo, da dimensão da 
realidade para a do sonho, do pesadelo ou da loucura. O 
personagem protagonista se encontra repentinamente 
como se estivesse dentro de duas dimensões diversas, 
com códigos diversos à sua disposição para orientar-se e 
compreender (CESERANI, 2006, p. 72).

Para enfatizar essa constatação, vejam-se as palavras de Nogueira:

No Realismo Maravilhoso [...] os questionamentos 
racionais acerca do fato desconhecido não permanecem 
por muito tempo, à medida que a dúvida é suspensa pela 
aceitação desse elemento, produzindo o encantamento, 
que é o resultado esperado pela presença do elemento 
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insólito em narrativas de tal gênero, visto que proporciona 
um equilíbrio entre o natural e sobrenatural (NOGUEIRA, 
2007, p. 73).

É neste sentido que Veiga nos contos analisados utiliza os elementos 
espaciais, ou seja, para caracterizar o sertão insólito, trazendo elementos do 
verossímil e do ficcional para sua narrativa. Oliveira e Silva (2012) afirma que:

O espaço não é apenas um acessório para a narrativa, mas 
um elemento importante que a compõe e revela diversas 
peculiaridades acerca da mesma. Além disso, é comum 
que durante uma narrativa o espaço mude, alterne, se 
transforme. No gênero fantástico essa mudança é algo 
drástica e comum, pois sai-se de um espaço igual ao mundo 
real tendo as mesmas leis da natureza, e vai-se para um 
mundo novo, do possível que não é regido pelas mesmas 
leis naturais e povoado por criaturas e seres polimorfos, é 
um espaço não real (OLIVEIRA e SILVA, 2012, p. 01 ).

Constata-se que os elementos insólitos presentes nos contos “A usina 
atrás do morro” e “O galo impertinente” se manifestam por situações que 
são consideradas anormais, como a invasão de culturas diferentes e suas 
tecnologias e o descaso político, em que todos esses fatores ocasionaram para 
a região diversas transformações.
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narrativas insólitas e a formação do leitor

Patrícia Kátia da Costa Pina1

Leciono desde 1982, para ser mais exata, desde o dia 31 de maio de 
1982. Mas continuo me sentindo uma iniciante, uma “jovem” professora 
apaixonada pela sala de aula, por cada um de meus alunos e pela tarefa que 
determinei, há 32 anos, que seria a missão de minha vida: terminar cada ano 
letivo, cada semestre, deixando tatuado no coração de meus estudantes o 
amor pela leitura. Às vezes, o cumprimento dessa missão fica muito distante. 
Mas essas é que são as fases boas, pois quando percebo que estou perdendo 
a batalha contra a falta de bibliotecas, de tempo, de dinheiro, invento novas 
estratégias e continuo a luta.

Dentre minhas armas prediletas estão os contos, as narrativas curtas, que 
exigem menos tempo para leitura. Etimologicamente, conto significa “invenção”, 
“enumeração de acontecimentos”. (MOISÉS, 1983, p. 15) Mas, na verdade, o 
conto é bem mais que isso. Na voz de um escritor sul-baiano, Hélio Pólvora, “O 
conto é para quem o escreve – e quem o lê – meio de busca e averiguação. Brota 
bem de dentro do autor.” (PÓLVORA, 2002, p. 22). Para Piglia (PIGLIA, 2004, p. 
39), o conto moderno é tenso: encerra uma história secreta que não se revela, 
esse não-dito constrói a densidade e a complexidade do conto.

O conto traça um contato íntimo e direto entre o autor e o leitor, e 
um contato quase emergencial, tendo em vista as dimensões desse tipo de 
narrativa – os maiores dificilmente alcançam trinta páginas. Por essa concisão 
necessária, o conto fervilha nas entrelinhas. Ora, o tamanho, primeira coisa que 
o estudante busca, é sedutor. A concisão chama a objetividade: ler um conto 
dá “menos trabalho” à memória que ler um romance, forma narrativa longa, 
que envolve muitos personagens e eventos. Assim, propor a um estudante, 
qualquer que seja o nível de ensino, a leitura de um conto certamente vai 
provocar poucas reações adversas. É claro que isso facilita o trabalho do 
professor de Literatura – e de Língua Portuguesa.

O conto pode ser lido em uma ou duas aulas, o romance implica dias ou 
semanas de leitura fora da sala de aula, e sem a mediação docente, para sanar 
as dúvidas e desdobrar as inquietações. Nesta comunicação, estudo três contos 

1  Doutora em Literatura Comparada (UERJ, 2000); Pós-Doutorado em Letras 
Vernáculas (UFRJ, 2010). Professora Titular de Literatura Brasileira, da Universidade do Estado 
da Bahia, UNEB, Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, Caetité.
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que se utilizam do elemento insólito para intensificar sua densidade, por um 
lado, e, como entendo, para incomodar positivamente o jovem leitor, tocando-
lhe de perto as expectativas: “Barbara”, de Murilo Rubião; “Paz e Guerra”, de 
Moacyr Scliar e “Anão de Jardim”, de Lygia Fagundes Telles.

No conto de Rubião, narrado numa perspectiva intradiegética, um 
homem, sem nome, move céus e terras (literalmente) para satisfazer aos 
desejos de sua esposa, Barbara, única personagem da narrativa a ter um nome 
e é ela que dá título ao texto. O narrador a define: “Bárbara gostava de pedir. 
Pedia e engordava.” (RUBIÃO, 2012, p. 11). Até o oceano ela pediu (2012, p. 
13), mas não pediu uma gravidez: foi obrigada a suportá-la e deu à luz “[...] um 
ser raquítico e feio, pesando um quilo.” (RUBIÃO, 2012, p. 13).

A criança não tem nome. É só uma criança feia. E Barbara continua 
pedindo: uma árvore, um navio para ficar em seu quintal (RUBIÃO, 2012, p. 
15), o que leva o narrador, seu marido, à completa falência. Mas Barbara não 
se importa: pede uma estrela (RUBIÃO, 2012, p. 17) – e o narrador vai busca-la, 
encerrando a narrativa, até por sua ausência.

O insólito se instala nesse texto pela exacerbação do desejo. As imagens 
são deslocadas, amplificadas e dadas como concretas, num processo de 
banalização do inusitado. Há, por parte da personagem-narrador, a consciência 
de que a aceitação do desejo hiperbólico pode levá-lo à morte, mas o domínio 
do desejo se sobrepõe a qualquer tentativa de racionalização.

Remo Ceserani (CESERANI, 2006, p. 67) discute as bases conceituais que 
regem a produção literária cuja problematização central é a não representação 
direta e imediata do mundo. Ele trata do fantástico, como aponta o título: “O 
que caracteriza o fantástico não pode ser nem um elenco de procedimentos 
retóricos nem uma lista de temas exclusivos.” Ceserani (2006) define o 
fantástico como “modo” literário – entendo como “modo” narrativo. O texto 
fantástico cria laços entre narrador e leitor, constrói o leitor como parte do 
mundo narrativo, para surpreendê-lo e amedrontá-lo. No conto de Rubião, a 
“isca” para o leitor é a relação amorosa: homens e mulheres vivenciam o amor 
diferentemente. Os adolescentes e jovens conhecem o processo.

A hiperbolização de aspectos do jogo amoroso convida o leitor a ir de desejo 
em desejo. O que é comum torna-se insólito, o que é inusitado, tora-se comum. 
Há uma representação de mundo reinventada pela interlocução com o imaginário.

Eu proponho uma ampliação da ideia e, seguindo as reflexões de Flávio 
Garcia, opto por pensar o insólito, mais abrangente.

Ceserani retoma Todorov, questiona a constituição desse tipo de obra 
como gênero literário, leva à reflexão acerca desse dispositivo da imaginação 
criadora não como um mero instrumento de afastamento da realidade 
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confinante e próxima, mas como meio de construção de um mundo Outro, 
alternativo ao cotidiano previsível de todos nós.

O pesquisador “liberta” o fantástico – que leio, repito, como insólito – da 
conceituação tradicional e dos liames que o colocam como gênero com armas 
e estratégias típicas e previsíveis, atrelando-o à liberdade da ação imaginária, 
que dribla regras e brinca com elas. Segundo ele, ao surgir, o fantástico 
alargou “...as áreas da ‘realidade’ humana interior e exterior que podem ser 
representadas pela linguagem e pela literatura...”(2006, p. 67). 

Flávio Garcia, em “O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os 
conceitos na teoria dos gêneros literários”, define o insólito como um evento 
raro, inusual, imprevisto, maravilhoso (GARCIA, 2007, p. 21). Retirado da 
concepção dicionarizada que o define como evento surpreendente, sem 
vinculá-lo à elaboração imaginária própria da escrita literária, o insólito remete 
àquilo que contraria hábitos, normas, regras, enfim, àquilo que propõe uma 
outra ordem de experiência da realidade. 

Em “A Realidade e o Insólito”, Manuel Antônio de Castro afirma que “...a 
força e vigor do insólito está em quebrar os valores dominantes, em pôr em 
questão um certo mundo. Sem valores, a realidade ou mundo parece tornar-se 
caótica, sem uma verdade que a ordene e dê segurança.” (CASTRO, 2008, p. 28) 

A partir dessa pequena discussão, posso definir a razão de meu interesse 
pelo insólito como instrumento de formação do gosto pela leitura literária, 
principalmente entre os jovens leitores contemporâneos: autor, narrador e 
personagens, construídos sob o viés do insólito, quebram constantemente 
os padrões estabelecidos como corretos, “normais” e adequados, tornando a 
realidade um campo movediço, instaurando um processo de desestabilização 
do dado que não recoloca o leitor na ordem geradora da leitura, mas que o 
desloca para um espaço simbólico de instabilidade e tensão.

No caso específico da leitura do conto de Rubião, a normalidade da 
relação amorosa e desestabilizada e o leitor é jogado em um redemoinho de 
situações surpreendentes, as quais culminam com um desfecho esperado: 
o narrador, que se omite em toda a narrativa, que está a serviço da esposa, 
silencia por ela – escolhe trazer-lhe uma estrela (RUBIÃO, 2012, p. 17).

Retomo Flávio Garcia em sua definição de insólito: aquilo que é inusual, 
imprevisto, que contraria regras. O amor traz o imprevisto para o cotidiano 
humano, daí as constantes tentativas de “normalizar” a amada e, quando 
tais tentativas são frustradas, o amador se elide da narrativa, exatamente por 
trazer e representar o inusitado, aquilo que foge ao controle.

“Paz e Guerra”, de Scliar (2012, p. 40), banaliza o estranho. Mais um 
narrador intradiegético inominado. Trata-se da narrativa dos acontecimentos 
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ocorridos em um dia da vida de soldados profissionais, que batem ponto, entram e 
saem da trincheira em horários determinados, recebem ligações de familiares etc.

A guerra, situação completamente fora do “normal”, é domesticada 
na narrativa. Os tiros são aleatórios. O conflito é localizado e convive com o 
cotidiano citadino. Tudo é comum. O narrador se atrasa para a guerra, pega 
um taxi, tem como colga de trincheira um vizinho. Um parágrafo é bastante 
interessante:

O conflito bélico tinha como cenário um descampado nos 
arredores da cidade. O campo de batalha estava cercado 
por uma cerca de arame farpado com tabuletas: Guerra, 
afaste-se. Advertência desnecessária: pouca gente vinha 
ali, àquele local de bucólicas chácaras e sítios. (SCLIAR, 
2012, p. 41)

Há uma banalização do terror, do medo, a guerra faz parte do dia-a-
dia. Faz mesmo. De maneiras diversas. Em qualquer parte do mundo hoje 
as cidades tem suas próprias “faixas de gaza”, isso é comum, mas continua 
sendo terrível. Apenas o conto ironiza intensamente, invertendo a situação: a 
guerra perde a maiúscula e se torna um emprego comum. A metáfora tornada 
realidade na economia do conto pode ser lida como representação da vida 
contemporânea, marcada pela banalização da violência.

Para fazer um leitor, isto é, para criar em alguém o gosto pela leitura 
literária, tornando-o um consumidor de livros, revistas etc., os escritores e os 
editores precisam jogar com o público que pretendem alcançar, criando um 
mundo à parte, um mundo mágico, composto de aventuras fantásticas, ou 
um mundo de aventuras históricas ressignificadas, ou, ainda, um mundo já 
ficcional, mas que, reinventado no processo de adaptação para uma linguagem 
híbrida, torna-se novo e sedutor. 

No conto de Scliar, o contato com o estudante, potencial leitor, pode 
leva-lo a refletir sobre as situações-limite vivenciadas diariamente em cidades 
grandes e pequenas, ele conhece trincheiras, ele se prepara a cada manhã para 
vencer assaltantes, traficantes etc. Esvaziando o terror cotidiano, o conto pode 
permitir-lhe ler seu mundo de forma crítica.

Em “Anão de Jardim”, Telles traz uma narrativa de traição e morte – 
tudo muito corriqueiro, exceto pelo narrador: um daqueles anões de jardim, 
antigos e de gosto duvidoso (TELLES, 2012). Mais um narrador intradiegético, 
silencioso, observador.

Não se trata de um anão de gesso, ele é de pedra e em tamanho natural. 
Esse pedaço de pedra testemunhou uma trama bem urdida para assassinar seu 
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“dono”. Começa a contar os fatos quando a casa em que o homem assassinado 
morava entra em processo de demolição. O anão de pedra tem memória e 
tem coração! Sua memória se casa à sua imaginação para reinventar os 
fatos observados. Há um momento do conto bastante significativo, para a 
intensificação do insólito:

Meu peito (rachado) continua oco. A não ser um ou outro 
inseto (formiga) que se aventura por esta fresta, não 
há nada aqui dentro e contudo ouço o coração pulsante 
repetir e repetir EU SOU. Fiquei como um homem que 
é prisioneiro de si mesmo no seu invólucro de carne, a 
diferença é que o homem pode se movimentar e eu estou 
fincado no lugar onde me depositaram e esqueceram. 
(TELLES, 2012, p. 80-81)

Essa personagem de pedra roída é uma espécie de “objeto mediador” às 
avessas: ele narra a história, dominando-a. Ao mesmo tempo em que representa 
algo concreto, que prova o narrado, sua destruição relativiza a veracidade dos 
fatos da narrativa. O insólito parece residir em uma inversão moral: os humanos 
são cruéis, a pedra mostra compaixão – insinua que o mundo é insólito.

O texto interage com seus leitores, apresentando-se como uma 
estrutura prefigurada. Para Iser (2007), há uma assimetria fundamental entre 
texto e leitor: essa indeterminação traz o leitor, sob controle, para dentro do 
narrado (jogo implícito X explícito). Isso me remete à perspectiva de Piglia 
sobre o conto: nem tudo é dito. O não dito é provocador. E o não dito nesses 
contos é o lugar do insólito.

O dito caracteriza-se pela normalização do estranho – o não dito é o 
incômodo excluído. Esse espaço intersticial que viabiliza o insólito “fisga” o 
jovem leitor. O que não está expresso no texto é atualizado pelo leitor.

Bordini e Aguiar (1988, p. 15) colocam o ato da leitura como um ato 
de liberdade. Ao deparar-se com um texto literário, o indivíduo aparta-se das 
contingências que cercam seu cotidiano e se abre para o mundo do texto, para 
as vivências Outras que lhe são apresentadas a cada página.

Relação transitiva, cada ato de leitura deve processar uma pessoalização 
do texto: “Não nos é possível penetrar nos textos que lemos, mas estes podem 
entrar em nós; é isso precisamente o que constitui a leitura.” (SCHOLES, 1991, p. 
22) Ler literatura, então, parece poder ser definido como um momento em que 
o leitor inscreve, em si, o texto lido. Mas o processo tem uma contrapartida: ele 
também se inscreve no texto, uma vez que, ao se deixar ocupar pela palavra, 
apropria-se dela, torna-a sua e torna-se ela mesma.
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Narrativas que encenam situações e personagens “diferentes”, 
“inusuais”, “incomuns”, são potencialmente capazes de romper com os padrões 
tradicionais de leitura, viabilizando o surgimento de novas formas de interação 
texto-leitor. Nesse sentido, o insólito revisitado e reinventado, pode ser um 
instrumento poderoso para a formação de leitores na escola – e fora da escola.

O insólito nesses contos é posto como um sólito da natureza humana. 
Essa inversão de valores e certezas e essa marginalidade na percepção do 
humano – inusual, inabitual, surpreendente – são significações sugeridas pelas 
narrativas, as quais podem incomodar os jovens leitores contemporâneos. 
Normalizado o insólito, o sólito desloca-se, deixa de ser “comum”, “usual” e 
torna-se, ele próprio, um novo e diferente insólito. 
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“a banda malhada” – um estudo do elemento gótico no con-
to de arthur conan doyle

Paulo Cesar Cedran1

Com a publicação pela Editora Zahar das obras completas de Arthur 
Conan Doyle a partir de 2010, tivemos a possibilidade de revisitar o personagem 
clássico deste autor – Sherlock Holmes. Neste primeiro volume, As aventuras 
de Sherlock Holmes –contos, inicia-se a publicação dos contos escritos entre 
1891 a 1927. Dentre estes contos, “A banda malhada” se destaca tanto quanto 
o conto “A Liga dos Cabeças Vermelhas” pela presença do elemento gótico, 
em especial pela utilização do argumento, e, no caso do conto “A Liga dos 
Cabeças Vermelhas”, pela presença da uma sociedade secreta como o legado 
de um desejo do falecido Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pensilvânia. O mistério 
em torno dos objetivos da Liga e a descoberta de túneis subterrâneos criam 
o clima gótico do conto, mas nossa escolha para análise recaiu em torno do 
conto “A banda malhada”, em função da estrutura narrativa permitir uma 
incursão peculiar de Doyle por meio do personagem Sherlock Holmes. Essa 
incursão ao universo rural dos campos ingleses e outras características, 
como arquitetura, os animais exóticos e uma morte repentina, apresentam, 
em relação ao gótico, elementos mais consistentes para análise. O local do 
crime, ou melhor, do mistério envolvendo a morte de Júlia Stoner, relatado 
por sua irmã gêmea Helen Stoner, faz com que o interesse pelo enredo passe 
pelo conceito de um destino trágico que poderia estar traçado para a outra 
irmã. Os animais exóticos presentes na propriedade da família Roylott de Stoke 
Moran, de Surrey, e a presença de ciganos nesta propriedade completam o 
clima gótico do conto de Arthur Conan Doyle. A distorção da figura do médico 
insano, enteado das irmãs gêmeas Julia e Helen, compõe ao lado dos elementos 
já citados o centro da trama. Assim, procuraremos reconstituir aspectos da 
trama com destaque ao gótico e ao mesmo tempo identificar os aspectos sociais 
e psicológicos que caracterizam o conto e o torna relevante como reflexo da 
decadência da Era Vitoriana e da tentativa de buscar na razão um sentido para 
uma sociedade em crise. 
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UNESP/Araraquara/SP; Supervisor de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga; 
docente do Centro Universitário Moura Lacerda/Jaboticabal/SP; e docente da Faculdade UNIESP, 
Taquaritinga /SP. E-mail: pcedran@ig.com.br
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Watson inicia o relato do conto lembrando que de aproximadamente 
setenta e tantos casos que tenha anotado, muitos se apresentam simplesmente 
estranhos, mas nenhum banal. E assim nos relata: “(...) pois, trabalhando como 
o fazia por amor à arte e não para fazer fortuna, ele se recusava a se associar 
com qualquer investigação que não tendesse para o inusitado, até para o 
fantástico.” (DOYLE, 2010, p. 311).

Nesta apresentação, Watson dá pistas do que iria marcar o enredo de “A 
banda malhada”, ou seja, ele lembra que Holmes decidia investigar aquilo que 
tendesse para o inusitado e o fantástico utilizando-se do ceticismo e da crença 
no método investigativo pela dedução. Esta forma de investigação marca 
a oposição, ou melhor dizendo, a descrença de que algo por mais exótico, 
fantástico ou inusitado não possa ser explicado à luz da razão de uma mente 
arguta e perspicaz como a de Sherlock Holmes. Assim, o personagem seria a 
encarnação do espírito científico que viria marcar e pontuar os limites de uma 
sociedade ainda marcada pelo medo e pela superstição. A singularidade, para 
Watson, estaria no caso que envolveu a conhecida família de Surrey, os Roylott 
de Stoke Moran. Já no início é apresentada a chave da solução do mistério: ela 
envolve a morte do Dr. Grimesby Roylott, responsável pelo cuidado das irmãs 
gêmeas Julia e Helen após a morte prematura de sua mãe. Observamos que 
a forma com que Doyle fala por meio do personagem Watson nos remete à 
tragédia que envolve o saber e a morte quando diz: “Talvez seja melhor que 
os fatos venham à luz agora, pois tenho razão para crer que correu por toda 
parte rumores sobre a morte do Dr. Grimesby Roylott que tendem a tornar 
a questão ainda mais terrível que a verdade.” (DOYLE, 2010, p. 311, grifo 
nosso). Ao afirmar que a questão, isto é, o motivo que o levou à morte seja 
mais terrível que a verdade – morrer picado pela serpente do pântano – nos 
reporta ao conceito de família para a sociedade vitoriana da época, ou seja, 
ao matar a enteada para ampliar seus rendimentos obtidos em função do 
casamento, o Dr. Grimesby Roylott estaria infringindo o código de ética que 
deve manter e pautar as relações familiares, base da sociedade conservadora 
e puritana da época. Assim, quando a aristocracia decadente começa a mostrar 
o seu esfacelamento por meio do núcleo familiar, que passa a ser movido por 
interesses financeiros, Doyle, por meio de Watson e posteriormente pela fala 
do próprio Sherlock Holmes, refletirá as indagações mais profundas diante de 
uma crise sem precedentes gerada pela sociedade moderna e industrial. 

Friedrich Engels, na obra A origem da família da propriedade privada 
e do Estado, afirma que a vinculação afetiva que deve pautar o núcleo 
familiar fundamenta-se no costume que ultrapassa o sistema de parentesco e 
consanguinidade. Assim: 
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A “família”, diz Morgan, “é o elemento ativo; nunca 
permanece estacionária, mas passa de uma forma inferior 
a uma superior, à medida que a sociedade evolui de um 
grau mais baixo para outro mais elevado. Os sistemas 
de parentesco, pelo contrário, são passivos; só depois 
de longos intervalos, registram os progressos feitos pela 
família e não sofrem uma modificação radical senão 
quando a família já se modificou radicalmente”. Karl Marx 
acrescenta: “O mesmo acontece em geral, com os sistemas 
políticos, jurídicos, religiosos e filosóficos.” Ao passo que 
a família prossegue vivendo, o sistema de parentesco 
fossiliza-se; enquanto este continua de pé pela força do 
costume, a família ultrapassa-o. (ENGELS, 1986, p. 65).

Esta afirmação justifica o quanto Doyle, por meio do personagem 
Watson, considera terrível a quebra de uma estrutura que, fundamentada não 
somente no costume ou mesmo no grau de parentesco, não consegue mais 
se sustentar, em função do elemento materialista que passou a envolver as 
relações no núcleo familiar do Dr. Grimesby Roylott e Julia e Helen Stoner. 

A esta concepção de família em crise, a presença da jovem indefesa 
caracterizada em Helen Stoner a define como uma cliente especial para 
Holmes, ou seja, desde o início da narrativa existe uma preocupação velada 
de Holmes em garantir a segurança da jovem praticamente abandonada à sua 
própria sorte. Mesmo que essa concepção tenha uma ironia, fina característica 
de Sherlock Holmes, este assim nos fala: 

Sinto muito acordá-lo Watson” (...) “Mas o que houve... 
um incêndio?” “Não, uma cliente. Parece que chegou aí 
uma jovem senhora em estado de considerável alvoroço, 
e insiste em me ver (...). Ora, quando jovens senhoras 
andam pela metrópole a esta hora da manhã, tirando 
pessoas da cama, presumo que têm algo de muito urgente 
a comunicar. (DOYLE, 2010, p. 312, grifo nosso).

Esta descrição sumária da cliente – jovem, desesperada, alvoroçada, 
andando pela cidade – corresponde a um aspecto pouco casual na sociedade 
inglesa da época. O fato de ela estar sozinha já demonstra que a situação 
merecia atenção, pois não era comum que senhoras ou senhoritas andassem 
desacompanhadas pelas ruas da metrópole, no caso Londres. O perigo da 
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metrópole podia atingir a jovem, uma vez que a cidade de Londres havia 
tornado-se referência na época em virtude da industrialização e apresentava 
os problemas crônicos das grandes metrópoles nascentes no final do século 
XIX. Assim, Raymond Williams (1989), na obra O campo e a cidade: na história 
e na literatura, irá afirmar sobre Londres que: 

A inocência e o vício estão na cidade, fazem parte da 
cidade em suas relações concretas e espirituais. O palácio, 
símbolo imponente do poder, deve ser visto com muros 
ensangüentados: a conexão real, porém oculta é revelada, 
e ao mesmo tempo é feita em relação ao contraste 
entre as convenções de religião e família e a realidade 
dos que sofrem, eram desprezadas e marginalizadas (...) 
na verdade, é uma antevisão dos objetivos e métodos 
literários essenciais de Dickens. (WILLIAMS, 1989, p. 208).

A referência de Raymond Willians a Charles Dickens aponta as 
características de uma Londres como manifestação de uma nova ordem 
humana e social, relatada por Dickens em obras como David Copperfield e 
Oliver Twist. A personagem Helen Stoner seria a representação da inocência 
como referência à vida bucólica do campo em contraposição ao vício presente 
na vida citadina. Porém, o conto em análise irá demonstrar que o campo de 
Surrey não é um local tão inocente quanto sua paisagem reflete. 

Descrevendo, como de costume, as características da personalidade de 
Sherlock Holmes, Watson assim o apresenta diante do amor a arte investigativa: 

Nada me dava mais intenso prazer que acompanhar 
Holmes em suas investigações profissionais e admirar as 
deduções rápidas tão instantâneas quanto as intuições 
e não obstante sempre fundadas numa base lógica, com 
que destrinchava os problemas que lhes eram submetidos. 
(DOYLE, 2010, p. 312, grifo nosso).

O encontro entre Holmes, Watson e Helen é marcado por uma sequência 
de sensações que caracterizam o personagem envolvido no conto gótico. A 
cena é assim descrita: 

“Não é o frio que me faz tremer”, disse a mulher, bem 
baixo (...) “Que é então?” “É medo, Mr. Holmes. É terror”. 
Enquanto falava ergueu o véu e podemos ver que estava 
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realmente em lamentável estado de agitação, o semblante 
contraído e sombrio, os olhos inquietos e amedrontados 
como os de um animal acossado. (DOYLE, 2010, p. 313).

Essa descrição de Helen, aliada a sua afirmação, nos introduz a temática 
gótica. O medo e o terror que apoderaram-se da personagem passaram a lhe 
causar tremores, agitação e semblante sombrio. Estão dadas as condições 
para que o enredo da narrativa seja perpassado pela causa do terror e medo 
que nos levaria a questionar qual a ocorrência pavorosa que envolveu a jovem 
senhora a ponto de deixá-la neste estado lamentável. Assim, ao compararmos 
a descrição de Watson sobre o método investigativo de Holmes e a situação 
da personagem Helen Stoner a partir de seu conceito de juízo moral, podemos 
afirmar, conforme cita Mário Avelar em sua dissertação de mestrado intitulada 
A relação racionalismo VS sobrenatural nas obras de Sir Arthur Conan Doyle: 
The Hound of the Baskervilles e The Sussex Vampire, que:

De facto, a moralidade parecia ter grande importância 
na motivação de Holmes - enquanto o herói de Poe se 
entusiasmava pela procura da verdade pura e abstracta, 
Holmes é conduzido pelo desejo de revelar o que está 
errado e fazer oque está certo. Na realidade, Holmes 
proclamava uma nova dimensão moral da abordagem da 
ciência. (AVELAR, 2007, p. 66).

A esta nova abordagem de ciência estava também presente uma 
nova moralidade que se posicionava e não apenas buscava a verdade em 
seu aspecto abstrato, como fazia Dupin, herói de investigação nos romances 
de Poe, em especial naqueles de quarto fechado – Os assassinatos da Rua 
Morgue. Mesmo com seu caráter excêntrico e o intelecto intenso, quase 
obsessivo, Avelar afirma que o racionalismo científico emergente fazia de 
Sherlock Holmes o pioneiro na combinação entre observação e dedução, que 
o alça a uma figura mítica do típico herói do final do século XIX. Isso Holmes 
fazia em detrimento de seu triunfo pessoal, dirigindo sua ação para a tarefa 
moral de detectar o crime, praticamente reumanizando a razão e a busca da 
verdade em termos estabelecidos em sua moralidade. Doyle assim o situa em 
paralelo à Era Vitoriana, em que as relações filosóficas entre ficção e ciência, 
que estavam relacionadas com as conexões formais ou espiritualistas, ganham 
novo significado. Avelar afirma que romancistas e cientistas em ambos os casos 
estavam preocupados com a correspondência da ordem natural na sociedade 
humana. E assim:
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Considerado um homem que acreditava na razão acima de 
tudo, Holmes era a personagem ideal para esta época em 
que a ciência punha em causa crenças antigas e o status 
quo era ameaçado por mudanças sociais e econômicas. 
Através desta personagem popularizou, de forma 
brilhante, a confiança nas leis científicas que permitiam a 
um observador treinado, deduzir causas e efeitos. (AVELAR, 
2007, p. 67). 

Portanto:

Após uma análise da evolução da sociedade vitoriana, 
podemos descortinar a necessidade de uma personagem 
com as características de Sherlock Holmes. Com o 
aumento da literacia e a necessidade de respostas para 
uma sociedade em vias de colapso, Doyle fornecia aos 
seus leitores o escape ideal ao quotidiano. Revelando os 
perigos dessa mesma sociedade, conseguiu criar uma 
super personagem com características humanas mas com 
poderes sobre-humanos. (AVELAR, 2007, p. 79-80). 

Assim, nesta busca pela solução dos problemas, Holmes pede que 
Helen descreva o que a afligia, e esta responde: “Não posso mais suportar esta 
tensão, Senhor; se isso continuar, ficarei louca. Não tenho a quem recorrer 
(...).” E complementa: “Oh, Senhor, não acha que poderia me ajudar, a mim 
também, e pelo menos lançar alguma luz na densa escuridão que me envolve?” 
(DOYLE, 2010, p. 314).

A utilização da metáfora luz em oposição à densa escuridão pode ser 
compreendida sob um duplo aspecto: no sentido de luz como sinônimo de 
ciência para solução dos problemas e a densa escuridão como sinônimo de 
treva no sentido gótico, em função da ocorrência de um fato fantástico que não 
teria explicação racional. Diante dessa díade caberia a Holmes proteger a jovem 
e solucionar o enigma que envolvia a morte de sua irmã e, por conseguinte, 
pela ação do destino, a morte também estava reservada à Helen.

Holmes solicita que Helen descreva os fatos e assim se procede; com 
mais uma interdição que nos reporta a informação inicial de Watson no início 
do conto, ou seja, a razão cruel que levou o Dr. Grimesby Roylott a cometer 
contra a suas enteadas atos de vilania. A afirmação de que seus medos são 
vagos e beiram ao trivial, não impede que Helen lance a ressalva de que não 
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se trata de problemas de ordem neurótica, frutos da fantasia de uma mulher 
nervosa e coloca suas esperanças em Holmes ao afirmar: “Mas ouvi falar, 
Mr. Holmes, que o senhor é capaz de enxergar profundamente nas múltiplas 
formas de crueldade de coração humano.” (DOYLE, 2010, p. 315). 

A característica de herói sobre-humano atribuída a Holmes aparece 
implícita nesta afirmação, a ponto de Avelar falar de Holmes como um mito 
que nos influencia até os dias atuais. Em uma época que a Psiquiatria ganhava 
novo enfoque pelo trabalho de Sigmund Freud, as doenças nervosas da mulher 
não seriam apenas uma manifestação extrínseca de sua condição feminina, 
mas estariam relacionadas diretamente a condições intrínsecas da crueldade 
humana. Assim, a possibilidade de externar a crueldade pode gerar dúvidas a 
ponto de Patrick Vignoles (1991), na obra A perversidade, questionar:

Com efeito, a perversidade ou a maldade, não é uma 
infelicidade, isto é, etimologicamente, uma “adversidade” 
– o maldoso é um “cruel”, alguém que “cai mal” ou que 
“caiu mal”, caindo no mal, - em resumo, uma miséria da 
condição humana? (VIGNOLES, 1991, p. 11).

Essa seria a característica presente no mais profundo da crueldade 
humana, como afirmou Helen, ou uma miséria da condição humana? O Dr. 
Grimesby Roylott, como encarnação do mal, seria um cruel que caiu mal, 
caindo no mal. Esta moralidade citada por Doyle reflete aspectos até então 
pouco discutidos em uma sociedade que começava a sentir os reflexos do que 
Émile Durkheim (2008), na obra O suicídio, chama de anomia social, ou seja, 
um estado em que há a falta de objetivos e perda de identidade, provocada 
pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno, com o 
surgimento do Capitalismo e da tomada da Razão como forma de explicar o 
mundo, gerando um brusco rompimento com valores tradicionais, fortemente 
ligados à concepção religiosa, e, por conseguinte, uma ausência clara de regras 
sociais a serem respeitadas.

A frustração do Dr. Grimesby Roylott foi gerada em decorrência de seus 
acessos de raiva e por ser uma figura rabugenta e violenta, que seria capaz 
de incorporar o mal na profundidade dele, existente como característica da 
própria condição humana. Ao fechar-se em sua casa e exercer uma violência de 
temperamento que o aproximava da insanidade, o mesmo poderia, segundo 
Helen, ter sido adquirida pela longa residência nos trópicos. Esta concepção 
eurocêntrica aparece também de forma direta na obra de Rudyard Kipling 
(2010), em especial em seu poema “O fardo do homem branco”, como 
argumento utilizado pela política imperialista para justificar o domínio do 
branco nas colônias inglesas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosa
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A morte de Júlia Stoner é descrita sob a concepção de um recurso 
narrativo denominado “crime do quarto fechado”. A irmã de Helen começa 
a ouvir durante a noite assobios e o barulho de uma engrenagem metálica 
por volta das três da manhã, por alguns dias consecutivos. A primeira resposta 
associada ao fato que gerou a morte de Júlia estaria ligada a presença de 
ciganos na propriedade dos Roylott de Stoke Moran. Na noite da morte de 
Júlia, esta volta para o quarto de Helen e diz que não consegue dormir, mas 
este fato não impede que Helen deixe de descrever a cena do mistério que 
sucedeu a morte de Júlia:

Não consegui dormir aquela noite. Fui tomada por uma 
vaga sensação de desgraça eminente. (...) foi uma noite 
tenebrosa. O vento uivava lá fora e a chuva fustigava 
as janelas. De repente, em meio a todo o estrépito do 
vendaval irrompeu o grito selvagem de uma mulher 
aterrada. Eu sabia que era a voz da minha irmã, pulei da 
cama, enrolei-me num xale e corri para o corredor. Ao abrir 
a porta tive a impressão de ouvir um assobio baixo, como 
minha irmã descrevera, em instante depois outro som, 
metálico, como se um volume de metal tivesse caído. Corri 
pelo corredor, a porta de minha irmã estava destrancada 
e a fechadura girou lentamente. Olhei para aquilo 
horrorizada, sem saber entender do que via. Pela luz do 
corredor, vi minha irmã aparecer no vão da porta, o rosto 
lívido de terror, as mãos buscando socorro às apalpadelas, 
todo o seu corpo cambaleando como o de um bêbado. 
Corri para ela e abracei-a, mas nesse momento seus 
joelhos pareceram ceder e ela caiu no chão. Contorceu-
se como alguém que sente dores atrozes, sacudindo os 
membros pavorosamente. De início pensei que não me 
reconhecera, mas quando me debrucei sobre ela, gritou 
de repente numa voz que nunca esquecerei: “Oh, meu 
Deus! Helen! Foi a banda! A banda malhada!” Queria dizer 
mais alguma coisa, e apontou o dedo na direção do quarto 
do médico, mas uma nova convulsão tomou conta dela e 
estrangulou-lhe as palavras. Sai correndo, chamando meu 
padrasto aos gritos, e encontrei-o saindo as pressas de seu 
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quarto vestido com seu roupão. Quando chegamos junto 
de minha irmã ela estava inconsciente e, embora lhe tenha 
derramado conhaque pela garganta e mandado buscar 
auxílio médico na aldeia, todos os esforços foram vãos; 
ela esmoreceu lentamente e morreu sem ter recobrado 
a consciência. Foi esse o pavoroso fim de minha irmã. 
(DOYLE, 2010, p. 318-319, grifo nosso).

A sequência de grifos nos mostra a presença do elemento gótico. Os 
dois primeiros referem-se às manifestações dos elementos da natureza: vento 
e chuva sobre o local do mistério. O grito aterrador serviu como antecipação da 
desgraça iminente. A expressão horrorizada apresentada pelo rosto lívido de 
Julia e as dores atrozes que estava sofrendo completaram a cena do mistério. 
Como chave para sua decifração restou a frase “Oh, meu Deus! Helen! Foi 
a banda! A banda malhada!” (DOYLE, 2010, p. 319). Esta afirmação de Júlia 
descrita por Helen encerra todo o caráter fantástico presente na sequência 
de acontecimentos desconexos. Podemos afirmar que foi também o medo 
de uma morte iminente que levou Helen a procurar Holmes, uma vez que 
esta, por analogia, ligou o acontecimento trágico que precedeu a morte de 
sua irmã a um mesmo acontecimento que poderia se repetir com ela. As 
sensações misturam-se em um clima de pavor e medo, que são agravados 
pelos elementos da natureza e pela arquitetura gótica do solar em que vivia 
os Roylott de Stoke Moran. Esta construção textual utilizada por Doyle foi o 
recurso para trazer características da literatura gótica para a sua obra no 
final do século XIX. A grosso modo, esta descrição que nada poderia auxiliar 
na resolução dos problemas, também nos remete aos questionamentos 
presentes na obra de Doyle em relação aos ideais religiosos e fantásticos em 
torno dos medos europeus, o que nos reporta à afirmação de Mário Avelar de 
uma atitude de contra argumento, que tornou a obra de Doyle tão apreciada 
naquele momento. Assim afirma Avelar: 

Embora a ciência pudesse parecer anti-gótica, muitos 
escritores góticos encontraram nela uma oportunidade 
criativa. Apesar da coerência do mundo racional 
materialista, nas narrativas góticas oferecia-se ao leitor a 
possibilidade de acreditar ou não (...). Alguns escritores 
góticos encontraram no sobrenatural um potencial 
criativo que entusiasmava os leitores, ao mesmo tempo 
que explorava a sua credulidade ou cepticismo. Doyle, 
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envolvido nesta teia de transformações culturais e 
literárias, conseguiu utilizar Sherlock Holmes, colocando-o 
em cenários góticos, oferecendo aos seus leitores novas 
perspectivas de leitura. (AVELAR, 2007, p. 80).

Diante do exposto, podemos prosseguir nossa análise acompanhando 
os passos estabelecidos por Holmes para a solução do mistério, considerando 
que os mesmos estão presentes no que Alcebíades Diniz Miguel chama, no 
texto Racionalização do terror: Poe e a estruturação de uma geometria do 
medo, de uma cenografia do terror. Holmes, ao questionar sobre o assobio, o 
som metálico, vestimentas e objetos que a falecida portava, dirige o seu olhar 
para a cenografia do terror. Nela Holmes identifica no clássico “crime do quarto 
fechado”: a solidez das paredes, a porta trancada por dentro, as persianas 
antigas das janelas bloqueadas por barras de ferro e a chaminé ampla fechada 
por quatro barras de ferro. Diante dessa cenografia, Helen acredita que algo 
sobrenatural ocorreu dentro do quarto e que sua irmã quis denominar de 
“Banda Malhada”. Analisando os elementos descritos podemos afirmar que a 
cenografia do terror instaurou uma conjuntura onde: 

A explicação não é plausível, mas sua estrutura alucinada é 
reflexiva e estruturalmente coerente como as conclusões 
de Dupin no conto da Rue Morgue. A diferença é que o 
mecanismo agora está esvaziado de evidências condizentes 
ao real percebido, girando no vazio – poderíamos dizer 
no ridículo – no qual a razão, por mais poderosa que seja 
sua capacidade explicativa, surge como inadequada. Um 
fantástico paradoxal surge desse contexto, uma vez que 
a própria explicação “plausível” do protagonista para os 
fenômenos por ele vivenciados é um dos elementos de 
combustão do efeito de instabilidade do real. (MIGUEL, 
2010, p. 90)

Essa sensação produzida, que Miguel denomina de fantástico paradoxal, 
acometeu a protagonista do conto, Helen Stoner, provocando o efeito do que 
pode ser denominado Terror na modernidade. Articulam-se, na construção 
deste terror, o terror irracional puro (Banda Malhada) e a lógica do pensamento 
(a atuação de Holmes diante do paradoxo). A associação de Banda Malhada 
à faixa ou bandana utilizada pelos ciganos na cabeça ou a lenços amarrados 
no pescoço aparecem para confundir o cenário gótico. Helen responde o que 
pensou ser a expressão Banda Malhada quando diz:
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Algumas vezes pensei que foram apenas palavras 
desvairadas de um delírio, outras que poderia ser uma 
referência não a uma banda, ou faixa, mas a um bando, 
um bando de pessoas, talvez aqueles próprios ciganos da 
plantação. Não sei se os lenços manchados que muitos 
deles usam na cabeça poderiam ter sugerido a palavra 
estranha que ela usou. (DOYLE, 2010, p. 320).

Holmes propõe que se realize uma visita ao local – cenografia do terror 
– para melhor investigar os fatos ocorridos. A esta história misteriosa e sinistra, 
Holmes propõe apresentar o ordenamento racional diante do caos narrativo 
instaurado pelo enredo do conto. A descrição do gótico aparece nos seus 
elementos clássicos e é assim narrada:

A construção era de pedras cinzentas, manchadas de 
líquem, com uma parte central alta e duas curvas, 
como as patas de um caranguejo, emergindo dos dois 
lados. Uma dessas alas era um quadro de ruína, com 
janelas quebradas e bloqueadas com tábuas, e o telhado 
em parte desmoronado. A parte central estava em 
condições um pouco melhores, mas o bloco da direita era 
comparativamente moderno, e os estores nas janelas, 
bem como a fumaça azul que subia em espirais das 
chaminés, mostravam que era ali que a família residia. 
(DOYLE, 2010, p. 327).

Depois da descrição do cenário gótico externo, Holmes propõe examinar 
o interior do quarto e identifica dois detalhes que serão fundamentais na 
solução do problema: primeiro, a grossa corda de campainha que pendia junto 
a cama por meio de uma borla pousada sobre o travesseiro, mas que não 
funcionava, estando presa a um galho onde se encontra o pequeno vão de 
ventilação; segundo, o vão de ventilação que não ventila. Na visita ao quarto do 
padrasto, Holmes irá observar três elementos alheios àquela ordem: primeiro, 
o pires com leite em uma casa onde não existe gato; segundo, a utilização 
de cadeira para ficar em pé e não sentar sobre ela; terceiro, o chicote para 
cachorro enrolado e amarrado na forma de um laço. Diante desses detalhes 
aparentemente desconexos, Holmes estabelece sua estratégia: Helen irá 
simular dor de cabeça e irá para o quarto, em seguida dará sinal pela janela e 
Holmes e Watson ficarão de vigília no quarto e ela ocupará o quarto ao lado até 
que se solucione o enigma. 
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O conto entra em seu clímax quando Holmes afirma que teria que ver 
muito horror naquela noite, uma vez que não existe uma explicação para que a 
cama em que Júlia morreu estivesse pregada junto ao assoalho, não podendo 
modificar sua posição em relação ao ventilador e a corda. Watson assim relata 
aquela noite:

Como conseguirei jamais esquecer aquela vigília pavorosa? 
Eu não conseguia ouvir um som, sequer o som de uma 
inspiração, e no entanto sabia que meu companheiro 
estava sentado, de olhos abertos a cerca de um metro de 
mim, no mesmo estado de tensão nervosa em que me 
encontrava. (DOYLE, 2010, p. 335).

A construção narrativa sob o aspecto da cenografia do terror ganha 
contornos de que algo excepcional estaria por acontecer. Esse clímax é descrito 
por Watson por meio do pavor provocado pelo grito de uma ave noturna e o 
gemido arrastado, como de um gato, e a agonia do bater do relógio da paróquia 
marcando cada hora. O mistério começa a ser desvendado quando Watson 
assim relata a sequência dos fatos: 

De repente vimos um lampejo fugaz na direção do vão de 
ventilação; desapareceu imediatamente, mas foi seguido 
por um forte cheiro de óleo em combustão e metal 
aquecido. Alguém acendera uma lanterna com obturador 
no quarto ao lado. Ouviu um som suave de movimento, 
depois tudo foi silêncio de novo, embora o cheiro fosse 
ficando mais forte. Durante meia hora fiquei de orelha em 
pé. Então subitamente, um outro som tornou-se audível ... 
um som muito suave, calmante, como um pequeno jato 
de vapor escapando continuamente de uma chaleira. No 
instante em que ouvimos, Holmes pulou da cama, acendeu 
um fósforo e bateu furiosamente sua vara no cordão da 
campainha. ‘Está vendo, Watson?’ Gritou. Está vendo? 
Mas eu não via coisa alguma. Assim que Holmes acendeu 
a luz, ouvi um assobio baixo, claro, mas o clarão repentino 
dos meus olhos ofuscou-me e foi impossível discernir 
o que meu amigo açoitava tão furiosamente. Pude ver, 
contudo, que seu rosto estava mortalmente pálido, cheio 
de horror e asco. Ele cessara de golpear e olhava para cima, 



879<sumário

fitando o vão, quando o silêncio da noite foi subitamente 
rompido pelo mais horrível grito que jamais ouvi. Ele foi se 
avolumando, ficando mais e mais alto, um berro rouco de 
dor, medo e raiva misturados num guincho pavoroso. Dizem 
que lá na aldeia, e até no distante presbitério, aquele grito 
arrancou da cama os que dormiam. Ele congelou nossos 
corações, e ali fiquei olhando para Holmes, e ele para mim, 
até que seus últimos ecos haviam desaparecido no silêncio 
de que ele nascera. “Que pode isso significar?” Perguntei 
ofegante. “Significa que tudo terminou”, respondeu 
Holmes. “E talvez, afinal de contas, pelo melhor. Pegue sua 
pistola, vamos entrar no quarto do Dr. Roylott.” (DOYLE, 
2010, p. 337)

A descrição acima mostra que Holmes teria golpeado algo que emitia 
um guincho pavoroso. Esse guincho referia-se ao que jamais ouvira, e 
chamava-se banda malhada. A descrição do ofídio como produto do barulho 
pavoroso acrescentou mais terror ao conto. No caso, a banda malhada refere-
se à chamada Serpente do Pântano, considerada a mais venenosa da Índia e a 
causadora do pavor e da morte que o enredo da narrativa mantém até o final. 
Na sequência do guincho pavoroso, ouve-se um berro rouco de dor, medo e 
raiva. Esses três estados do sentido estariam relacionados às características da 
mente cruel que tramara os pavorosos acontecimentos. O misto de dor e raiva 
poderia ser foco de uma análise em que o sentido de raiva equilibraria o plano 
sobrenatural, o papel que fora desempenhado pela serpente e pelo Dr. Roylott, 
que não deixa de igualar-se ao estado mais primitivo do instinto natural, seja 
ele selvagem ou humano. 

Uma leitura metafórica do Dr. Roylott, com os atributos traiçoeiro e 
ardiloso de uma serpente, nos reporta ao que anteriormente Holmes já havia 
indicado como sendo o maior perigo a envolver um homem inteligente e culto 
(racional) que, quando dominado por sentidos inferiores, resquícios de seu 
instinto animal (serpente), estaria deixando-se governar pelo que Freud chama 
de a zona mais obscura do inconsciente (id).

Assim, Holmes reverbera:

Extremamente sutil e horrível. Quando um médico se 
desencaminha, é o mais consumado dos criminosos. Tem 
audácia e conhecimento. Palmer e Pritchard estiveram 
entre os notáveis de sua profissão. Este homem irá mais 
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longe; mas penso, Watson, que conseguiremos ir mais 
longe ainda que ele. Teremos, porém, de ver muitos 
horrores antes que a noite termine; por Deus, vamos fumar 
um cachimbo tranqüilo, e por algumas horas, voltar nossas 
mentes para algo mais alegre. (DOYLE, 2010, p. 334).

Leitor atento observará que Holmes tinha como certo o envolvimento do 
Dr. Roylott no crime, ou seja, havia estabelecido uma relação analógica quando 
compara o médico do conto a dois renomados médicos que, enveredando 
pelo mundo do crime, agiram como uma serpente, de forma horrível e sutil, 
manipulando o domínio que tinham sobre venenos e remédios. Se ampliarmos a 
leitura para o campo da razão/desrazão, Doyle irá criticar o homem da sociedade 
industrial na sua relação que este deveria estabelecer com seus limites (elemento 
divino). O endeusamento da razão a torna tão dogmática e coercitiva quanto 
o pensamento assombrado pelos medos e demônios infringidos pela religião. 
Holmes procura libertar Helen de uma sensação de maldição que poderia estar 
pairando sob sua família, ao mesmo tempo em que retomará a discussão pela 
qual Doyle centra a sua preocupação. Ou seja, a situação moral e filosófica de 
um mal que se perpetua na sociedade moderna por não conseguir barrar os seus 
avanços, ao justificar que estaria em função do processo de desenvolvimento de 
conhecimento, aperfeiçoando ainda mais esta sociedade. 

Portanto, em uma análise que contemplaria o papel do médico e da 
medicina no romance gótico, Doyle conseguiu regenerar a cisão descontrolada 
entre o médico (razão) e o monstro (desrazão, ou razão excessiva), presente 
em romances como O médico e o monstro de Robert Louis Stevenson (1886) 
e O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde de 1891. A regeneração se daria 
pelo fato do Dr. Roylott, Palmer e Pritchard fazerem parte do lado obscuro 
da racionalidade humana. A violência ao voltar-se contra o violento mostra 
que o feitiço também volta contra o feiticeiro. A razão de apresentar este dito 
popular está no aspecto de que por meio de sua morte, o Dr. Roylott repõe o 
equilíbrio e o limite quebrado pela modernidade, ao fazer com que sua própria 
morte reponha o equilíbrio perdido. A banda malhada, ao picá-lo mortalmente, 
devolve ao Dr. Roylott o que este havia roubado do ser humano, ou seja, sua 
condição de finitude, limite e humanidade. 

A peçonha da razão paradoxalmente foi regenerada pelo “soro 
antiofídico” da peçonha instintiva e natural da serpente do pântano. Doyle 
repõe neste conto a questão da fronteira do que deveria ser uma ação 
socialmente aceitável diante de uma sociedade vitoriana decadente, tendo 
por base as questões psicológicas e físicas como objeto a ser explorado na 
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degradação moral pelo romance policial. Portanto, na tentativa do homem em 
ultrapassar este território, ele se torna um monstro que somente conseguiria 
sua regeneração pela introjeção de sua condição humana, como afirma Avelar:

Por um lado, surgia o medo da degeneração como uma 
regressão: o receio de que o progresso e a evolução do 
ser humano fossem uma capa que escondia um “animal” 
adormecido; por outro lado, existia o receio de que a 
degeneração fosse a consequência do progresso. Não 
será coincidência que estes medos fossem proeminentes 
num país imperialista que olhava os seus colonos como 
selvagens e tinha como objectivo civilizá-los. Também 
Doyle revela estes medos e preocupações. (AVELAR, 
2007, p. 114) 

A descrição do encontro do monstro denominado Dr. Roylott fecha a 
cenografia da narrativa de forma magistral. Assim:

Meus olhos depararam com uma visão singular. Na 
mesa estava uma lanterna com o obturador semiaberto, 
lançando um brilhante feixe de luz sobre o cofre de ferro, 
cuja porta estava entreaberta. Ao lado dessa mesa, na 
cadeira de madeira, sentava-se o Dr. Grimesby Roylott, 
num longo roupão, os tornozelos nus salientando-se 
embaixo, e os pés enfiados em chinelos turcos vermelhos 
sem salto. Sobre seu colo estava o chicote de cabo curto 
e a correia comprida que havíamos notado durante o 
dia. Tinha o queixo empinado para cima e os olhos fixos, 
num olhar rígido, medonho, no canto do teto. Em volta 
da testa, usava uma faixa amarela peculiar, com manchas 
acastanhadas, que parecia estar fortemente amarrada em 
volta de sua cabeça. Quando entramos, não fez nenhum 
som nem movimento. “A banda! A banda malhada!” 
Sussurrou Holmes. (DOYLE, 2010, p. 337).

Sentado em posição imperial e coroado pela banda malhada, o Dr. 
Grimesby Roylott prefiguraria a mais bizarra e ao mesmo tempo bizarra figura 
do homem moderno em sua crise narrada por Doyle. Ao misturar os interesses 
financeiros com a questão familiar, o médico desencadeou uma série de crimes 
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trágicos que foram desvendados por Holmes. Esta conjuntura mediada pelo 
gótico tornou possível a metáfora do médico como um imperador decadente 
diante das tensões culturais do fin-de-siécle britânico. Assim, a crítica de Avelar 
apresenta as possibilidades para se compreender o fascínio que Doyle exerce 
sobre seus leitores quando afirma:

Numa época de declínio imperial e sob a influência de 
uma teoria social preocupada com a degeneração, os 
vitorianos encontraram estabilidade numa forma de ficção 
que lhes prometia que tudo poderia ter uma solução, 
pelo menos teoricamente. Assim, se Holmes fosse uma 
pessoa real, o mundo seria mais facilmente controlado. 
Daí que o “desaparecimento” de Holmes, nas Reichenbach 
Falls, tivesse causado tanta consternação. Contrário 
à sua personagem Holmes, Doyle não se confinou ao 
racionalismo e demonstrou uma enorme capacidade de 
conviver com convicções totalmente opostas ao escrever 
sobre Espiritualismo, ao mesmo tempo que mantinha as 
short-stories de Sherlock Holmes, o qual demonstrava o 
seu cepticismo e um total desinteresse pelo sobrenatural 
(...). (AVELAR, 2007, p. 117)

Esta relação de Doyle com o espiritualismo mereceria outra análise em 
artigo específico. Acreditamos que o que Jean Delumeau afirma na obra História 
do Medo no Ocidente: 1300 – 1800 – Uma cidade sitiada, em relação à Europa no 
começo da Idade Moderna permaneça na passagem do século XIX para o XX, ou 
seja: “Na Europa do começo da Idade Moderna, o medo camuflado o manifesto 
está presente em toda parte.” (DELUMEAU, 2009, p. 54).

Ao lutar para estabelecer e reestabelecer sua ação no mundo, o homem 
sofre o que Keith Thomas chama de O Dilema Humano, na obra O homem e 
o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais 
(1500-1800), quando afirma: “Por sentimentais que seja tais sensibilidades 
refletem o desconforto gerado pelo progresso da civilização humana; e uma 
relutância a aceitar a realidade urbana e industrial que caracteriza a vida 
moderna.” (THOMAS, 2010, p. 359).

Este desconforto citado passa pela presença do campo e da cidade e 
nos leva a encerrar nossa análise sobre o conto “A banda malhada”, lembrando 
o que afirma P. D. James na obra Segredos do romance policial: histórias das 
histórias de detetive, quando diz: “E por que assassinato? O mistério central 
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de uma história de detetive não precisa de fato envolver uma morte violenta, 
mas o assassinato continua sendo o crime supremo e traz um peso atávico de 
repugnância, fascinação e medo.” (JAMES, 2012, p. 16).

Nesta afirmação, James reforça ao lembrar que Doyle manifestou a 
seguinte opinião sobre o personagem de ficção, quando diz que um homem 
não consegue inventar a partir de sua própria consciência íntima e torná-lo 
realmente verossímil um personagem, a menos que algumas possibilidades 
desse personagem estejam dentro dele. 
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“a terceira porta” da narrativa: o fantástico

Priscila Tenório Santana Nicácio1

Primeira porta: o real e o imaginário
“José Maria procurou a saída da loja e não a achou. Como é isso possível? 

Mas faz uns dez minutos que eu entrei por aquela porta... onde está a porta?” 
(LIMA, 2012, p. 49). Essas são as primeiras linhas do conto “A terceira porta”, 
do escritor alagoano Roberto Sarmento Lima. Nelas, o leitor encontra o início 
e o fim da narrativa, sim, esta incógnita indecifrável: onde está a porta? Que é, 
ao mesmo tempo, construção e produto literário. Ao ler um texto fantástico, a 
indagação é ainda mais evidente, por ser o fantástico um gênero que se relaciona 
com outros gêneros. Ou seja, não se pode pensar no fantástico sem pensar em 
outros textos literários como O estranho e o maravilhoso (TODOROV, 1975, p. 
48). A partir disso, entraremos agora em nossa primeira porta, onde tentaremos 
compreender as relações entre o real e o imaginário no conto “A terceira porta”. 

Pois bem, quando estamos diante de um texto literário, estamos em 
um terreno escorregadio. Nos textos literários contemporâneos esse terreno é 
ainda mais deslizante e sinuoso, porque, ao contrário dos modelos romântico e 
realista, ele não se propõe predominantemente real ou subjetivo (fantasioso), 
mas elege uma fórmula tal em que opera uma mistura de gêneros, tornando a 
narrativa múltipla e intercambiante. Essa característica marcante leva o texto a 
deslocar o referente do mundo real (aquele que consideramos o mundo social 
e histórico) para o próprio texto. Isto é, o texto é feito a partir de outros textos, 
onde os objetos reconhecíveis na realidade passam a ser eles também textos 
que concorrem para a construção discursiva. Como afirma Todorov:

A obra literária, como a literatura em geral, forma um 
sistema; nela nada é devido ao acaso. [...] Por isso mesmo, 
o texto participa da tautologia: ele significa a si próprio. [...] 
A literatura é criada a partir da literatura, não a partir da 
realidade. (TODOROV, 1975, p. 14)

1  Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística (PPGLL) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
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Por isso, não sabemos a que porta o narrador se refere. No início da 
trama, ela parece ser a porta principal da loja. No final, porém, ao afirmar 
“Fechou a porta principal da casa como quem fecha uma etapa da vida.” (LIMA, 
2012, p. 58, grifo nosso), indetermina o referente “porta” (da loja? da casa? da 
vida?), que, não sendo o mesmo numa ponta e noutra da narrativa, acaba por 
torná-la cíclica, quebrando a linearidade da narrativa considerada tradicional, 
e problematizando o próprio ato discursivo, o qual possui mais de um nível de 
escrita e de leitura. 

Assim, o narrador funde em um mesmo signo2 (“porta”) elementos da 
ordem do real e do imaginário (textual): “entrei por aquela porta... onde está 
a porta?” (LIMA, 2012, p. 49), “A porta que dava para o escritório, de onde 
o gerente tinha há pouco saído, [...] também tinha sumido.” (LIMA, 2012, p. 
52), “já não havia mais a porta que separava a parte principal da loja, onde os 
clientes eram normalmente atendidos, da sala do almoxarifado” (LIMA, 2012, 
p. 55). Desse modo, lê-se, num nível de leitura (superficial), a história de um 
homem, José Maria, que após uma discussão com a esposa, Antonieta, deixa 
a casa para ir a uma loja qualquer, onde de súbito ocorre algo inesperado – as 
portas somem e o ambiente estranhamente espreme a todos em seu interior. 
Não havendo explicação para o fato, interpreta-se que o rompimento do casal 
tenha provocado sensações de angústia e sufocamento. Essa interpretação nos 
leva a outro nível de leitura, em que não importam as personagens nem o que 
lhes aconteceu ou mesmo o porquê de tais acontecimentos; cabe perceber, no 
entanto, os recursos de linguagem que tornam esse conto fantástico. 

Vejamos, a discussão do casal é narrada simultaneamente ao 
acontecimento sobrenatural na loja. Na mesma cena em que José Maria 
percebe o sumiço das portas na loja, irrompe um diálogo entre ele e Antonieta:

José Maria, o primeiro a ter consciência do acontecimento 
inusitado, esfregava as mãos, num movimento contínuo e 
nervoso, as mesmas mãos (pensou) que seguraram, uma 
noite antes, o pescoço de Antonieta, a mulher, após uma 
discussão que agitou o ar quente do quarto.

— Você não presta!

— Não sei por que me trata dessa maneira [...]. (LIMA, 
2012, p. 49).

2  Ressaltamos aqui o caráter motivado do signo, ao contrário do que dizia Saussure 
acerca do sistema da langue, para ele arbitrário. Compreendemos que o signo implica sempre uma 
motivação entre palavras e sentidos. É necessário, pois, que o signo seja contextualizado para que 
haja significações. 
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Com isso, o narrador cria uma justaposição de textos, a qual permeia 
toda a narrativa, forçando o leitor a estar em mais de um texto ao mesmo 
tempo, confundindo-se em vários momentos, sem saber onde se inicia nem 
onde termina o outro. Não há fronteiras entre a fala do narrador e o diálogo 
travado entre as personagens. Embora na estrutura narrativa tradicional, esses 
elementos marquem devidamente o espaço e o tempo de quem fala e de 
onde fala, nesse conto, eles se misturam, perdendo-se a noção de tempo e 
de espaço, perdendo-se o referente de origem, perdendo-se a distinção entre 
sujeito e objeto. Dá-se, então, a metaficcionalidade do conto.

Nesse caso, entendemos que o texto sob a superfície está indicando 
pistas para que o leitor possa adentrar nas camadas mais profundas, 
devidamente camufladas pelo narrador. Para isso, a mistura de gêneros e a 
intertextualidade são recursos estilísticos fundamentais, além da exigida 
participação do leitor, pois na contemporaneidade a ficção tende à introversão e 
à autorreferencialidade. Assim, a mimese passa a ser um processo de produção 
em que o texto não está diretamente ligado ao contexto extralinguístico, mas 
opera uma rede de significações que se constroem na própria narrativa. Sobre 
isso, Hutcheon afirma que:

A metaficção parodia e imita como um caminho para uma 
nova forma que é tão séria e válida, como uma síntese, 
como a forma que ela dialeticamente tenta superar. Ela 
não implica necessariamente num movimento que se 
afasta da mimese, a não ser que aquele termo signifique 
uma imitação rígida do objeto ou uma motivação realista-
comportamental (HUTCHEON, 1996, p. 207).

Sob esse ponto de vista, o trabalho com a linguagem não obedece 
aos padrões estilísticos da narrativa realista, na qual ocorre a mimese de 
imitação, que tem raiz nos estudos clássicos (Aristóteles e Platão), e teoriza 
a representação como algo que está colado à realidade, ou seja, as palavras 
mantêm relação direta com um referente real. Opera-se, pelo contrário, a 
mimese de produção, segundo os estudos de Luiz Costa Lima (1980), que, 
ao revisar essa noção clássica, afirma “A mimese, ao contrário de sua falsa 
tradução, imitatio, não é produção da semelhança, mas produção da diferença” 
(COSTA LIMA, 1980, p. 361). Desse modo, a mimese vai estar em relação direta, 
sim, com o próprio texto, sua estrutura e o imaginário criado. As possibilidades 
de escrita e de leitura não seguem mais o padrão de representação de um 
dado da realidade; por isso, dizemos que a discussão do casal José Maria e 
Antonieta e o acontecimento sobrenatural na loja são textos que se relacionam 



888<sumário

com a criação do próprio conto. Portanto, o texto não é mais um lugar seguro 
em que as referências já são conhecidas de antemão. O texto passa a produzir 
a sua própria realidade.

Na boca de José Maria levemente entreaberta, um misto 
de cansaço e raiva; nos olhos de Antonieta, a interrogação 
– dissimulada? – que revelava, com certa sabedoria, 
espanto e também fadiga. [...] – E como vou sair daqui? 
– perguntava José Maria sem saber quem lhe pudesse dar 
uma resposta definitiva. Alguém sabia mesmo o que estava 
acontecendo? (LIMA, 2012, p. 50)

Através dessas operacionalizações da linguagem, o narrador esconde 
para mostrar. Ele é tão consciente da sua atividade que apresenta o seu 
processo de construção do texto literário, o que não significa que o texto seja 
antimimético. Pelo contrário, constitui uma base para a construção do texto 
fantástico, que se caracteriza principalmente pela interação entre gêneros, 
permitindo que o significado da mimese do conto inclua o processo e o 
produto. Consequentemente, a leitura deixa de ser um processo controlado, e 
o texto passa a interagir diretamente com o leitor.  Desta feita, o narrador não 
interpreta a obra para o leitor, mas conta, através das pistas discursivas, como 
escreveu, provocando a reflexão sobre seus próprios processos.

Diferentemente, portanto, da narrativa anterior, que desde suas origens 
pretende “moldar” o leitor, Hutcheon mostra que o texto contemporâneo 
traz para o leitor novas possibilidades, tornando-o mais livre para participar, 
contribuir, criticar, tornar-se coautor da obra. O leitor passa a ter uma 
importância relevante para o sentido da obra, para quem o narrador lança 
a responsabilidade de, pelo menos, tentar resolver o enigma: “onde está a 
porta?”. Nas palavras de Hutcheon:

O leitor é forçado explícita ou implicitamente a defrontar-
se com a responsabilidade diante do texto, ou seja, em 
relação ao mundo ficcional que ele está criando através 
dos referentes ficcionais acumulados da linguagem 
literária. Tendo em vista que o romancista atualiza o 
mundo de sua imaginação através de palavras, da mesma 
forma procede o leitor – das mesmas palavras – ele 
manufatura um universo literário que é tanto seu quanto 
do autor. Essa equação dos atos da leitura e escrita é uma 
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das principais preocupações que diferenciam a metaficção 
contemporânea da autoconscientização previamente 
existente na ficção anterior (HUTCHEON, 1996, p. 208).

Diante dessa equação, portanto, questiona-se a noção de representação 
da realidade, deslocando o referente do mundo sócio-histórico para o mundo 
textual, porque a realidade criada é produzida no texto, não se situa fora dele, mas 
se constrói em seus próprios textos. A primeira porta (representação), pois, sumiu.

Segunda porta: o “leitor hesitante”
Essa diluição das fronteiras entre o real e o imaginário desestabiliza o 

leitor, que numa certa tradição de leitura buscaria identificar no texto imagens 
representantes da sua realidade circundante. Como não pode fazê-lo com 
firmeza, hesita. Nesse caso, “o fantástico é a hesitação experimentada por um 
ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. O conceito do fantástico se define pois em relação ao real e ao 
imaginário.” (TODOROV, 1975, p. 31).

Por isso, nada é definido no texto fantástico, as coisas somente 
aparentam, mas não são aquilo que se pensa serem. As palavras escorregam e 
fazem escorregar: o narrador, as personagens, o espaço, o tempo, a história, o 
leitor. Na narrativa de José Maria esses elementos apresentam “cor indefinível” 
(LIMA, 2012, p. 52), mais ainda, “cor indecisa” (LIMA, 2012, p. 53). A começar 
pelo fato de a voz narrativa operar um cruzamento de textos, ou seja, no 
meio de uma situação narrativa focalizada, uma outra intervém e se coloca de 
permeio, levando o leitor a confundir-se, não porque houve confusão entre 
as cenas, mas pelo corte transversal de um na outra, por metonímia: as mãos 
que ora seguravam o ferro com firmeza, ora apertavam o pescoço da mulher; 
apesar de serem cenas distintas, ocorrem simultaneamente no trânsito dos 
discursos do narrador:

José Maria, que era o mais alto dos homens naquela 
ocasião, ofereceu-se para subir na cadeira e alcançar 
as janelas. Deram-lhe um ferro comprido e pesado. 
Tomando-o firmemente nas mãos — lembrou-se das mãos 
que apertaram o pescoço de Antonieta —, golpeou os 
vidros das janelas estreitas. (LIMA, 2012, p. 53-54).
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Atravessado por diálogos diretos entre o casal (“— Por que, afinal, fez 
tanta questão de se casar comigo? Qual é o seu problema”3), e também entre 
as pessoas que estavam na loja, onde ocorre o acontecimento sobrenatural 
(“— Vá, vá sua desgraçada![...] Oliveira [...] atoleimado: — Está falando com 
quem, criatura?”4). 

Depois, pela mistura entre os níveis sintático e semântico. Pois, ao invés 
de haver frases diretas (sujeito/verbo/objeto), como, por exemplo, em “A porta 
que dava para o escritório tinha sumido”, tem-se o seguinte período:

A porta que dava para o escritório, de onde o gerente tinha 
há pouco saído, assustado com o vozerio e com a azáfama 
recentemente formada, também tinha sumido. No lugar, 
uma parede fria e indiferente, de cor indefinível. (LIMA, 
2012, p. 52, grifo nosso).

A sintaxe é permeada de apostos e locuções adverbiais, que não 
cumprem, no entanto, a função formal para a qual são designados — explicar, 
definir, situar. Elas emergem, desta feita, para o campo semântico, onde os 
significantes se expandem desfiando uma rede de vários significados, na qual 
o leitor perde o fio condutor, sem mais ter noção exata do que se fala. Essa 
porta realmente existe? O narrador estaria tendo uma alucinação? A parede, 
fria e de cor indefinível, que se ergue no lugar da porta, seria uma edificação de 
concreto, ou remeteria às sensações duras e incompreensíveis que acometiam 
José Maria pelo fim da relação? Esse (des)encadeamento de perguntas sem 
respostas afirmativas desenha o cenário estilhaçado da narrativa e a concepção 
do “leitor hesitante”.

Nesse ponto, quando já estamos submersos no texto, depois de uma 
primeira leitura (porta), é que evocamos tais questionamentos diante da 
perplexidade causada pelo próprio texto. Então, como em uma analepse, 
retornamos ao título do conto: “A terceira porta”, que, longe de ser literal, 
é na verdade um enigma; como disse Umberto Eco (1985), “um título deve 
confundir as ideias, nunca discipliná-las.” (ECO, 1985, P. 9). Ele é, sim, “uma 
chave interpretativa” (ECO, 1985, p. 8), que o leitor usa para abrir e/ou fechar 
portas durante todo o (dis)curso textual. De modo que Todorov afirma:

Eis por que a primeira e a segunda leitura de um conto 
fantástico dão impressões muito diferentes (muito mais 
do que num outro tipo de narrativa); de fato, à segunda 

3  LIMA, p. 51, 2012.
4  LIMA, p. 55, 2012.
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leitura, a identificação não é mais possível, a leitura 
torna-se inevitavelmente metaleiura: ressaltam-se os 
procedimentos do fantástico, em vez de padecer-lhes os 
encantos. (TODOROV, 1975, p. 98).

Com isso, compreendemos que o leitor hesita, porque está mesmo em 
um entrelugar, nem na primeira nem na segunda porta, em nenhum ponto fixo, 
mas no lugar de trânsito linguístico, onde o real se funde ao imagético, criando 
uma realidade outra, oriunda do próprio texto. Ao fim da narrativa, o leitor não 
tem uma explicação para o que aconteceu. Vejamos, se as portas sumiram e as 
paredes da loja estavam se comprimindo, por que não quebrar as janelas? José 
Maria tentou o feito, mas “os vidros não cediam, não se quebravam” (LIMA, 
2012, p. 54). Eles poderiam então usar o telefone, mas “o telefone não tem 
linha... o telefone... o telefone está mudo” (LIMA, 2012, p. 53). Poderiam ainda 
pensar no teto, mas o “teto começava a tremular” (LIMA, 2012, p. 53). Ou seja, 
não havia saída, não havia explicação. O que estaria realmente acontecendo? 
Entre as opções de respostas possíveis, percebemos o fantástico exercício de 
linguagem de uma narrativa, assim como o ambiente da loja, sufocante e cheia 
de hiatos, faltas e desaparecimentos. 

Posta em parêntese a premissa de Todorov, “A hesitação do leitor é pois 
a primeira condição do fantástico” (TODOROV, 1975, p. 37), analisamos ainda 
melhor o que se passou na loja. Em resumo, havia aproximadamente oito 
clientes, cinco funcionários, incluindo o gerente e José Maria. Ao entrarem em 
pânico, Seu Oliveira, o gerente, foi quem teve a ideia de usar o telefone, sem 
sucesso, como constatou a funcionária Josete. Depois, tentaram quebrar as 
janelas, sem sucesso também. Como o ambiente ia cada vez mais encolhendo, 
se apertando e aquecendo, as pessoas começaram a se encostar umas nas 
outras, a tirar peças de roupa e a agir voluptuosamente, dando vazão aos 
instintos físicos. Nesse trecho, o narrador mescla os acontecimentos na loja com 
a discussão do casal em seu quarto. As cenas se sobrepõem semelhantemente 
aos corpos que lutavam para ocupar um lugar na estreita sala.

Tamanha era a exiguidade da sala que um homem, de mais 
ou menos quarenta anos, de bigodes espessos, que estava 
nesse momento justamente atrás da mulher gorda, não 
tanto porque quisesse estar ali, mas porque as limitadas 
proporções da sala assim o obrigavam àquela posição 
de modo algum planejada, sentiu, ao contato forçado, 
com aquelas adiposidades, um calor súbito percorrer-
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lhe o corpo, descendo-lhe do pescoço à virilha, fazendo 
intumescer a parte sensível e distintamente máscula que 
ele trazia na altura do baixo-ventre. (LIMA, 2012, p. 56).

Diante desse caos imprevisto, “José Maria parecia ser o único que 
conservava a razão” (LIMA, 2012, p. 57). Mas será que só porque não estava 
sem roupas ou encostado a outros corpos nus, significava de fato que estava 
consciente? Talvez sim, não fosse o seu pensamento seguinte direcionado a 
Antonieta. Lembrou-se de que tinha dúvidas acerca da fidelidade da mulher, 
“Ela o teria mesmo traído com o jardineiro?” (LIMA, 2012, p. 57). Ora, com 
isso, a racionalidade de José Maria estava comprometida. Seus pensamentos 
se debatiam entre acreditar na mulher ou condená-la, esforçando-se para ter 
certeza das suas suspeitas. Provavelmente, tudo fora uma alucinação dele, 
causada pela angústia que sentia: a briga, a traição, a falta de chão, como se 
diz, com o término do relacionamento. Nesse burburinho medonho, ele ouve 
um estrondo:

Era o teto que desabava, porque, à medida que as 
paredes iam encolhendo, o teto, sem acompanhar essa 
dilatação ao contrário, espremia-se o mais que podia 
para conter a estrutura do edifício e terminou, por falta 
de harmonia e organização espacial, arrebentando aos 
berros. (LIMA, 2012, p. 57).

O teto desabava, mas o desespero não tinha acabado, “um cheiro acre 
de argamassa e sêmen subia aos céus, numa nuvem invisível que parecia não 
ter fim”. José Maria pensava em Antonieta durante todo o episódio terrível e 
lúbrico, o ar estava carregado de sensações diversas, bem como as narrativas 
se cruzavam em diversas linhas, real e imaginário, verdade e mentira. Não é 
possível discernir o início de uma cena e o fim da outra, os textos convivem no 
mesmo espaço-tempo, levando o leitor a simplesmente duvidar de tudo. As 
palavras e os sentidos se incorporaram nesse cheiro acre — espesso e fluido — 
que impregna o texto e o leitor.

Terceira porta: o espelho
O texto e o leitor são os dois lados da porta, embora um não se 

contraponha ao outro. Porque, uma vez que se miram, o fantástico acontece: 
“A terceira porta, pois, a sumir.” (LIMA, 2012, p. 55, grifo nosso). Quando a 
porta some, é que podemos verdadeiramente enxergar o que está por trás 
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das palavras. Observamos que a falta da porta, das paredes, das fronteiras, faz 
emergir um novo modelo de narrativa, onde as palavras estão ensimesmadas, 
num estado vaidoso de autocontemplação. Afinal, elas são construção e 
produto da literatura.

Ora, a literatura existe pelas palavras; mas sua vocação 
dialética é dizer mais do que diz a linguagem, ir além das 
divisões verbais. Ela é, no interior da linguagem, o que 
destrói a metafísica inerente a qualquer linguagem. A 
marca distintiva do discurso literário é ir mais além (senão 
não teria razão de ser). (TODOROV, 1975, p. 176).

O leitor atento, portanto, em sua terceira leitura, hesitará ao olhar 
fixamente para o reflexo luminoso que irrompe do quarto do casal: o espelho.

O espelho que forrava as portas do guarda-roupa agora 
fazia uma espécie de cenário para o casal exibir rostos 
contrafeitos, dedos crispados, manchas de dedos no 
pescoço, braços retesados sobre a cama, cabeça pendida 
como de um enforcado. (LIMA, 2012, p. 50).

O espelho avulta no texto como procedimento mimético, colocando 
em xeque a própria noção de representação. Pois deixa de ser mera mobília, 
que reflete “o casal”, “rostos”, “dedos”, “braços”, “cabeças”, para refletir 
sobre o próprio ato de narrar. Ou seja, essa narrativa é (contra)feita, crispada, 
manchada, retesada, pendente entre as partes diversas que compõem o 
mesmo período, e que simultaneamente o despedaça em vários caquinhos de 
reflexo e reflexão.

Notemos que José Maria está em um tempo dúbio: no início do conto 
(nível diegético), ele está na loja, daí passa a rememorar a briga com a mulher. 
Entretanto, no fim do conto, dá-se como que um retorno à normalidade e ele 
ainda faz planos para sair de casa e ir à loja:

Como sempre lhe era dado acontecer, após sobretudo o 
dispêndio de muita energia, física ou mental, gostava de ir, 
para deixar tudo escapar, a a uma loja qualquer comprar 
qualquer coisa, qualquer coisa que lhe restituísse, pelo 
simples fato de que isso tinha o poder de amortecer a 
mornidão do seu cotidiano, a paz e o sossego interrompido. 
Levantar-se-ia. Lá pelas três horas da tarde, calculou 
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consultando o relógio de pulso. Poria uma roupa limpa, 
pegaria o carro na garagem e dirigir-se-ia ao centro da 
cidade. Fechou a porta principal da casa como quem fecha 
uma etapa da vida. Uma chuva fina, já agora, anunciava um 
dia daqueles. (LIMA, 2012, p. 58).

Seria outro início, outra narrativa (agora no nível discursivo), de modo 
que o conto encerra uma circularidade, em que uma ponta não reflete a 
outra, não se identificam, elas na verdade colocam o texto em um estado 
de permanente escrita-leitura? Assim, quando ele sai de casa para fazer as 
compras, no fim do conto, pode estar situado antes da cena da explosão da 
loja, como não também. 

Como vimos, na primeira porta, o espelho subverte sua concepção 
platônica, ainda que resistente “Os vidros não cediam, não se quebravam.” 
(LIMA, 2012, p. 54), para fazer uma nova discussão sobre as possibilidades 
de o espelho não refletir, ou de deformar, distorcer as imagens dos objetos 
que se querem ver nele refletidos.5 Por esse viés, o espelho no quarto de 
José Maria nos remete ao espelho no quarto de Jacobina — protagonista do 
conto machadiano “O espelho” (ASSIS, 2009, p. 122-129). Neste, Jacobina 
se reúne, numa noite, com quatro cavalheiros numa casa no morro de Santa 
Teresa para debater sobre “questões de alta transcendência” (ASSIS, 2009, 
p. 123). Oportunidade em que Jacobina toma a palavra para contar o que se 
passou com ele na casa de uma tia, quando da sua nomeação de alferes da 
Guarda Nacional. Lá, todos o reverenciavam pela patente, a ponto de ter-se 
acostumado ao trato. A tia o presenteou com um espelho, a melhor mobília 
da casa, que até então ficava na sala, para que o tivesse em seu quarto, pelo 
menos durante sua estada na casa. Aconteceu que certo dia sua tia recebera 
o chamado de uma filha que estava à beira da morte; saiu então para vê-la, 
deixando o sobrinho apenas em companhia dos poucos escravos. Estes, por sua 
vez, fugiram, deixando-o completamente sozinho. Diante da enorme solidão, 
ao sentir necessidade de alguma companhia humana, lembrou-se do espelho. 
Mas qual surpresa, ao mirar-se nele! Jacobina não conseguiu ver seu reflexo. 
Meditou sobre a questão, e resolveu colocar a farda de alferes. Assim vestido, 
pôde enxergar perfeitamente a figura do alferes, em todos os seus contornos. 
Sem farda, a imagem era manchada, cheia de sombras e faltas. Com a farda, no 
entanto, “retrato completo, em tamanho natural”:

5  Ver considerações desse tipo no artigo “As tentações do espelho” (2011, p. 16), de 
Roberto Sarmento Lima.
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[...] Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o 
resto do universo; não me estampou figura nítida e inteira, 
mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. [...] De 
quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; 
a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma 
decomposição de contornos [...] (ASSIS, 2009, p. 128).

Percebemos, então, que Machado de Assis, em sua fase de maturidade, 
já questionava a noção de espelhismo, desacreditando por consequência do 
próprio Realismo, estilo ao qual pareceu se filiar. Com isso, questionava a 
estabelecida noção de representação. 

Pois, se há representação, isso só ocorre nos níveis mais 
superficiais da relação entre texto e realidade — quando 
o homem Jacobina se transforma em alferes, deixando 
de ser homem para ser tão somente um lugar social, uma 
grife, um rótulo. O espelho estava, pois, começando a 
perder a sua entronização nos domínios da arte, processo 
que se acentua na modernidade. (LIMA, 2011, p. 17).

Ao final do conto machadiano, Jacobina se esvai: “Quando os outros 
voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas” (ASSIS, 2009, p. 129); e, 
como que em uma retomada da realidade, o leitor hesita diante da história 
contada, ficando a reflexão intertextual e a continuidade do ato de narrar. A 
narrativa de Jacobina dialoga, assim, com a narrativa de José Maria, onde o 
espelho espalha a multiplicidade de sentidos, fazendo com que a mirada ao 
espelho mostre o próprio texto, e não apenas as ações de suas personagens. 

Pois bem, no conto de Lima, os parênteses — a loja, a estranheza do 
que ocorreu na loja — podem não fazer parte da história em si mesma, mas 
de um momento de reflexão sobre a forma literária. Por isso, o espelho não 
permaneceu intacto, se quebrou.

O espelho partiu-se. José Maria tinha jogado contra 
Antonieta o telefone e alcançara, por um erro de pontaria, 
boa parte da extensão do espelho que forrava o guarda-
roupa.[...] Antonieta segurou o braço querendo estancar o 
sangue que insistia em descer em finos filetes terminando 
por pingar no carpete. (LIMA, 2012, p. 54).
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Ao se quebrar, ele não somente estilhaçou a narrativa, como deixou 
seus rastros: “[..]o sangue que insistia em descer em finos filetes terminando 
por pingar no carpete.”. Cada pedaço do texto se torna um texto que leva a 
outro se refletindo progressivamente. O sangue é uma das pistas, marcas que 
o narrador deixa para que o leitor entre no jogo e vá também desvendando as 
reflexões que se sucedem no próprio discurso.

[...] É da própria natureza da linguagem cortar o dizível em 
pedaços descontínuos; o nome, ao escolher uma ou várias 
propriedades do conceito que o constitui, exclui todas as 
outras propriedades e coloca a antítese deste e de seu 
contrário. (TODOROV, 1975, p. 176).

Além disso, a briga do casal mimetiza também o embate entre as 
palavras e o leitor, quando este fica na cruzada entre o real e o imaginário, 
sem poder eleger nenhum dos lados, num constante estado de hesitação. O 
descompasso entre José Maria e Antonieta vai além do verbal, atingindo níveis 
físicos:

Um chute e ela caiu para o outro lado, dando com a 
cabeça no chão espetado de fragmentos luminosos, que 
aos milhares, refletiam pequenos pedaços do quarto, 
um deles, então, iluminando o rosto endurecido de 
José Maria, que lhe pareceu pronto para o ataque mais 
uma vez. A luz baixa do abajur não lhe permitia ver com 
nitidez o conjunto do ambiente, apenas partes que não 
combinavam entre si, tal o estilhaçamento do cenário. 
(LIMA, 2012, p. 55, grifo nosso).

Depois disso, retorna ao metafísico, quando novamente não pode “ver 
com nitidez o conjunto do ambiente” porque as “partes não combinavam 
entre si”. O movimento circular da briga envolta nos acontecimentos da loja, 
incorrendo em alguns lampejos de normalidade, encerram a narrativa em si 
mesma, (des)focando a realidade e (de)formando o imaginário.

O espelho, pois, e tudo que for transparente — luz, vidros, brilhos — 
pode significar uma remissão ao próprio ato de narrar. A explosão, no final, pode 
ser compreendida como uma explosão de certo contexto narrativo. A volta ao 
“normal”, no fim do conto, pode significar que o modelo mimético não se extingue, 
recomeça, como no discurso da poesia, engatando-se com o início do conto, 
tornando cíclico o tempo, tal como ocorre na poesia. Pode ser que o fantástico não 
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seja apenas a cena principal, mas também possa significar a “hesitação” de manter 
a narrativa o tempo todo em estado narrativo, fundindo-se ao poético.

Vislumbres de um olho mágico...
Os mistérios dos acontecimentos na loja em que José Maria viu sumir as 

portas, desabar o teto, as paredes suprimir o espaço e os corpos das pessoas em 
pleno estado de atração lúbrica jamais serão completamente desvendados, tal a 
genialidade do produto literário. Com as redes do fantástico, o narrador trançou o 
espelho, repartindo, em uma gama de lacunas e falhas, buracos vazios mas cheios 
de sentidos diversos, donde pendiam linhas desfiadas — pistas para o leitor. 

Assim, Roberto Sarmento Lima, em seu conto “A terceira porta”, criou um 
mundo de palavras, construído através da fusão de portas reais e imaginárias, 
que desaparecem no espelho inteiro do quarto do protagonista e reaparecem 
em cada estilhaço do espelho quebrado em textos que cintilam por toda a 
narrativa. A narrativa só é, pois, realmente lida nesse entrelugar, onde as formas 
são especulares e deformadas — apenas vislumbres de um olho mágico.
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Poética do inefável: a possibilidade extrema do ser humano 
na Utopia, de thomas More, e n’A Cidade do Sol, de tommaso 
campanella

Renê W. P. Fernandes1

A princípio, o próprio conceito de utopia se apresenta problemático, 
posto atuar de forma móvel e, por conseguinte, ambígua.

Assim, para esse caráter fugidio, da acepção mesma do termo, atenta 
Thierry Paquot ainda no que concerne à querela etimológica, donde conclui 
que:

Os próprios dicionários são unânimes em apontar o 
substantivo “utopia” como sendo derivado do grego 
topos, que significa “o lugar”, precedido de dois prefixos 
cujo sentido pode ser cumulativo: eu, que expressa a 
“boa qualidade”, e ou, que assinala a negação. Assim, 
“utopia” significa, ao mesmo tempo, “o lugar que não 
existe”, “o lugar que não tem lugar”, ou seja, sem existência 
geográfica real. Enfim, um lugar em que o viver é tão bom 
que se torna inatingível! (PAQUOT, 1999, p. 8).

Em decorrência dessa cumulatividade, a palavra adquire novo matiz 
semântico. Sendo que, no desdobramento de uma mesma classe gramatical 
de palavras, a saber, a dos nomes, “o adjetivo ‘utópico’ passa rapidamente a 
designar o sonho impossível, a proposta questionável, o projeto considerado 
irrealizável” (PAQUOT, 1999, p. 9).

Entretanto, se nos voltarmos para a figura que primeiro concebeu a 
utopia em moldes literários – desse modo, divulgando-a – , nomeadamente sir 
Thomas More, poderemos perceber que,

Even the book’s author has two distinct sides. Thomas 
More was a successful London attorney who aspired to 
royal service and who probably wrote Utopia as part of 
a campaign for a position at Court. Yet this same man 
tested his religious vocation at the Charterhouse, would 
shortly begin a relentless attack against heresy, and would 
ultimately die as martyr to his faith. (OLIN, 1989, p. 38)

1  Mestrando junto ao programa de Teoria e História Literária do Instituto de Estudos da 
Linguagem na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp.
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Aqui essa alternância entre a esfera racional e pragmática no nível 
objetivo (a vida pública mediante a ascendente carreira profissional como 
advogado) e a esfera subjetiva e dogmática, no plano ortodoxo (a profissão de 
fé enquanto condição de vida e termo de morte), imiscui-se no projeto literário 
e, uma vez que, “mesmo o autor do livro tem dois lados distintos”, confirma-se 
o aspecto dicotômico da obra pelo fato de que:

Thoma’s More Utopia is a book built on a fundamental 
duality. As Richard Sylvester points out and George Logan 
reminds us, the book’s very title – “Concerning the best 
Condition of the Commonwealth and the New Island of 
Utopia” – signals this tension by suggesting that the two 
may not be the same. (OLIN, 1989, p. 38)

Mas é pouco provável que, em meados do século XVI, data na qual a Utopia 
é publicada, Thomas More tenha se dado conta de estar fundando um gênero 
literário, cujo arquétipo seja, possivelmente, o texto A República, de Platão. 

Não obstante, conforme observa Wolfgang Biesterfeld, além do título 
de seu livro ter batizado o gênero, encetou também a diferenciação em relação 
ao conceito de utopia na categoria de fenômeno, materializando-o na forma de 
um neologismo cunhado no período humanístico, a saber, que:

Die Geschichte der Utopie läuft keineswegs parallel zu 
ihres Begriffs. Ist das Phänomen auch sehr alt – wir können 
Platons <<Politeia>> als esrte rational durchkonstruierte 
ansehen –, so taucht das Wort, das Gattung den Namen 
gibt, doch erst 1516 als Titel des Werks des englischen 
Lordkanzelers Thomas Morus auf. Auch das griechische 
Wort u-topia = Nichtland oder Nirgendlang, das sich 
in der klassischen Sprache nicht belegt findet, ist eine 
humansitische Neubildung. (BIESTERFELD, 1982, p. 1).

Portanto, o próprio termo utopia é ulterior aos períodos clássico e 
helênico, procedendo de um jogo biunívoco de oposições criado por um 
erudito versado em grego clássico no limiar do que se convencionou chamar 
de Idade Moderna.

Porém, mesmo que, historicamente, as utopias tenham primeiro surgido 
na Grécia Antiga enquanto fenômeno, há de se ter em mente o fato de que, 
“Os gregos não construíram nenhuma civilização para o futuro. Preocupavam-
se com a vida, com o presente”, e, “Daí que seja um pouco constrangedor falar 
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de utopia na Grécia”, visto que, “Uma utopia é um sistema de crenças cuja 
realização efetiva se coloca sempre para além do presente”, e que, portanto, 
“sua veracidade não pode ser imediatamente comprovada e talvez nem se 
comprove no futuro” (RODRIGUES, 1988, p. 17).

Sendo assim, Thomas More, ainda que à própria revelia, para além 
de ter inaugurado um gênero literário, apresentou e dispôs o conceito de 
utopia como construto de uma nova tradição literária; a tradição que emerge 
historicamente, mas que, ao mesmo tempo, projeta-se de forma atemporal e, 
portanto, anti-histórica.

Nota-se, desta feita, que “utopia”, como gênero literário ou como 
ideário sociopolítico, constitui-se em uma perspectiva especular, ou seja, 
parte de um tempo e um plano histórico determinados naturalmente2 – e, 
nos quais concomitantemente certa civilização se encontra –, para uma 
dimensão prospectiva, que reflete a experiência do real sob uma perspectiva 
potencializada pelo logos.

Fica ratificada, assim, a dualidade do conceito e constatado também seu 
verniz hermenêutico por meio de fatores dos quais e pelos quais, de acordo com 
Carlos Berriel, “A utopia nasce com a livre busca de soluções racionais para os 
complexos problemas de convivência humana”, uma vez que, “Ligada à realidade 
pelo desejo de modificá-la, a utopia é sempre datada porque apresenta uma 
solução a problemas históricos determinados” (CLOSEL, 2010, p. 1). 

À vista disso, desde sua concepção até o momento em que se perfaça 
– mediante o ato da escrita literária ou dos movimentos de cunho político –, a 
“utopia” representa um desejo humano de transposição e, por consequência, 
sobreposição de uma dada realidade historicamente marcada.

Daí recorrer-se, aqui, ao pensamento clássico de Platão, (ainda que 
indiretamente sob a forma de abordagem dos conceitos clássicos) na categoria 
daquele que primeiro concebeu uma “sociedade ideal” de forma explícita na 
tradição ocidental, bem como às possíveis acepções de “utopia” e religião na 
Antiguidade Clássica grega e romana respectivamente. Pois se entende que ao 
conceber a Utopia e A Cidade do Sol, tanto Thomas More quanto Tommaso 
Campanella se utilizaram das ideias platônicas, servindo A República, como 
protótipo de criação literária, no qual se engendrou aquilo que, ulteriormente, 
viria a ser conhecido como um gênero narrativo.

Afora isso, entende-se que a cultura helênica – durante o seu período 
de evolução pós-clássica –, ao ter sido incorporada pelas primeiras formas de 
cristianismo, possibilitou a ascensão da religião cristã em âmbito mundial, 
assinalando, assim, a cisão entre esta e o judaísmo do qual se originou. 
2  Por “natural”, aqui se entenda aquilo que não é racionalizado a priori, porém, tem 
lugar circunscrito na História, sucedendo-se, no entanto, não de forma aleatória, mas por força das 
circunstâncias. 
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Sob essa ótica – e reconhecendo ter sido Thomas More um humanista 
com sólida formação nos Antigos, ao passo que Tommasso Campanella arrogou-
se como grande interessado nas questões do Concílio de Trento, dispõe-se da 
hipótese de leitura segundo a qual, ambos os autores também tematizaram, 
em seus projetos de “utopia”, esse momento de encontro entre a cultura grega 
e a cultura protocristã, reivindicando para a religião (dotada de poder político) 
de seu tempo o regresso aos primórdios de sua constituição. 

Mas qual princípio ou mecanismo manteria e regularia, em sua 
fundamentação política e filosófica, comunidades como as que Thomas More 
e Tommaso Campanella descreveram em Utopia e A Cidade do Sol?

De antemão, sabe-se ser necessária a perfeita coesão dos elementos 
constitutivos de tais comunidades, a ponto de torna-se a interdição da subjetividade 
uma condição para a existência das utopias. Nesse contexto, o particular é 
suprimido em qualquer campo em que o homem atue ou esteja inserido, passando 
o indivíduo a ser a manifestação pura dos imperativos de sua pólis.

Por outro lado, se como força inovadora e/ou criadora fica vetada a 
individualidade, ironicamente é sobre ela que se sustém o sistema utópico, 
posto que nela se engendre a “possiblidade extrema”, a “excelência” da 
realização humana, a aretê. 

Mais uma vez, constata-se ser a ambiguidade imanente à “utopia” na 
qualidade de forma literária, haja vista sua recursividade fundamentadora do gênero.

Assim sendo, em termos fenomenológicos, segundo António Caeiro, a 
possibilidade extrema da condição humana, ou sua aretê (ἀρετή), desdobra-se 
em “perseverança constante da coragem e justiça justificadora”, sendo estas, 
portanto, as “possiblidades extremas com as quais a existência humana se 
debate” (CAEIRO, 2002, p. 17).

Entretanto, se a aretê se concretiza por meio de sua funcionalidade 
constitucional e organizativa, posto que emane de instâncias ontológicas, logo, 
“Quando uma excelência está presente, em virtude de uma ordenação, cada 
coisa obtém a possibilidade de se tornar autenticamente nela própria, isto é, 
de realizar plenamente” (CAEIRO, 2002, p. 27). Isso, em termos muito amplos, 
pois, “O modo, porém, como o sentido dessa ordenação se concretiza tem 
de ser necessariamente diferente de região de entes para região de entes” 
(CAEIRO, 2002, p. 29). 

Assim,

[...] uma casa enquanto ente da região dos apetrechos e do 
equipamento [...] é boa se as suas partes forem organizadas 
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estruturalmente e bem ordenadas constitutivamente. 
Uma casa, por outro lado, é má se ficar aquém daqueles 
quesitos. É o que acontece se cada quarto e todos eles 
no seu conjunto estiverem por exemplo mal articulados 
ou forem demasiado pequenos. A casa é má se for pouco 
funcional. E a má funcionalidade da casa quer dizer, in 
extremis, ser inabitável. (CAEIRO, 2002, p. 29)

Ora, se sabe que, embora tenham as casas o suficiente para abrigar 
seus ocupantes, tanto em Utopia (“As casa são distribuídas por sorteio, e a 
cada dez anos faz-se um revezamento de moradores”) quanto em A Cidade 
do Sol (“Dizem eles que toda propriedade nasce quando se constitui casa em 
separado... de onde nasce o amor próprio”) a propriedade privada é execrada, 
então não se trata a aretê, no caso dessas duas utopias, apenas em termos de 
uma “[...] estrutura organizativa que faz da casa uma boa casa” (CAEIRO, 2002, 
p. 29), mas, daquilo que faz dos cidadãos dessas cidades bons cidadãos. E para 
tal é necessário que nestes seja incutida:

A compreensão do sentido da excelência, (que por sua 
vez) depende da presença da justificação e da justiça, da 
consciência tranquila, da perseverança viril ou da santidade 
ou [...] do fundamento requerido para a presença da 
excelência no homem, a possibilidade de se lhe expor, 
de ter em vista uma qualquer das suas manifestações. 
(CAEIRO, 2002, p. 31).

No plano textual é possível depreender essa tomada de consciência, 
essa realização total, que integra o ser humano de modo funcional e pleno 
no mecanismo da comunidade utópica, da passagem que descreve o ritual de 
expiação de pecados n’ A Cidade do Sol. Isso por conta de que, “O sacrifício é 
este: o Sumo Sacerdote pergunta ao povo se há quem deseje se sacrificar por 
todos, e assim um de seus melhores membros se sacrifica” (CAMPANELLA, 2013, 
p. 17). Poder-se-ia pensar, em um primeiro momento, que a decisão tomada por 
“um dos melhores membros” da comunidade reverberasse como um indício da 
subjetividade, dado que tal voluntarismo parta do impulso da vontade. 

No entanto, essa subjetividade é apenas emblemática. O indivíduo que 
toma para si o encargo de “bode expiatório” acaba por cumprir, mediante sua 
vontade, a própria vontade do Estado. Por conseguinte, essa “individualidade”, 
esse impulso subjetivo é apenas aparente. Nada mais é que o impulso do 
indivíduo em direção a sua pólis. 
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Por isso, não há lugar para os heróis nas narrativas utópicas. As 
personagens dessas histórias, no nível diegético, não são outra coisa além de 
“cabides” sobre os quais se penduram seres tipológicos3. O seu desejo não se 
reconhece em si, tampouco é legítimo que se designe por “seu”. Na verdade, 
essas personagens são o estofo de um relicário renascentista. 

Negadas, assim, as idiossincrasias que compõem uma personalidade, 
a “possibilidade extrema” do ser só se efetiva e se percebe no todo. 
Consequentemente, o raciocínio que se aplica à equação comunitária4 das 
utopias é unilateralmente dedutivo. 

Por isso que ao romper com as estruturas tradicionais que compõem a 
pólis, a saber: os deuses (a religião), a família e a política, Édipo não encontra 
mais lugar para si, passando a existir apenas em sua individualidade. Esse 
modo de existência, contudo, é inconcebível, uma vez que a individualidade 
do homem transcende a pólis, não podendo por ela ser contida ou explicada. 

Por outro lado, esse domínio rigoroso em relação ao subjetivismo não 
seria possível não fosse a presentificação de uma mentalidade inerente ao 
Mundo Clássico. Acertadamente, então, “Nós podemos dizer, e agora sob os 
auspícios da filosofia de Hegel, que não só toda a Grécia é um desnovelar-
se do mundo homérico, como também todo o Ocidente seja de alguma 
forma desenvolvimento do que fez a Grécia. Num jogo dialético de fuga e 
aproximação” (RODRIGUES, 1988, p. 51). 

E, por conseguinte, se “é sob a imagem da cidade que aparecem as 
poucas utopias gregas” (RODRIGUES, 1988, p. 73), é justamente por meio 
do resgate do conceito clássico de pólis que More e Campanella organizam e 
estruturam suas comunidades utópicas. 

Novamente a ideia de não haver espaço para o heroísmo nas utopias 
é reforçada; até mesmo “porque a civilização grega viveu sob a égide do 
individualismo heroico e da honra guerreira”, sendo a cidade, sob esse aspecto, 
“expressão histórica desse tipo de índole”, em vista do qual, por sua vez, “Ela 
continuamente precisará superar-se a si própria” (RODRIGUES, 1988, p. 73).

Aqui, o princípio da aretê se encontra tão implicado no conceito 
clássico de pólis, que aquela se torna a condição sine qua non para o devir 
desta. Pois, para o pensamento do cidadão da Grécia Antiga, “A cidade grega 
é continuamente um ideal religioso e estético” e, por esse motivo, “Não 

3  Mesmo os cargos de liderança ou proeminência (traníboros e sifograntes na Utopia, 
e Potência, Sapiência e Amor na Cidade do Sol ), ou seja, o staff das comunidades utópicas é 
rotativo, e não perene. 
4  As utopias são a projeção de comunidades racionais, e não de sociedades ideais. 
Elas consistem na coletivização de diversas famílias, dando-se as relações de seus membros por 
tradição.
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poderá abrigar deformidades, porque, obrigada continuamente a perseguir 
seu modelo optimal, a cidade só poderá crescer como um todo funcional e 
preciso”, porquanto, “É por aí que se deve procurar o sentido da democracia 
na Grécia, especialmente na Atenas do século V” (RODRIGUES, 1988, p. 73-74) 

E já que,

Pelo que sabemos de Platão, a democracia era um regime 
político entre outros, como o eram a timocracia, a oligarquia 
e a tirania. Noutros termos, em todos esses regimes, o 
ideal grego de “excelência” seria praticamente o mesmo, 
de modo que toda a coletividade participava dele, de uma 
ou de outra maneira. Ora, para uma cidade ser melhor do 
que a outra, não bastava que seu rei tivesse mais recursos 
ou sua aristocracia mais tradições. Seria preciso que todos 
os seus demoi produzissem mais e melhor que as outras. 
(RODRIGUES, 1988, p. 74)

Daí decorre que, “a cidade era tudo para o cidadão grego”, pois (mais 
uma vez o campo semântico corrobora e, ao mesmo tempo, explicita a 
ambivalência),

O verbo politeýesthai, que significava “tomar parte nos 
negócios públicos”, também significava simplesmente 
“viver”. A nossa palavra política vem de pólis. E também 
polícia. No fundo a pólis é uma ideia supratemporal, que 
não depende nem mesmo de um ponto geográfico. Pois a 
cidade grega é “transportável” e sua ideia de pátria não se 
identifica com o amor a um pedaço de terra, ao “torrão” 
romântico. (CAMPANELLA, 2013, p. 5).

Chega-se, com isso, a outras camadas de sustentação das utopias. 
Destarte, a coerção transpõe o domínio do imaginário e o “policiamento” 

da vida pública se torna total. Para que a estrutura paritária da “utopia” funcione, 
o mecanismo de vigilância deve encalacrar cada aspecto do cotidiano; como 
acontece na cidade dos solarianos, onde “os oficias são atentos a tudo para 
que ninguém possa causar um mal ao outro na fraternidade” (CAMPANELLA, 
2013, p. 5). Onde também a multifuncionalidade é exigida, na medida em 
que “todos são adestrados em todas as artes”, sendo o ócio, a inoperância e a 
involuntariedade passíveis de punição física: “para cada ofício proeminente há 
um ancião e uma anciã que comandam, e têm o poder de bater, ou fazer bater 
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por outros, nos negligentes e desobedientes, e observam cada um ou cada 
uma naquilo em que se sai melhor” (CAMPANELLA, 2013, p. 7).

O mesmo critério se aplica à Utopia, lugar em que “A função principal 
dos sifograntes – na verdade, praticamente a única – é cuidar para que ninguém 
fique entregue ao ócio e para que todos exerçam com empenho suas respectivas 
profissões” (MORE, 2009, p. 94). Logo, em Utopia, “Todos estão sob o olhar 
vigiante dos demais, o que praticamente força o indivíduo a realizar bem o seu 
trabalho e não desperdiçar o tempo livre de que dispõe” (MORE, 2009, p. 112). 

Mas, para além desse aspecto, as leis em Utopia não são apenas 
ostensivas ou repressivas, são também morais. Na verdade provêm de um 
moralismo ortodoxo, como se pode notar no seguinte excerto: “[...] a lei vai 
considerar que cometeu um crime todo aquele que clara e deliberadamente 
tentou cometê-lo”, posto que, “Se um crime não se consumou, pensam eles, 
foi porque algum impedimento atrapalhou os planos de quem pretendia 
praticá-lo, e nenhum motivo justifica que a esse se dê crédito por tal fracasso” 
(MORE, 2009, p. 154). Evidentemente, tal preceito procede da ordenança feita 
por Jesus , quando reformou as leis judaicas, e está contido no seu Sermão do 
Monte (“As bem-aventuranças”)5.

Portanto, se há “aqueles que têm o poder de bater ou fazer bater 
por outros” e aqueles que têm por única função o coagir, a violência vigora 
mediante a sombra hierárquica de mecanismos de poder, o que desvela as 
frestas desses “paraísos” racionalizados. 

Ora, se anteriormente foi dito que a pólis era ao mesmo tempo uma 
contínua idealização estética e religiosa, consequentemente, configurando-se 
em poética, em objeto de culto, na categoria de ideal estético, por sua vez, ela 
prescrevia o amor ao Belo, já que:

Da mesma maneira que a piedade quer prestar 
“assistência” à divindade, a adoração amorosa procura 
ornar e embelezar o objeto amado; ela o quer perfeito. 
Se o apaixonado carece de uma virtude ou de um saber 

5  No livro de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, lê-se: “Ouvistes que foi dito: Não 
adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no 
coração, já adulterou com ela”. Curiosamente, não sabemos se com base na Bíblia ou no livro de 
More, o escritor estadunidense, Philip Kindred Dick (autor do romance Blade Runner) criou um 
conto, chamado “Minority Report”, no qual toda a trama gira em torno da prisão e condenação 
prévias de assassinos em potencial. A história se passa no futuro do século XXI e segue a linha 
temática das utopias, até o momento no qual o sistema de antecipação dos precogs (formado por 
três seres praticamente sagrados, à semelhança de Sapiência, Potência e Amor, em A Cidade do 
Sol) deixa de “funcionar” conforme o desejado. Essa ficção foi adaptada ao cinema com título 
homônimo.
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que ele deseja para o belo objeto, não tem descanso se 
não se instrui a si próprio para melhor instruir o bem-
amado. Tende a aumentar os bens de sua alma como os 
mais dignos de serem apresentados em oferenda; de bom 
grado, abandonaria tudo o que possui, e adquiri virtudes 
e ciências para tudo oferecer ao amado. (GOLDSCHMIDT, 
1970, p. 27).

Justamente a partir dessa noção radicada do sublime que o termo 
aretê se reveste ainda mais, nas utopias as quais embasa, do seu equivalente 
latino denominado virtus, delineando-se, agora, em vista de uma “moral 
devocionista”. Nessa condição, o imperativo da veneração, da contemplação, 
da renúncia de si em prol do Belo infunda o sentido do religioso.

Mas a solução, no entanto, não é apenas a retomada do passado; 
sobretudo na Utopia de More. Se a migração da estrutura comunitária para a 
societária marca a Modernidade, a solução para as mazelas sociais apresenta-
se na tentativa de conciliar comunidade e Modernidade. 

O primeiro passo, então, não é idealizar uma comunidade nostálgica, 
edênica, mas racionalizá-la por meio de elementos contemporâneos.

Assim, é importante não deixar passar por alto o fato para o qual 
laboriosamente atentou Luigi Firpo (2008): de os dois autores utópicos 
se encontrarem inseridos nos momentos históricos da Reforma e da 
Contrarreforma: forças de tensão suscitadas e propagadas em pleno período 
renascentista do Velho Continente.

Logo, se do quinhão mais ao Norte da Europa o Lorde Chanceler via 
a ilha inglesa receber os abalos do cisma protestante, na porção meridional, 
o poeta, filósofo e teólogo calabrês vivenciava a empreitada do catolicismo 
romano, a fim de resguardar-se do possível ocaso doutrinal. 

Todavia, Firpo afirma que a religião nas narrativas utópicas não possui 
feição dogmática, sendo mais ornamental que funcional.

Em relação a esse aspecto, no trecho de a Utopia transcrito abaixo, 
percebe-se que o direito a diversos tipos de crença é outorgado em detrimento 
do direito de não se professar uma fé ou não se praticar uma religião:

Assim, Utopos deixou em aberto a liberdade de crença, 
para que cada um fizesse sua escolha com base em sua 
próprias ideias. Condenou solene e severamente, porém, 
as pessoas que acreditam em algo tão incompatível com a 
dignidade humana quanto a doutrina de que a alma morre 
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com o corpo, e também aquelas para as quais o universo é 
regido pelo acaso, e não pela providência divina. (MORE, 
2009, p. 181)

Contudo, afora o fato de o livre-arbítrio ficar comprometido, no que 
tange a sua completa realização em a Utopia, depreende-se da passagem 
acima citada uma contradição lançada e mantida na própria proposta do rei 
Utopos: se há a “liberdade de crença” e se não crer na imortalidade ou na 
Providência redunda em crer (em algo contrário), por meio de um processo 
dialético no qual a negação absoluta de algo resulta na afirmação daquilo 
que se nega, temos que “as pessoas que acreditam em algo tão incompatível 
com a dignidade humana”, ainda assim creem em alguma coisa e, portanto, 
professam uma espécie de fé variante.

Dessa forma, uma vez que haja a crença na imortalidade da alma, 
um sentido finalista é tributado à religião em Utopia, e a preocupação com 
uma vida em outra esfera que não a terrestre demonstra que os utopianos 
não prescindem do divino, não se desvinculam da ideia de um plano de 
transcendência sobrenatural. Instaura-se, aqui, outro aspecto dúbio das 
utopias: a fé simultânea na razão (ciência humana) e na natureza (potência 
observável) coincide com a crença no sempiterno, no mistério que precede a 
razão (sagrado). 

Processo semelhante se nota em A Cidade do Sol, onde, no que diz 
respeito à ideia de uma geração espontânea e, por conseguinte, de uma 
evolução dos entes que parta do caos, acreditam os solarianos que, “quem 
observa a construção do mundo, a anatomia do homem (como eles fazem com 
condenados à morte, anatomizando-os), dos animais e das plantas, e os usos 
de suas partes e partículas, é forçado a confessar a providência de Deus em alta 
voz” (CAMPANELLA, 2013, p. 21).

Nessa perspectiva, a observância das leis naturais resgata uma postura 
de contemplação (êxtase) perante a Natureza, que remonta à tradição deísta, 
revisitada e apregoada pela doutrina filosófica do “poeta-vate-profeta”, posto que, 

Vissuto in un’ età <<di lacerazioni confessional>>, 
spririto intimamente religioso e monástico, Tommaso 
Campanella << si batte contro la molteplicità dele fedi 
e l’aristotelismo eterodosso>>, confermandosi strenuo 
difesnore e proclamatore di um concetto di <<religione>> 
fondamentalmante <<naturale>>. (DI NOLA,1993, p. 151).
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Ainda assim, n’ A Cidade do Sol, esse deísmo é denunciador de um 
dogma: o de que uma divindade imemorial tenha organizado logicamente o 
universo e de que toda a racionalidade factível, premissa resultante, nela tenha 
se originado.

Há, dessa maneira, um princípio teleonômico a reger as utopias, 
presidido, em seu modus operandi, pela percepção de aretê. Tal princípio faz 
com que os utopianos:

[...] duvidem que Deus se regozije em receber alguém que, 
em vez de acorrer com alegria ao ser por Ele chamado, 
tem de ser arrastado à força à Sua presença. Portanto, 
sentem horror por esse tipo de morte e realizam os ritos 
fúnebres mergulhados no mais pesaroso silêncio. (MORE, 
2009, p. 183). 

Esse requisito de uma consciência apaziguada (temperança), por seu 
turno, assevera que,

A desordenação que a desvirtua e perverte é de uma 
natureza diferente da mera persistência em vida. Alguém 
em coma mantém-se em vida, não encontrou a morte, e, 
no entanto, não tem nenhuma relação com essa forma 
de subsistência. O seu préstimo só se constitui quando 
ela atinge uma certa ordenação e uma certa disposição. 
Só que agora a concretização desse sentido geral da 
manifestação da excelência na lucidez humana não pode 
ser determinada a partir da funcionalidade ou não de 
um determinado objecto de uso, nem do bom ou mau 
funcionamento do corpo humano, apurado pela presença, 
respectivamente, da saúde e da doença, nem tão-pouco 
da sua manutenção em vida. A compreensão do sentido 
da excelência depende da presença da justificação e da 
justiça, da consciência tranquila, da perseverança viril ou 
da santidade [...] (CAEIRO, 2002, p. 31).

Daí a imprescindibilidade do campo religioso para as utopias, e seu caráter 
impreterível para aqueles que dela se ocupam como objetos de estudo ou nelas se 
detêm como proposta política, questão filosófica ou objeto estético: a negação do 
metafísico colocaria em xeque a própria existência das  utopias. Notemos, à vista 
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disso que, todavia imbuídos do espírito contendedor de seu tempo, e enredados 
pelas questões políticas que este ocasionou, More e Campanella não procuraram 
quebrantar sua fé no plano ficcional, ou torná-la componente decorativo; ao 
contrário, eles intentaram redimi-la, guiná-la a seu primitivismo.

Apesar disso, embora se faça presente e operante diametralmente em 
ambas as utopias, guardando semelhanças indiscutíveis com o cristianismo 
(por vezes é praticamente um exercício de elogio da cristandade primeva6), a 
religião professada e praticada pelos utopianos e pelos moradores da Cidade 
do Sol difere consideravelmente uma da outra. 

Destarte, “existem várias formas de religião em Utopia, e, na verdade, 
elas variam até mesmo de cidade para cidade”, sendo que, “Apesar de toda a 
diversidade de crenças, todos concordam que existe um Ser Supremo, criador 
e senhor do universo, e a Ele se referem como Mitra” (MORE, 2009, p. 176-
177). Obviamente, essa passagem faz alusão não só ao politeísmo de Atenas, 
fazendo ainda lembrar o “episódio Epimênides”, mas, sobretudo, refere-se ao 
culto praticado pelas hostes da Roma Antiga. 

Ora, tais quais os antigos romanos, que descendiam de um povo cuja 
origem é inextricável (os etruscos), os utopianos, anteriormente na condição 
de “um amontoado de selvagens ignorantes” (MORE, 2009, p. 81), eram um 
povo que habitava uma ilha obscura, chamada enigmaticamente, de Abraxa. 

Porém, se muito pouco ou nada sabemos acerca da procedência deles, 
sobre sua forma de religião principal e mais prestigiada discernimos que:

Mithraism was not an autonomous and autarquick culture. 
Few cultures are, although the ‘pre-contact’, ‘primitive’, 
‘tribal’ culture used to be anthropology’s ideal case precisely 
because it is uncontaminated by the alien. But Mithraism 
was comfortably embedded in the society of the Roman 
Empire. If there is one trait which scholars unanimously 
ascribe to the Mithraists, it is social conformism. Whatever 
their esoteric values, we may be sure that the initiates 
shared and echoed the values of the surrounding culture 
and subscribed, reflectively or unreflectively, to its world 
view. (BECK, 2007, p. 71-72)

6  “Se esses, que seguem apenas a lei da natureza, são tão próximos do cristianismo, que 
nada acrescenta à lei natural a não ser os sacramentos, eu deduzo do de teu relato que verdadeira 
lei é a cristã...” (CAMPANELLA, 2013, p. 21). “Mas quando lhes falamos sobre Cristo, Sua 
vida, Seus milagres, e a não menos milagrosa constância de todos os mártires que, ao derramar 
voluntariamente seu sangue, converteram tantos países à sua religião, não fazeis ideia de como 
foi fácil convencê-los também.” (MORE, 2009, p. 178). Deduzimos daqui, que a generalização 
religiosa, ou liberdade de culto, assume um caráter pretenso, posto que, nesses trechos aflore uma 
apologética contundente. 
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Diferentemente, a origem dos solarianos não é remota ou indeterminada, 
pois, inferimos da passagem “pois não seguem as superstições dos Gentios, 
nem dos outros Brâmanes”, ter essa gente procedência hindu.

Seja como for, More e Campanella, a partir da constatação de que 
sem “[...] a evolução pós-clássica da cultura grega a ascensão de uma religião 
mundial cristã teria sido impossível” (JAEGER, 1991, p. 16), entenderam que, 
sem a retomada de aspectos inerentes a essa Idade de Ouro da Igreja, “utopias” 
nos moldes daquelas que literariamente diligenciaram não obteriam êxito em 
resolver as controvérsias dogmáticas, políticas e sociais de sua época.

Concernente a isso, mais em More do que em Campanella o sentido 
original da palavra hellenismos7 vem à tona, dado que: “A questão da língua 
não era de modo algum uma matéria irrelevante. Com a língua grega, todo um 
mundo de coapunceitos, categorias de pensamento, metáforas herdadas e subtis 
conotações de sentido entra no pensamento cristão” (JAEGER, 1991, p. 16). 

Com a língua grega, também, uma sutil crítica ao clericalismo e a 
sociedade burguesa da Inglaterra do século XVI entra para as páginas da 
literatura, por meio da noção fuzzy contida em palavras como: Utopia, Hitodleu, 
amauróteron, ánydros, sypheósgeróntes, tranésborós, ádemos, anemólios, etc. 
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o ideal de igualdade em A Cidade do Sol, de tommaso campanella

Roberto José da Silva1

Apresentação
Este trabalho é uma breve abordagem sobre o ideal de igualdade na obra 

A Cidade do Sol (1623), de Tommaso Campanella (1568-1639). Para tal intento 
tenho que me remeter à República, de Platão, onde este filósofo preconizou 
uma cidade justa, e aos textos e pensadores do Renascimento tais como: a 
própria Utopia de Morus, Bernardino Telésio, Erasmo de Rotterdam, Galileu 
Galilei e tantos outros que figuraram o Humanismo, cujo momento foi decisivo 
no pensamento de Campanella para construir sua utopia onde se zelava pelos 
mesmos direitos e deveres dos cidadãos. Em A Cidade do Sol, Campanella 
tinha como objetivo criar uma sociedade ideal onde a felicidade, igualdade, 
justiça e direitos estivessem em condições iguais de vida, construindo assim 
uma sociedade harmônica. Campanella em A Cidade do Sol preconizou a ideia 
de uma organização social, cujo governo, construção, propriedade comum, 
forma de trabalho e educação, privavam pela alta qualidade de vida da cidade 
que em tudo deveria ser perfeito. Nesse sentido, temos em A Cidade do Sol 
a idealização de sociedade perfeita, onde todos indivíduos tudo pudessem 
possuir em comum e partilhar dos bens conquistados. 

Nessa cidade, todos têm iguais direitos e deveres e estão de modo 
metafísico sob a proteção de um rei sacerdote assessorado por um conjunto 
de príncipes e magistrados que garantem a harmonia em todos os sentidos 
aos habitantes. A Cidade do Sol se caracteriza assim como projeção do ideal de 
utopia, focando principalmente a questão do bem comum. A reflexão que aqui 
se faz está no sentido de perceber como o ideal de igualdade está presente no 
pensamento humano de Campanella, além dos diversos modos de como ele se 
dá, sabendo-o não apenas político, como se apresentou tradicionalmente, mas 
também econômico, ecológico, social, afetivo e religioso. 

Campanella está intrinsicamente inserido no pensamento renascentista 
como proposta de inovação nas instituições, na Igreja e nos sistemas tirânicos 
de sua época. Segundo Carlos Eduardo Ornelas Berriel, “Campanella nasceu na 
Calábria em 1568, entrou para a Ordem dos Dominicanos e teve contato com 

1  Doutorando em Teoria e História Literária (Instituto de Estudos da Linguagem - 
UNICAMP), Bolsista CNPQ.
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as doutrinas de São Tomás de Aquino e Alberto Magno, os grandes santos da 
ordem” (BERRIEL, 2008, p. 107-123). Mais tarde teve contato com as ideias 
de Bernardino Telésio, cuja obra expõe uma física inteiramente naturalista, 
completamente antagônica ao aristotelismo dominante nas escolas. De acordo 
com Berriel “Campanella descobriu na obra de Telésio a existência de um método 
racional de apropriação da realidade tangível, um caminho para chegar à verdade 
mediante a observação direta da natureza” (BERRIEL, 2008, p. 107-123). 

O Renascimento, iniciado no século XIV na Itália, significou um 
movimento de crítica e de revisão das ideias presentes naquele momento 
histórico, sendo difundido por toda e Europa. Esse movimento causou uma 
nova atitude intelectual frente à vida, desencadeando um processo de reflexão 
acerca dos problemas humanos e, ao mesmo tempo, de indicação de solução. 
Os humanistas foram alguns dos representantes do novo pensamento e da 
afirmação de uma nova concepção de ciência, de homem e de sua relação com 
a natureza. O advento da ciência moderna, sob a égide do racionalismo trouxe 
uma verdadeira revolução nas ideias científicas, especialmente no campo da 
física, tendo à frente Galileu Galilei. Segundo João Carlos da Silva (2003, p. 
16-17) “a exaltação de uma filosofia prática levou à formulação de um novo 
modelo de conhecimento, fundamentado na intervenção do homem sobre 
a natureza”. É nesse contexto que o autor de A Cidade do Sol está inserido. 
Campanella teve Platão e Morus como seus mestres para escrever sua cidade 
utópica, mas os pensadores renascentistas, como Galilei, Telésio e Rotterdam, 
sem dúvida também foram leituras imprescindíveis na criação de sua cidade 
imaginária, assim como todo o pensamento humanístico do momento. 

Renascimento - Humanismo - As bases teóricas para 
Campanella

O princípio da igualdade, ainda que eternizado, é,desde os tempos mais 
remotos até hoje, um dos temas de maior complexidade da humanidade, tanto 
sob os aspectos político, filosófico, social, como econômico e jurídico. Em toda 
sociedade, independente de sua forma e organização, a igualdade é objeto de 
reflexão, investigação e debate. O seu foco volta-se sempre ao alcance de uma 
maior isonomia ou, quando não, de uma redução das desigualdades. 

No Renascimento os antigos costumes e práticas foram dando lugar a 
um novo ideal de sociedade. O homem renascentista passou a ser valorizado, 
também, pelo seu conhecimento, fazendo valer sua capacidade de sabedoria e de 
compreensão universal da natureza. Nesse momento, afirmava-se a capacidade 
e a individualidade do homem em pensar, interpretar, conhecer e modificar a 
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realidade. Foi com esta preocupação que os humanistas iniciaram uma discussão 
objetiva em relação ao mundo feudal, às dificuldades e aos sofrimentos do 
homem no princípio da modernidade. De acordo com Silva, “nesta perspectiva, 
os renascentistas buscaram na cultura greco-romana elementos da filosofia, com 
tentativa de explicar o novo homem, à luz de uma nova razão” (SILVA, 2003, p. 
16-17). Essa época foi fortemente marcada por um processo de revolução das 
relações sociais. Houve uma luta pela redefinição da sociedade sobre novos 
alicerces, e o termo reformar ganhou um sentido radical com o intuito de 
recolocar a sociedade sobre novas bases científicas e filosóficas. 

Os escritores humanistas buscaram novos caminhos e os autores de 
utopias, no mesmo momento em que mostravam um profundo desencanto 
com o passado, afirmavam um novo encanto com a ciência, em consonância 
com os tempos modernos. “As utopias estavam inseridas neste movimento 
de reforma geral da sociedade e procuravam dar respostas aos problemas 
e às contradições da sociedade” (SILVA, 2003, p. 18). No mesmo momento 
estavam ocorrendo descobertas científicas e geográficas, e o processo de 
Reforma iniciado por Lutero criava um clima de expectativas acerca do fim do 
mundo. Nesse contexto surgiram grandes textos e utopias que marcaram o 
Renascimento e a história desse gênero, a saber: Elogio da Loucura (1509) - 
dedicada a Thomas Morus - , de Erasmo de Rotterdam (1469-1536), Utopia 
(1516), de Thomas Morus (1478-1535), Gargantua (1535), de Rabelais (1483-
1565), Nova Atlântida (1610), de Francis Bacon (1561-1626), e A Cidade do Sol 
(1623), de Tommaso Campanella (1568-1639).

O Concilio de Trento teve influência decisiva no campo especulativo e 
político. De acordo com Luigi Firpo,

[...] problemas antigos caíram na irrelevância, quase 
esvaziados de qualquer interesse e vitalidade, e novos 
surgiram como o moralismo, o confronto sistemático e 
escrupuloso entre valores humanísticos do Renascimento 
e os perenes valores ético-religiosos da tradição (FIRPO, 
2008, p. 16). 

No mesmo artigo, esse estudioso aponta as utopias como modelos de 
sociedades perfeitas autossustentáveis contrária a sistema vigente da época: 

De fato, na atitude utópica, na proposta confiante 
e convicta de modelos de sociedades perfeitas, 
autossuficientes e felizes, existem elementos radicalmente 
incompatíveis com tal clima espiritual: antes de tudo um 



915<sumário

fundo de epicurismo latente, uma busca de felicidade na 
Terra, que está em contraste com a concepção cristã da 
cidade celeste, beatífica e perene, contraposta ao cale de 
lágrimas terreno, ao breve exílio no mundo da carne e da 
culpa; mas também devia, com a mais hostil repugnância, 
resguardar-se no novo clima o sentido otimista da utopia 
civil, a implícita exaltação humanística da razão e da 
autonomia do homem, o imanentismo recôndito que 
está no íntimo daquelas sociedades imaginárias, tão 
radicalmente autárquicas que poderiam substituir sem 
nenhum pressuposto de transcendência, de forma que a 
própria religião tem de transcendência um caráter postiço 
e vago, com um deísmo genérico, sem dogma, aceita 
apenas em vista do valor social e moral das religiões e 
inclinado, portanto, a reconhecer nas diferentes crenças 
uma equivalência substancial. A essas tendências a 
Contra-Reforma contrapôs todas as complexas estruturas 
dogmáticas e teológicas do catolicismo positivo, e apegou 
a entusiástica fé nos ditames da razão humana com um 
gelo inesperado, que é o cansaço advindo dos generosos 
impulsos renascentistas – mas que é o também a angústia 
arcana que está no fundo das religiões íntimas, o sentido 
trágico e desconfortável da precariedade e do pecado 
(FIRPO, 2008, p. 16) 

A República, de Platão, foi a grande obra de referência para os utopistas 
renascentistas. “Ela se tornou o modelo típico, com seu ‘comunismo’ que exercerá 
atração sobre o das fraternidades religiosas, das ordens de cavalarias, das 
comunidades anabatistas, com a sua idealização da cidade-estado, que se espelha 
na tradição comunal italiana, no mito da Veneza feliz” (FIRPO, 2008, p. 20). 

Segundo Berriel, 

Campanella é o autor da utopia que mais sintetiza os 
problemas da Contra-Reforma. Para compreender seu 
texto é necessário compreender o momento em que 
viveu o autor, a saber: a crise religiosa, a reordenação da 
Igreja Católica no processo do Concílio de Trento, assim 
como a consolidação da monarquia espanhola sob o 
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absolutismo, as guerras de religião na França, a Guerra 
dos 30 anos, a passagem da economia mercantil para a 
manufatureira e, por fim, a revolução científica (BERRIEL, 
2008, p. 108). 

Nesse momento Campanella teve contado com grandes obras e 
textos de pensadores que marcaram o período renascentista, como De 
rerum natura iuxta própria principia, de Bernardino Telésio, que expõe uma 
física inteiramente naturalística, completamente antagônica ao aristotelismo 
dominante nas escolas: 

Campanella descobre em Telésio a existência de um 
método racional de apropriação da realidade tangível, 
um caminho para chegar à verdade mediante a 
observação direta da natureza. Esta obra se lhe revelou 
coerente e libertadora - o que significa atribuir sentidos 
incoerentes e opressivos na física aristotélica -, e ele foi 
entusiasticamente conquistado por ela. Tornando-se 
discípulo de Telésio, escreveu em 1590 a Philosophis 
sensibus demonstrata, um texto que o colocava fora da 
ortodoxia católica e que evidenciava seiu afastamento 
das regras vigentes da Igreja. A influência de Telésio será 
perene e estruturante em seu pensamento, e decisiva 
para a elaboração da Cidade do Sol (BERRIEL, 2008, p. 
109).

A influência do pensamento de Bernardino Telésio é notável na obra de 
Campanella. De acordo com Berriel (2008), com Telésio (1509-1588), surgiu, no 
Renascimento, um naturalismo rigoroso, que se distanciou tanto de Aristóteles 
quanto da magia:

Telésio vê na natureza apenas forças naturais, excludentes 
da metafísica, que devem ser explicadas apenas por seus 
princípios intrínsecos. Telésio fez da filosofia da natureza 
aquilo que Maquiavel fez da política: uma esfera da reflexão 
emancipada das outras esferas de pensamento, como 
a Moral e a religião. Telésio reconhece a natureza como 
constituída por três princípios gerais: 1) um verdadeiro 
princípio ativo, o Sol, que é quente, luminoso, tênue e 
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móvel; 2) a matéria original dos entes produzidos, a Terra, 
que é fria, escura, densa e imóvel. 

O Sol e a Terra são, portanto, as sedes dos dois princípios 
ativos, o calor e o frio. Como estes dois princípios são 
incorpóreos, têm necessidade de uma massa corpórea que 
sofra simultaneamente a ação de um e de outro: este é o 
3º princípio natural. Assim, todos os fenômenos do mundo 
são determinados pela ação dos dois primeiros agentes 
sobre o terceiro (BERRIEL, 2008, p. 116).

O pensamento de Telésio influenciou decisivamente na utopia de 
Campanella. Entusiasmado pela obra de Telésio, Campanella rompeu com 
a ordem dominicana, pois este, como Morus, foi adversário da escolástica. 
Campanella, segundo Berriel,

[...] teve como ponto de partida a filosofia natural de 
Bernardino Telésio, porém o autor de A Cidade do Sol 
acabou por transformar De rerum natura iuxta própria 
principia em uma espécie de cosmogonia teológica, 
desligada do objetivo de esclarecer os princípios 
autônomos da natureza, voltada para a conexão entre 
estes princípios e seus objetivos (BERRIEL, 2006, p.16). 

Mas não há duvida que Campanella, assim como Morus, recorreu ao 
modelo de igualdade proposto na República, de Platão. E este em sua República 
pautava a igualdade com bases no conceito de justiça. Platão, utilizando o 
mito da caverna (mundo sensível e mundo das ideias) e o da reminiscência 
(imortalidade da alma e sua pré-existência no mundo dos inteligíveis, onde a 
alma contempla as essências), afirmou que só conhece a justiça aquele que é 
justo. Segundo Platão, agir com justiça significava descartar o egoísmo e agir 
reconhecendo a igualdade do direito do outro. Conceituava, ainda, que se deve 
dar a cada um o que lhe convém, não somente nas relações particulares, a 
saber, justiça comutativa, mas também no plano estatal (PLATÃO, 2006, p. 21). 

No entanto, esse dar a cada um seria correspondente à função que o 
indivíduo pudesse exercer na sociedade ou para a sociedade, com suas aptidões 
particulares, com as virtudes características definidas em três tipos de indivíduos: 
sabedoria, aos filósofos; temperança e equilíbrio aos comerciantes e artesãos; e, 
por fim, coragem, aos militares. Ainda de acordo com o filósofo grego: “o mal 
do Estado, a injustiça, se concretiza na ambição que faz com que um indivíduo 
procure alçar-se acima das aptidões de sua classe” (PLATÃO, 2006, p. 124). 
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A justiça para Platão era a principal virtude e o supremo bem de uma 
república feliz. Para Platão, a natureza fez os indivíduos com diferentes aptidões, 
isto é, aptos para esta ou aquela função. As coisas são feitas em maior número, 
melhor e mais facilmente, quando cada um, segundo suas aptidões. A justiça 
consiste, portanto, em “restituir a cada um o que lhe é próprio”. 

A República de Platão foi para muitos utopistas renascentistas a grande 
fonte principal para seus textos. De acordo com esta tradição, o saber é 
amparado na crença de que o conhecimento, por si só, garantiria a salvação 
espiritual, econômica e política. Segundo Silva “a virtude seria o fundamento 
mais importante da formação humana e que o saber tornar-se-ia sinônimo 
de poder, como apregoou Bacon em Nova Atlântida” (SILVA, 2003, p. 27). De 
acordo com Filho “a cidade de Platão só seria justa se pudesse ser verdadeira, 
apresentando-se como expressão da realidade” (FILHO, 2006, p. XXIV). 

E ainda temos a Utopia, de Morus, como livro mestre para Campanella. 
A narrativa de Morus desenvolve-se a partir de um diálogo, ao estilo platônico, 
entre ele próprio, Pedro Giles (seu amigo, natural de Antuérpia) e Rafael Hitlodeu, 
quase todos personagens reais. O seu objetivo foi criticar os vícios da sociedade 
inglesa da época de Henrique VIII e definir a virtude própria a uma república feliz.

Percebe-se assim que o momento em que Campanella escreveu sua 
utopia era de extrema necessidade de reforma na política, de emergência das 
ciências, de posturas do homem, e de num novo modo de ver o mundo. Seu 
texto dialoga tanto com a República, de Platão, quanto com a Utopia, de Morus, 
por trazer em seu bojo - um modo filosófico - uma ideia de comunismo, que, 
para Maria Moneti Codignola (2008, p. 90-94) teria um sentido de identificar 
um comunismo no modo racional de vida eleito pelos sábios e oposto ao modo 
corrente de viver. De acordo com a mesma estudiosa, em A Cidade do Sol, 
Campanella retorna ao modelo platônico, sob a égide da igualdade:

O comunismo de campanelliano também retoma o modelo 
platônico nos elementos mais radicais e mais opostos 
ao senso comum e à moral comum: ele compreende o 
comunismo das mulheres e dos filhos, e também, em 
consequência, a não diferenciação das tarefas entre 
homens e mulheres, com base apenas no maior ou menor 
peso de certas funções (CODIGNOLA, 2008, p. 93).

Nesse ponto é interessante abordar que “Platão reconhece A República 
como uma grande alma, produto de um conjunto ordenado das almas de seus 
membros” (FILHO, 2006, p. XXVII). 
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Assim podemos entender A Cidade do Sol como um texto que dialoga 
com as ideias de Telésio e Galileu, com os acontecimentos políticos e econômicos 
e culturais que acabaram auxiliando a revolução científica moderna, além 
de uma forte presença do messianismo que se apresentava como verdade 
irrefutável (SILVA, 2003, p. 26). Em 1616, quando Galileu foi condenado, 
Campanella escreveu Apologia de Galileu, onde defendeu a necessidade da 
valorização da ciência frente à religião. “E em 1633 escreveu a Monarquia do 
Messias, onde demonstrava seu lado místico e religioso, desenvolvendo a ideia 
de uma monarquia teocrática universal, como forma de organização de poder 
político” (SILVA, 2003, p. 76).

As utopias renascentistas consistiram descrições imaginárias de 
sociedades perfeitas, fundamentadas na defesa de uma vida humana feliz e 
socialmente justa. Foi um momento de exaltação plena da razão do homem 
moderno que se revelava capaz de desenvolver sua imaginação criadora e 
demonstrar toda sua criatividade. Os pensadores renascentistas contribuíram 
decisivamente para que os utopistas criassem suas cidades imaginárias. Desses 
pensadores, podemos citar Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Erasmo de 
Rotterdam, Giovanni Pico Della Mirandol e Bernardino Telésio, e tantos outros 
que exerceram forte influência na produção dos utopistas renascentistas. 
Nessas utopias, os escritores procuravam descrever as novas reinvindicações. 
Os princípios de igualdade, felicidade, justiça e liberdade que norteavam os 
modelos de sociedades, cujo intuito era lutar contra o passado e, ao mesmo 
tempo, lançar elementos que contribuíam para a formação do espírito 
revolucionário moderno, contribuíram decisivamente para que os utopistas 
pudessem criar suas cidades imaginárias. 

Foi à luz do espírito renascentista que A Cidade do Sol foi escrita, propondo 
os temas do comunismo dos bens e do naturalismo religioso. Essa utopia foi 
uma crítica aos sistemas políticos e religiosos, assim como também aos estados 
tirânicos e, por oposição, ela proferiu a igualdade, a felicidade e a justiça. 

O ideal de igualdade em A Cidade do Sol
Os leitores de utopias já sabem que em A Cidade do Sol está presente 

a ideia de comunidade, onde os cidadãos dessa utopia trabalham, lutam e 
vivem por um bem comum. A sociedade constituída nessa utopia organiza-
se de forma comunitária, constituindo um comunismo de bens e de pessoas. 
Tudo é comum: as casas, os dormitórios, os leitos, os utensílios, os alimentos, 
o aprendizado, o trabalho, o lazer, etc. 
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A Cidade do Sol foi escrita sob a forma de um diálogo entre um 
hospitalário e um navegador genovês. Este, durante algumas de suas viagens, 
teria conhecido uma ilha chamada Taprobana, localizada no Oceano Índico. A 
Cidade do Sol consistia numa fabulosa cidade levantada em forma de degraus, 
sobre uma alta colina, no meio de uma grande planície. Nela tudo era belo, 
perfeito e harmonioso. Estava dividida em sete regiões que levavam os nomes 
dos sete planetas do sistema solar. A cidade era protegida por quatro portas, 
situadas nos quatro pontos cardeais. Seu plano urbanístico era revestido por 
um forte misticismo. Em seu centro estava localizado o seu templo principal, 
sustentado por fortes e elegantes colunas, e sua cúpula tinha a forma de uma 
abóboda. Aí temos uma cidade construída aos desejos de Campanella, ao 
igualá-la a ordem cósmica, revelando um forte componente místico religioso. 
O governo de A Cidade do Sol foi entregue a um sacerdote denominado Sol 
- que também é chamado de Metafísico, que detinha autoridade absoluta. 
Diferentemente das utopias de Morus e Bacon, na de Campanella os poderes 
temporal e espiritual se fundiam numa mesma autoridade. O governo 
era responsável pelo julgamento e condenação dos atos não permitidos, 
exercendo um poder centralizador. A igreja exercia papel principal, sendo 
a instituição mais importante desta sociedade, não existindo acima dela 
nenhum outro poder. Seu chefe maior, que levava o nome de Hoh, era assistido 
constantemente por três príncipes, que representam as forças auxiliares que 
regem a vida humana: Pon, Sin, Mor, que correspondem respectivamente a 
Potência, Sapiência e Amor. O príncipe Potência, derivado da existência, era 
encarregado da manutenção da paz e da guerra, respondendo pela defesa dos 
cidadãos da cidade. O príncipe Sapiência regia as artes liberais e mecânicas, 
sendo responsável pelo desenvolvimento das ciências. Competia a ele erigir 
a sabedoria entre os habitantes, e era representado por doutores e pelas 
escolas de instrução, havendo as mais diferentes áreas do saber, denominadas 
de magistrados que se chamavam respectivamente: Astrólogo, Cosmógrafo, 
Aritmético, Geômetra, Historiógrafo, Poeta, Lógico retórico, Gramático, Médico, 
Fisiologista, Político e Moralista. Para todos existia um livro chamado saber, onde 
estava registrado todas as ciências. Apesar de encontrarmos um forte apelo à 
religião n’A Cidade do Sol, nela continha uma forte exaltação à ciência, que estava 
impressa nas muralhas da cidade, como forma de difusão do saber. A terceira 
força – o príncipe Amor - era responsável pelo melhoramento da prole, através 
do controle e da qualidade da alimentação e do vestuário. Era sob esse governo 
que estava submetida a formação das crianças, encaminhadas desde cedo ao 
aprendizado das habilidades profissionais. Era dessas três forças que derivava a 
essência dos solarianos como oposição à Impotência, à Ignorância e ao Desamor. 
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São essas bases científicas que deram suporte para que Campanella 
conseguisse escrever uma das utopias mais perfeitas desse gênero e construir 
um postulado de igualdade nessa cidade, partindo do princípio de justiça e 
virtude. Campanella, nessa obra fez sua defesa na ciência, pautado nas ideias de 
Galileu e Telésio, acerca do movimento dos corpos celestes e da natureza, pois A 
Cidade do Sol era uma sociedade da fé, mas tinha na razão sua força civilizatória.

Assim encontramos inúmeras passagens onde comprovam a ideia 
de equidade e de uma sociedade justa em A Cidade do Sol. O princípio da 
igualdade já pode ser percebido na forma de governo. O príncipe Sapiência, 
responsável pelas artes e ciências, tinha um único livro que era lido para todos 
os cidadãos (CAMPNELLA, 2003, p. 3). Segundo Maria Moneti Codignola, A 
Cidade do Sol é semelhante a “Repúbica de Platão, uma sofocracia, porém o 
saber não é monopólio de uma classe ou de um restrito círculo de pessoas 
(os oficiais), é tornado público o quanto for possível” (CODIGNOLA, 2008, p. 
88). O saber não é um bem de poucos na utopia de Campanella, mas sim uma 
instância da equidade. Outro princípio de igualdade está presente no fato de 
que todas as coisas são de posse comum, ora se tudo pertence a todos, logo 
todos estão na condição de igualdade sobre todas as coisas. E nessa equidade 
estão a alimentação, o conhecimento, as honrarias, o lazer, o trabalho, a justiça 
etc. As crianças eram educadas de forma igualitária, tanto menina, quanto 
menino, até os dez anos, até que cada um partiria para a área que melhor se 
se destacasse, pois era levado em consideração a habilidade nata de cada um 
e também o mérito. 

Os oficiais são escolhidos de acordo com a aptidão, a arte ou virtude 
que irá exercer. Veja-se que nestes casos a igualdade foi concebida na educação 
e formação; no entanto, o que vai determinar a função de cada um: oficial, 
pedreiro, artesão, pastor, é justamente a aptidão individual. E esse critério não 
pode ser classificado como de desigualdade na utopia de Campanella, pois ele 
deixa bem claro que isso é conferido ao cidadão que está mais bem preparado 
para aquele ofício. 

As moradias também são iguais a todos, assim como também o dever 
nas artes. Percebem-se apenas algumas distinções entre homens e mulheres 
no que diz respeito ao manuseio de atividades grosseiras - pesadas - e menos 
grosseiras - leves- sendo a primeira mais adequada aos homens e a segunda 
às mulheres:

Primeiramente existem os aposentos comuns, 
dormitórios, leitos e sanitários; mas a cada seis meses 
são indicados pelos mestres quem deve dormir neste 
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círculo ou em outro, no primeiro quarto ou no segundo, 
por ordem alfabética.

Depois existem as artes comuns aos homens e mulheres, 
as especulativas e as mecânicas; com esta distinção, 
aquelas nas quais é necessário muito esforço e viagem são 
feitas pelos homens como arar, semear, colher os frutos, 
pastorear as ovelhas; porém na eira do trigo, na vindima, 
na fabricação do queijo e na ordenha costuma-se enviar 
as mulheres, assim como para as verduras e serviços 
leves nas hortas próximas à cidade [...] (CAMPANELLA, 
2003, p. 6).

Os cidadãos dessa cidade defendiam o estado natural dos indivíduos, 
prevalecendo o igualitarismo. Negavam a propriedade privada, por considerá-
la a causa principal do desequilíbrio das leis naturais, sendo culpada ainda 
pelos males sociais. É importante ressaltar que em Utopia, de Morus, também 
vemos a equidade no que diz respeito às casas e às cidades: são cinquenta 
e quatro cidades semelhantes. As casas são todas iguais e não têm trancas 
nas portas. A organização social de A Cidade do Sol era o contraponto das 
contradições de vida que a nobreza preservava. Segundo Codignola (2008), em 
A Cidade do Sol há uma relação de proximidade com a República de Platão 
na forma de organizar a vida e zelá-la em comunidade. Ainda segundo a 
mesma autora: “O sentido dessa definição é identificar o comunismo com o 
modo racional de vida, eleito pelos sábios e oposto ao modo corrente de viver, 
próprio das pessoas ignorantes, que se contentam com o que encontram” 
(CODIGNOLA, 2008, p. 93). Logo no início do texto de Campanella vê-se que 
ele critica veementemente a propriedade privada, pois para ele este tipo de 
sociedade gerava uma cisão entre pobres e ricos, sendo que estes gozavam 
de privilégios. Desse modo, oposto à sociedade privada que gerava diferenças 
gritantes entre pobres e ricos, na sua utopia esse modelo não existiria, de 
modo que n’A Cidade do Sol só haveria homens sábios e bons, e o modelo de 
vida seria o comunitário. 

Como Morus, Campanella denunciava a opulência e a busca pela riqueza, 
considerada a chaga social. Como representante do humanismo cristão, do 
qual faziam parte Morus e Erasmo, “Campanella defendia a necessidade de 
uma ampla reforma social, através do processo de renovação de todas as 
instituições vigentes, pautadas no ideário cristão” (SILVA, 2003, p. 78). 
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A igualdade no texto de Campanella está pautada num estado 
fundado na justiça e na promoção das virtudes, caraterística comum entre os 
renascentistas. Sua cidade está fundamentada nas ciências, na dignidade, na 
felicidade e no prazer que era comum entre os solarianos. Foi contra a tirania de 
sua época que sua utopia projetou suas críticas. Campanella conseguiu traduzir 
as ansiedades e necessidades de seu tempo e propor em sua utopia uma 
sociedade alternativa, como resposta aos desafios históricos, impostos a todos 
de seu tempo. Sua obra está carregada de conteúdo crítico, apresentando uma 
visão de mundo muito diferente daquela que se encontrava - principalmente 
em Nápoles. Exemplo disso está na justa distribuição de trabalhos, pois para 
ele era uma das formas de eliminar as injustiças sociais e o tempo ocioso:

A agricultura é tida em grande estima: não há palmo de 
terra que não gere frutos. Observem os ventos e as estrelas 
propícias, e saem todos para os campos equipados para 
arar, semear, cavar, ceifar, colher, trabalhar na vindima, 
acompanhados de musicas, trompas e estandartes; e 
fazem tudo em pouquíssimas horas. Possuem o carro e 
vela, que se movimenta com o vento, e quando não há 
vento um animal puxa um carro grande – uma bela coisa! 
E existem os guardiões armados do território, que circulam 
sempre pelos campos [...] (CAMPANELLA, 2003, p. 13) 

[...] Deves ter compreendido como é comum a todos a arte 
militar, a agricultura, o pastoreio; cada um é obrigado a 
conhecê-las, e estas são as artes mais nobres entre eles; 
quem mais artes conhece mais nobre é, e para exercê-la 
é posto aquele que é o mais apto. As artes trabalhosas e 
úteis são as que mais recebem louvor, como a do ferreiro e 
do pedreiro; e ninguém se esquiva de assumi-la, ainda mais 
porque no nascimento deles já se observou a inclinação, 
e entre eles, pelo compartilhamento dos trabalhos, nada 
conduz a um trabalho destrutivo par o indivíduo, mas 
apenas ao construtivo. As artes que não demandam 
esforço são atribuídas ás mulheres. As especulativas são de 
todos, sendo que o melhor ocupa a função de leitor; e este 
é mais reverenciado do que nas artes mecânicas, e é feito 
sacerdote. É necessário que todos saibam nadar, e existem 
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piscinas disponíveis na parte de fora, nos reservatórios 
da cidade, e encontram-se fontes na parte de dentro 
(CAMPANELLA, 2003, p. 13).

Temos aqui uma característica tão comum entre os utópicos, ou seja, a 
valorização do trabalho e, por consequência, a negação do ócio, que também se 
vê em Utopia, de Morus. Há uma distribuição do trabalho e das atividades, como 
já apontei, seguindo os critérios de gênero, mas veja-se que na arte de nadar 
todos são colocados na condição de igualdade, tanto homens, como mulheres, 
pois o que prevalece aí é a ideia de comunidade e, por consequência, homens e 
mulheres, devem saber nadar como artifício militar de proteção da cidade. 

É importante lembrar que em Utopia, notadamente no que diz respeito 
ao trabalho na agricultura, todos devem se dedicar a essa atividade. O trabalho 
aqui, como no texto de Morus, não é assalariado, mas um dever a todos. Aqui 
estamos diante de uma espécie de autarquia ou a independência econômica 
quase absoluta. Os solarianos professavam o desprezo pelo dinheiro, como em 
Utopia, pois o sistema monetário poderia só gerar desigualdade e injustiça. Os 
solarianos preferem uma economia fechada, que permita excluir o dinheiro 
mediante o uso direto da terra. De acordo com Berriel,

A Cidade do Sol é dominada pelo princípio ético-econômico 
do coletivismo, sintetizado pela ausência de propriedade: 
esta escolha obedece mais a uma dimensão ética do que 
econômica, pois garante a igualdade, que pressupõe a 
exaltação do trabalho e o horror ao parasitismo social 
(BERRIEL, 2008, p. 120). 

O coletivismo tem como exigência a ideia de trabalho a todos os cidadãos 
e que, por sua vez, cada um desenvolva sua função. Desse modo, essa cidade 
está sob a égide de um regime que zela pelo trabalho a todos e o desempenho 
de suas funções corresponde à perfeita unidade dessa sociedade. 

Nesse sentido, podemos entender que a busca por uma sociedade 
perfeita e oposta à da realidade de Campanella se apresenta pela equidade 
entre os cidadãos dessa utopia. Tanto é que, também na Utopia, de Morus, 
há um desprezo pelas coisas materiais e dinheiro: “As coisas materiais não 
são valorizadas porque todos têm o que precisam, a não ser como sinal de 
dignidade” (CAMPANELLA, 2003, p. 9). 

Até mesmo o preparo e exercício para a guerra era tido como igual para 
todos nessa sociedade, tanto para homens como para mulheres:
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Pois cada um, operando segundo sua inclinação natural, 
desempenha bem aquela função, e com prazer, por 
ser-lhe natural; da mesma forma digo com relação 
aos estratagemas e outras coisas. A cidade, de noite 
e de dia, conta com guarda nas quatro portas e nas 
extremidades das muralhas, sobre as torres e torreões: 
e o circulo é guardado de dia principalmente pelas 
mulheres, e de noite pelos homens; e fazem isso para 
não perderem o vigor ou para as situações excepcionais. 
Mantêm a vigília, como os nossos soldados, dividida de 
três em três horas; à noite permanecem em guarda 
(CAMPANELLA, 2003, p. 12). 

A noção de igualdade se verifica aqui ao estarmos diante de homens 
e mulheres que são colocados na mesma instância em vigiar e proteger a 
cidade. Ao contrário do conhecimento silogístico vigente entre os escolásticos, 
os sábios solarianos eram movidos pelas invenções e descobertas de novos 
instrumentos de trabalho e de guerra, voltados não para produzir conflitos, 
mas para auxiliar na manutenção da paz. A mesma noção de equidade em 
gênero se verifica em A República, de Platão, “pois as mulheres deveriam ter 
a mesma função na cidade que os homens, para isso necessitavam receber, 
de igual forma, a mesma educação” (FILHO, 2006, p. XXXIII). Desde Platão, 
sobretudo com os renascentistas, a questão da educação foi apontada como 
instrumento poderoso de construção da vida. “Os utopistas renascentistas 
acreditavam que era necessário organizar um sistema perfeito de educação 
para garantir o bem estar de todos” (SILVA, 2003, p. 16-28). 

Em muitas outras passagens de A Cidade do Sol podemos conferir a 
ideia de igualdade entre os cidadãos dessa sociedade utópica. Em A Cidade 
do Sol, Campanella tenta criar uma sociedade reivindicando uma religiosidade 
como descoberta filosófica, baseada na razão humana, cultuando as verdades 
do evangelho, de acordo com a natureza. Certamente não era o cristianismo 
vigente, mas uma religião natural dele derivado. A exemplo do que ocorreu 
nas utopias de Morus e Bacon, a finalidade da ordem solariana era o 
desenvolvimento da virtude de seus cidadãos pautados na justiça. A Cidade do 
Sol pode ser entendida também como uma proposta e crítica para renovações 
e salvação da sociedade de sua época, ao negar as formas de agir e pensar 
que vigoravam naquele momento. Pregar uma sociedade onde há o ideal 
de igualdade entre homens e mulheres nos mais diversos ofícios, e inverter 
valores como trabalhos fatigantes de pedreiros como arte nobre, e desprezo 
pelo dinheiro, era uma proposta revolucionária e grandiosa para a época. 
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Conclusão
Em A Cidade do Sol vemos o desejo de uma comunidade ideal, onde 

todas as funções têm a mesma nobreza fundamental. Esta utopia imaginária 
apresenta uma concepção do milênio como reino messiânico, traz a marca de 
uma comunidade monástica sacerdotal, na qual seus membros dedicavam 
todo tempo dentro dela. Essa característica de uma utopia cristã está presente 
também em Utopia de Morus, com mais profundidade, ainda, n’A Cidade 
do Sol. Campanella segue os modelos de Platão e Morus, mas sua utopia é 
mais marcante ao por em voga a noção de igualdade, justiça, felicidade e 
racionalismo. A Cidade do Sol foi exemplo de insubordinação em relação à 
ordem, especialmente à filosofia escolástica, repudiando com veemência 
aquelas velhas formas de conceber o mundo. 
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a resistência dos terreiros de egùngún em  
“tempos líquidos”

Rosângela Santos Silva1

A era da modernidade líquida, contexto histórico em que vivemos, assim 
denominado pelo escritor polonês Zygmunt Bauman, corresponde a uma série 
de transformações em que nada é feito para durar. Analisando a sociedade 
em geral percebeu-se que nos chamados “tempos líquidos” tudo acontece 
de maneira rápida e volátil. Em relação à dinâmica dos acontecimentos, para 
muitas pessoas, devido à fluidez permanente em que as coisas mudam o 
tempo todo e com velocidade, inúmeros fatos tornaram-se imperceptíveis e 
impossíveis de acompanhar.

A ideia de liquidez está associada à fluidez. Os fluidos se movem 
facilmente. “Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, vazam” (BAUMAN, 
2000, p. 8). É como tentar agarrar a água com as mãos: ela se esvai e não há 
possibilidade de retê-la. Diferente dos líquidos, os sólidos emergem intactos, 
molhados ou encharcados se permanecem sólidos, fixam espaço e prendem 
o tempo. Os fluidos estão constantemente prontos e propensos a mudanças, 
para eles, mais relevante é o tempo que o espaço a ocupar, espaço que, afinal, 
preenchem apenas “por um momento”. E como explica Bauman,

Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para 
os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa. Ao 
descrever os sólidos, podemos ignorar inteiramente o 
tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo de fora 
seria um grave erro. (BAUMAN, 2000, p. 8)

No livro intitulado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, Marshall Berman 
explica a visão dos tempos modernos quando diz que ser moderno “é sentir-se 
fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar 
e frequentemente destruir comunidades, valores, vidas”. (BERMAM, 1998, p. 13), 
e acrescenta ainda que ser moderno “é encontrar-se em ambiente que promete 
aventura [...] e transformação das coisas em redor” (BERMAN, 1998, p. 15).

Analisando as palavras descritas por Berman, entendemos que para ser 
moderno se faz necessário mergulhar em mudanças, experiências que podem 
1  * Mestranda do Curso em Estudos Literários na Universidade Estadual de Feira de 
Santana – UEFS – BA Pesquisadora no Grupo de Estudos Literários Contemporâneos – GELCe 
no Grupo João Ubaldo Ribeiro da Baía de Todos os Santos e de todos os Lugares – IFBA.
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trazer crescimento, autotransformação, alegrias, aventuras e também fazer 
parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo que é sólido desmancha 
no ar”, ou seja, dissolvendo tudo que persista ao tempo. Essa intenção clama 
pelo esmagamento da armadura protetora de crenças e lealdades, sobretudo 
das tradições que mantêm vivos resíduos do passado no presente. 

Na obra Viva o povo Brasileiro (1984), o itaparicano João Ubaldo 
introduz um referencial histórico da construção da identidade de um povo 
centrado em uma região e baseado nos ensinamentos do legado ancestral. 
Trata-se de uma comunidade cujo cotidiano é pautado em vivências que são 
resultados dos conhecimentos de transmissão dos saberes. 

Para muitas religiões a tradição é o fundamento, conservando seus 
conhecimentos, verdadeiro patrimônio imaterial a cerca de deus e do mundo. 
Assim entendemos que a memória religiosa africana só se manteve viva à custa 
da transmissão oral e da resistência dos negros que foram escravizados. Na 
modernidade líquida, o que prevalece é a mudança constante associada ao 
desapego, provisoriedade e o acelerado processo de individualização. 

Viva o povo brasileiro elege como forma privilegiada uma dominante 
étnica de origem africana, e como afirma a estudiosa Rita Olivieri-Godet (2009), 
o autor recria “manifestações próprias das sociedades primitivas e sem escrita: 
os mitos de origem, as genealogias, as práticas religiosas, os rituais de magia, 
as lendas, os saberes considerados como segredo” (OLIVIERI-GODET, 2009, p. 
50), um verdadeiro sistema cultural em que a religião é um dos elementos mais 
significativos na construção da descendência africana.

A obra Ubaldiana traz aspectos que podem apontar para a realidade. 
O próprio autor, em entrevista concedida à Revista Veja, em 1993, quando 
questionado sobre qual a função dos escritores num país com tantas mazelas 
sociais como o Brasil2, João Ubaldo responde da seguinte maneira: A literatura 
não pode fazer nada a não ser falar do povo de seu país.

Nas quase setecentas páginas do romance, o autor tece uma síntese de 
três séculos (XVIII, XIX e XX) da história do Brasil. A construção da identidade é 
o tema central e além dos inúmeros povoados que integram a ilha, descreve a 
Capoeira do Tuntum, espaço formador de grupos solidários e manifestação de 
tradições autênticas dos negros escravizados.

A Capoeira do Tuntum é constituída de múltiplos espaços cheios de 
significados, de difícil acesso e cercada por “touceiras de árvores”. (RIBEIRO, 
2009, p. 567). O ambiente é carregado de força sobrenatural onde “as almas e 
os espíritos às vezes zumbem. Não é que zumbam, é que, quando o ambiente 
está muito carregado deles, parece haver uma vibração atmosférica aos 
ouvidos sensíveis” (RIBEIRO, 2009, p. 566).

2  Sobre isto ver entrevista completa intitulada O político somos nós publicada na revista 
Veja, Editora Abril, edição1311, ano 26 – n0 43, em 27 de outubro de 1993, p. 7.
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É notório no texto que, nesse espaço sagrado, tudo se transforma e os 
ritos africanos compõem a vida da comunidade unificada tanto pelos valores 
que estimam quanto pela lógica de conduta que seguem. A vida coletiva está 
relacionada não só a grau de parentesco sanguíneo, mas também por elos 
religiosos que aumentam os laços de afetividade. 

No contexto apresentado por Bauman, há uma tendência para se 
viver cada vez mais o individualismo exacerbado. Em entrevista3, Bauman 
comenta sobre a grande facilidade em se fazer amizades no mundo fluido, ao 
mesmo tempo em que define conceitos entre redes sociais e comunidade. O 
interessante está em saber que a comunidade, por sua vez, precede o indivíduo, 
pois o mesmo já nasce em uma comunidade. Ao contrário está a rede criada e 
mantida viva para atender duas atividades diferentes: conectar e desconectar, 
e os laços humanos no mundo fluido se caracterizam pela facilidade e rapidez 
em conectar e desconectar.

 Nas comunidades egwugwu (grupo pertencente à religião de matiz 
africana – Candomblé) é nitidamente claro o poder e a força emergente em cada 
membro para manter vivas suas raízes. A imagem da comunidade é preservada 
em que aqueles que fazem algo que desagrada ou prejudica a integridade do 
grupo são prontamente punidos. No mundo fluido quase nunca há punições.

Na modernidade líquida tudo é volátil, e as relações de vida em conjunto 
(famílias, casais, grupos entre outros) perdem a consistência e estabilidade. Em 
outras palavras, “laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas 
destinadas a serem consumidas, e não produzidas” (BAUMAN, 2001, p. 187).

 Em relação à comunidade apresentada por João Ubaldo na narrativa, 
os indivíduos desse grupo tendem a ficar cada vez mais próximos, devido 
aos laços de fidelidade que norteiam as relações; extremamente fortalecidos 
pelo respeito, adoração e lealdade dispensados aos ancestrais (entidades 
que estabelecem regulamento de convívio), nada se faz sem a permissão das 
divindades, preservando a identidade.

As lembranças, os costumes, a manutenção das práticas, rituais e 
crenças religiosas preservam a memória cultural como herança preciosa 
transmitida a seus descendentes de forma oral. Na passagem intitulada “Porto 
Santo da Ilha, 10 de junho de 1821”, capítulo 02 do romance, João Ubaldo 
transcreve o discurso da personagem Dadinha no momento de sua morte: 
“compreenderam então que Dadinha ia mesmo morrer e se ajeitaram para 
aprender tudo o que pudessem e não envergonhá-la na hora da despedida” 
(RIBEIRO, 2009, p. 82). Esse discurso explica o mito da origem em que todos se 
reconhecem e que possibilita a preservação da identidade do grupo.
3  http://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU – Ver entrevista. Acessado em 12 
de dezembro 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU


930<sumário

No livro intitulado Memória e Sociedade, Ecléa Bosi considera que “a 
lembrança é a sobrevivência do passado. O passado conservando-se no espírito de 
cada ser humano aflora à consciência na forma de imagem-lembrança” (BOSI, 1987, 
p. 15). Na visão do palestino Edward Said, “a invocação do passado constitui uma 
das estratégias mais comuns nas interpretações do presente” (SAID, 2011, p. 34).

A renomada filósofa Marilena Chauí reforça em Convite à Filosofia que 
“a memória é uma atualização do presente ou a presentificação do passado e é 
também registro do presente para que permaneça como lembrança” (CHAUI, 
2003, p. 140). E ainda em Perfeitas Memórias Adeítalo Pinho diz que “Nada 
pode causar maior consternação pessoal e pública do que um indivíduo sem 
memória. O contrário, nada pode ser mais comemorado do que outro com 
grande capacidade de lembrar”. (PINHO, 2011, p. 19).

A respeito das citações acima, entendemos que a sobrevivência do passado 
está vinculada a grande capacidade de lembrar o que foi retido pela memória. A 
memória é importante na formação da identidade, portanto, um indivíduo sem 
memória é um indivíduo sem identidade. Nesse sentido, Célia Toledo Lucena 
explica que “a arte de lembrar é um ato de recuperação do ‘eu’ e a história de vida 
é uma interpretação atual da vivência do passado” (LUCENA, 1999, p. 79). 

As histórias de vida do grupo Egùngún fazem parte de uma tradição. 
A palavra tradição vem do latim traditio e significa entregar, passar adiante, 
transmitir costumes a uma comunidade. O teórico cultural Stuart Hall, no 
livro intitulado Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, afirma que 
“a tradição é representada como se fosse fixada em pedra” (HALL, 2003, p. 
70). É como se olhássemos para o grande mar e observássemos as pedras que 
existem imersas no mesmo. A maré sobe, molha as pedras e quando a maré 
abaixa, as pedras, mesmo molhadas, permanecem intactas.

Somam-se a isso os inúmeros rituais mantidos da mesma forma que 
concebidos: trabalhos, cultos, celebrações, mínimos detalhes de obrigações 
cerimoniais. Uma vastidão de valores internalizados que por muito tempo 
foram marginalizados e, como nos adverte Rita Godet, “os textos de João 
Ubaldo fazem-nos refletir sobre os dilemas de nossa época, que ainda 
presencia reações de intolerância diante de manifestações da diversidade 
cultural e identitária.” 4.

O culto ancestral dos Egùngúns, assim denominado pelos adeptos do 
Candomblé do Babá (culto destinado aos espíritos de mortos), resiste desde 
a entrada dolorosa dos negros no Brasil. Ao narrar no primeiro capítulo 
a sequência de povos que aqui chegaram, como portugueses, espanhóis, 
4  Trecho retirado de uma resenha intitulada Os nós e os outros da identidade de autoria 
do escritor e professor Dr. Aleilton Fonseca publicada no jornal A Tarde, Salvador em 25 de Julho 
de 2009, p. 3.
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holandeses, dentre outros, João Ubaldo se reporta aos africanos conforme 
citação: “Em seguida, chegaram os pretos de várias nações da África e, não 
importa de onde viessem e que deuses trouxessem consigo, nenhum deles 
jamais pôde livrar-se de seus mortos” (RIBEIRO, 2009, p. 17). 

Não poder livrar-se de seus mortos refere-se ao culto ancestral, 
prática que sofreu e infelizmente ainda sofre preconceitos. Uma das maiores 
autoridades no estudo das religiões afro no país, Reginaldo Prandi, autor do 
livro Mitologia dos orixás, explica a raiz histórica dos preconceitos contra o 
candomblé: “Por serem religiões de transe, de culto aos espíritos, e em alguns 
casos de sacrifício animal, têm sido associadas a estereótipos como o de: 
‘magia negra’, (por não apresentarem geralmente uma ética voltada para uma 
visão dualista do bem e do mal, conforme estabelecem as religiões cristãs 
tradicionais), superstições de gente ignorante, práticas diabólicas, etc.” 5.

Nas religiões de matriz africana, o culto ancestral está diretamente 
ligado à sociedade do mundo do além, voltado à comunidade de seres humanos 
já falecidos. São exemplos de antepassados que deram origem as famílias 
africanas: Baba Olukotum, Baba Agboulá, Baba Bakabaká, Baba Alapalá, Baba 
Omorotodô, e Baba Ajimudá. Assim, na ancestralidade a morte não representa 
simplesmente o fim da vida humana, mas que a vida terrestre se prolonga em 
direção à vida além-túmulo.

É preciso dizer que, após mais de trezentos anos de escravidão e 
opressão, os adeptos se mantiveram firmes em uma religião tradicional que 
não muda com o tempo, privilegiando os ritos e valorizando os segredos. 
Muitos foram os obstáculos enfrentados, perseguição policial, intolerância e 
preconceito, mas “a sociedade brasileira não conseguiu desafricanizar o negro, 
no referente às suas crenças religiosas”. (CARNEIRO, 1986, p. 35).

Os cultos ritualísticos Egúngúns continuam sendo expressão 
fundamental na construção e preservação da memória familiar ancestral por 
meio dos trabalhos, cultos, celebrações, mínimos detalhes de obrigações 
cerimoniais, etc. Uma vastidão de valores internalizados. Portanto, pode-se 
afirmar que as religiões de matriz africana representam, sem dúvidas, uma 
fonte inesgotável de valores com os quais se constroem vertentes importantes 
na formação da identidade. Rochas inabaláveis que nem mesmo “tempos 
líquidos” conseguiram suplantar.

5  Ver artigo Candomblé e Umbanda: Práticas religiosas da identidade negra no Brasil de 
publicado na RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção 9 (27): dez 2010, p. 885.
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cees nooteboom e a escritura do desaparecimento

Samanta Lopes Bergé1

No início da segunda metade do século XX, o jovem Cornelis Johannes 
Jacobs Maria Nooteboom saiu para o que hoje costumamos chamar de um 
mochilão pela Europa. Partiu de Hilversum na Holanda, onde trabalhava num 
banco, e foi para Paris através da Escandinávia pedindo carona num continente 
ainda despedaçado pela Segunda Guerra Mundial. Dizem que depois dessa 
viagem nunca mais voltou, os caminhos do mundo tornaram-se sua morada. 
Acredito porém que em parte o eterno viajante jamais tenha deixado a Holanda. 
Como ele mesmo disse em seu ensaio sobre Dom Quixote, “os escritores não 
podem ser encontrados em suas imagens, mas somente em seus livros [...]”2 
(NOOTEBOOM, 2011, s/p). E num exercício de dedução zombeteiro tipicamente 
nooteboomiano, se tudo que Cees escreveu foi em neerlandês, então, pelo 
menos em parte, Nooteboom jamais deixou as planícies de sua primeira 
morada. Porém, não se trata aqui de um exercício romântico de associação de 
uma literatura com suas fronteiras nacionais, mas de um ato de escrever que 
visa o pensamento sobre a linguagem.

Pensemos em sua primeira aventura que resultou no romance Philip 
en de anderen (“Philip e os outros”, ainda sem tradução no Brasil, de 1955). 
Quem em sã consciência, querendo chegar em Paris a partir da Holanda, 
passa pela Escandinávia? Alguém talvez que proponha como chave da escrita 
a aceitação do desvio como caminho possível. Sendo assim, a primeira viagem 
de Nooteboom pode simbolizar mais do que simplesmente ser essa “primeira”. 
Ela é também uma metáfora da sua escritura: da literatura como eterno desvio 
de inúmeras bifurcações, encruzilhadas, rotatórias. Nooteboom passou por 
todos os continentes e esteve/está em todos simultaneamente. Ao mesmo 
tempo, seu lugar é um não-lugar, um no-mans-land, uma terra de ninguém. 
Um espaço de tensão entre as fronteiras da ficção e da realidade.

Escrever para não morrer como dizia Blanchot ou talvez falar para 
não morrer como acrescentou Foucault. “Os deuses enviam os infortúnios 
aos mortais para que eles os narrem: mas os mortais os narram para que 

1  Mestranda em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde 
estuda as narrativas do escritor neerlandês Cees Nooteboom. Contato: samanta.lopes@gmail.com
2  “Schrijvers bevinden zich niet in hun beelden, maar in hun boeken […]” (Tradução 
nossa).
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esses infortúnios jamais cheguem ao seu fim” (FOUCAULT, 2009. p. 47). A 
trama escrita por Homero foi recontado por Kafka. Em O silêncio das sereias, 
Ulisses tampa seus ouvidos com cera e deixa-se amarrar ao mastro, mas as 
sereias se calam. Em Dia de Finados (2001), romance de Cees Nooteboom, o 
personagem Arthur Daane – seu Ulisses – é insistentemente perseguido pelo 
canto das sereias enquanto caminha pelas ruas cobertas de neve da cidade 
de Berlim. Mas Artur não entende seu chamado, acredita não ser para ele, e 
simplesmente caminha em outra direção. A compreensão da narrativa e desse 
labirinto literário de espelhos produtor metamórfico de reflexos, mimetismo 
em vez de mímeses, é recorrente na obra de Nooteboom. É a repetição de um 
livro através do seu comentário, como escreveu Blanchot:

This lack or distance, unexpressed because covered over 
by expression, is that on the basis of which the work, 
while said one time, said perfectly and incapable of being 
said again, nonetheless irresistibly tends to say itself 
over again, requiring the infinite speech of commentary 
[...] This repetition of the book by commentary is the 
movement thanks to which a new speech, new and 
yet the same, introduces itself into the lack that makes 
the work to speak, claiming to fill it in or make it good. 
(BLANCHOT, 1993, p. 390).

Não somente Homero é uma referência reincidente na obra de 
Nooteboom, mas também outros temas clássicos ou canônicos. E é por meio 
dessa repetição que gostaria de falar de uma incompatibilidade entre tempo 
e espaço, uma dissonância de sentidos, também recorrente em sua obra, que 
abre uma lacuna para pensar a questão da morte e da sua impossibilidade. 
Escolhi dois ensaios publicados por ele no livro Caminhos para Santiago: 
desvios pelas terras e pela história da Espanha (NOOTEBOOM, 2008).

No primeiro chamado Nos rastros de Dom Quixote, Cees Nooteboom e 
seu fotógrafo saem em busca dessa figura fantasmagórica que é Cervantes, mas 
encontra apenas o engenhoso fidalgo em seu lugar. Difícil não fazer analogias. 
Quem mais poderiam ser Nooteboom e o seu fotográfo senão o próprio Dom 
Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança? Cees Nooteboom, aquele que num 
possível momento de insanidade, sai em busca de um escritor morto há quase 
quatro séculos. O fotógrafo, aquele que tem o poder e o papel de aproximar o 
real, seu Sancho. Para Nooteboom, Dom Quixote e Sancho foram imortalizados 
por Gustave Doré, basta fechar os olhos para que possamos vê-los. Mas 
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Cervantes, como Cervantes se parece? Num livro do século XIX, Nooteboom 
vê indicações de onde o escritor teria vivido em Madri, e é a partir dessa 
cidade que ele inicia sua aventura. Ele vaga pelas ruas da capital espanhola 
até que encontra indicações do convento onde Cervantes estaria enterrado. 
Bate na porta e ao perguntar a uma freira se o escritor estaria ali, a resposta 
é “sim, mas ele não jaz aqui”3 (NOOTEBOOM, 2011, s/p). Mais a frente, ao se 
deparar com a estátua de Cervantes numa praça da cidade, tem a impressão 
de que Cervantes ri da sua busca. Afinal, um escritor só pode ser encontrado 
nas marcas de sua ausência. É nesse espaço vazio que caracteriza a literatura, 
segundo Blanchot, e que Giorgio Agamben desenvolve a partir de Foucault 
em O autor como gesto, que “o sujeito que escreve é aquele que não pára de 
desaparecer” (AGAMBEN, 2007, p. 61). Cervantes está em constante processo 
de desaparecimento, reduplicação infinita. E nesse espaço da morte física do 
autor, do Cervantes que em nenhum lugar pode ser encontrado, o Cervantes da 
não-presença espacial, e da onipresença da memória, rastros deixados por toda 
parte, que Cees Nooteboom pratica seu próprio gesto: o da incompatibilidade 
entre tempo e espaço, da morte como dissonância, ou seja, da não-morte.

Caminhos para Santiago é um relato de viagem. As viagens têm início, 
meio e fim, e são uma metáfora comum para a vida. Mas Caminhos para 
Santiago também é uma coletânea de ensaios e como disse Adorno, o ensaio 
“não começa com Adão e Eva, mas com aquilo sobre o que deseja falar, diz o 
que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não onde 
nada mais resta a dizer: ocupa, desse modo, um lugar entre os despropósitos” 
(ADORNO, 2003, p. 17). Um desvio hiperbólico também pode ser considerado 
um despropósito. Sendo assim, o ensaio é uma perambulação ou uma 
peregrinação para e sobre Santiago ou a Espanha onde não se busca a verdade 
última, mas talvez a desconstrução dessas verdades últimas. A viagem como 
início, meio e fim não encerra o lugar ou o tema do qual se trata, mas trata da 
vida e da morte como um espaço de tensão e proliferação da narrativa. É por 
esse motivo que gostaria de pensar em Caminhos para Santiago não como 
uma narrativa sobre um deslocamente espacial, mas com uma fricção espaço-
temporal. Se Nooteboom está em busca de Cervantes, o que está em jogo 
não é o deslocamento espacial que ele faz entre Madri e La Mancha. Desse 
deslocamento, vemos pouco da paisagem correndo pela janela do carro que 
dirige, mas sim um deslocamente no tempo, o movimento da memória, daquilo 
que se leu, se viu ou ouviu em outras viagens. Alberto Manguel, em ensaio 
sobre os 80 anos do escritor neerlandês, tenta pensar a obra de Nooteboom a 
partir dessa tensão espaço/tempo. E diz:

3  “’Ja, maar hij ligt er niet.’” (Tradução nossa).
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Com uma virada lingüística maliciosa, Ibn al-Arabi confunde 
o nosso movimento infinito através do tempo com um 
movimento pragmático através do espaço. É verdade que 
um homem, mesmo que passe toda sua vida trancado num 
quarto, está condenado a viajar através dos anos, hora 
após hora, onde cada hora o fere até a morte. Contudo, 
o deslocamento de um ponto a outro sobre a Terra não 
é mais que uma sucessão de momentos de imobilidade: 
nossa geografia só existe quando estamos em pé sobre 
nossas próprias pernas. Esse é o olhar de Berkeley sobre o 
espaço que também atribuo a sua obra. A conclusão disso 
é que o caminho não é o caminho, mas o aqui4. (MANGUEL, 
2013, s/p).

Se não há movimento e se o espaço está sempre condenado ao 
aqui, então em Nooteboom também não existe o agora. Como relato, sua 
viagem conhece movimentação no tempo que vivencia outros. E se o tempo 
está a todo tempo vivenciando outros tempos, então ao retornar ao tempo 
presente estamos nesse pretérito recém-passado, constante disrupção 
espaço-temporal onde a morte só é possível quando não há espaço e tempo, 
ou seja, impossibilidade. Se o segredo para a morte é a ausência espaço-
temporal simultânea, então podemos dizer que a odisséia de Nooteboom é 
como a de um algoz, um carrasco trocista, que promove constantes e insólitos 
desencontros entre um casal de amantes apaixonados. Escrever para não 
morrer, desencontrar para viver.

Em entrevistas, Cees Nooteboom já colocou que não vê diferença entre 
seus relatos de viagem e seus livros de ficção. O que há é um carater poético 
que permeia toda sua obra5. Dentro desse caráter poético, seu pensamento 
sobre a linguagem e a representação da arte através da escrita utiliza a écfrase 
como artifício para abertura desses espaços de proliferação da narrativa. 
4  “Met een malicieuze linguïstische wending verwart Ibn al-Arabi onze eindeloze 
beweging door de tijd met een pragmatische beweging door de ruimte. Het is waar dat een mens, 
zelfs als hij zijn hele leven zit opgesloten in zijn kamer, ertoe veroordeeld is om door de jaren 
te reizen, uur na uur, waarbij elk uur ons verwondt, zoals de zonnewijzerspreuk het wil, tot het 
laatste ons doodt. Maar verplaatsing van één punt op deze aarde naar een ander punt is niet meer 
dan een opeenvolging van momenten van roerloosheid: onze geografie bestaat alleen op het 
moment dat we er zijn, staand op onze eigen twee benen. Ik hecht eraan die Berkeleyaanse kijk op 
de ruimte op jouw werken toe te passen. Zoals je zelf zegt aan het eind van een gedicht: ‘Weg is 
weg.’ Uitvloeisel daarvan is dat een plek niet weg is, maar hier.” (Tradução nossa).
5  Alberto Manguel entrevista Cees Nooteboom. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=mwzuxfa0azs. Acesso em: 26 jun 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=mwzuxfa0azs
https://www.youtube.com/watch?v=mwzuxfa0azs
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A écfrase, concebida como a descrição imaginária de uma obra de arte, 
experiênica ou pessoa, foi utilizada como exercício retórico na Grécia Antiga. 
Ela buscava expressar através de palavras e de forma dramática, uma obra 
de arte visual. Porém a écfrase colocou dois problemas: o primeiro de que a 
literatura sucederia outras formas de arte, também em termos de importância; 
e segundo, de que seria possível ter uma ideia do todo e de que uma obra de 
arte pudesse ser esgotada através de uma outra linguagem. Nooteboom utiliza 
largamente essa técnica em seus livros. Em conversa com o escritor, Margot 
Dijkgraaf coloca que 

suas descrições de cor, som, cheiro e até o clima por 
exemplo, são interligadas pela expressão daquilo que 
é experimentado por ele: sentimentos de surpresa, 
admiração, alegria, melancolia, e é nesse momento 
que o leitor reconhece suas próprias emoções e tem a 
sensação de que lê algo que já tinha visto, mas esquecido6 
(DIJKGRAAF, 2009, p. 34).

Em Uma rainha não ri (NOOTEBOOM, 2008), Nooteboom analisa alguns 
quadros de Velázquez, entre eles, Las meninas (1656). Em As palavras e as 
coisas, de 1966, Michel Foucault pensou sobre o mesmo quadro do pintor 
espanhol, e dele falou sobre a incerteza eterna dos reflexos propostos por 
Velázquez onde nos perguntamos todo tempo quem afinal é representado no 
quadro, labirinto de espelhos, reflexos infinitos (FOUCAULT, 2000, p. 3-21). O 
que os olhos percebem na pintura é uma fusão, uma bagunça quase profana 
em que tudo coabita e coexiste ao lado de todo o resto – um deslocamento 
eterno do centro. Nooteboom obviamente leu o texto de Foucault e tentou, da 
sua forma, resolver o enigma:

Certa vez em Bangkok, um amigo levou-me para ver uma 
coisa “que eu nunca vira antes”. E era a pura verdade. 
Numa sala imensa, atrás de um portão, havia uma grande 
vitrine, acho que ainda o melhor termo que possa ser 
utilizado, por trás da qual encontravam-se umas trinta 
mulheres. Traziam números, tricotavam, conversavam ou 
olhavam para o vazio. Às vezes olhavam para nós, mas 

6  “Zijn beschrijvingen van kleur, geluid, geur, weersgesteldheid worden doorvlochten 
met de uitdrukking van wat het waargenomene hem doet: gevoelens van verbazing, bewondering, 
vreugde, melancholie, en het is hierin dat de lezer z’n eigen emoties herkent en het gevoel krijgt 
dat hij iets leest wat hij al gezien heeft, maar vergeten was.” (Tradução nossa).
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havia algo profundamento desagradável naquele olhar 
ausente, como se ele lhe atravessasse ou não enxergasse 
absolutamente nada de você, e enquanto elas continuavam 
olhando e nós a olhávamos. Do meu lado da vidraça, os 
homens escolhiam um número e entravam. Uma mulher 
levantava-se então, certamente um número havia sido 
chamado, mas não se ouvia nada. Era esse o segredo, não 
podiamos ouvir nada, elas nada podiam ver. Do outro lado, 
nossa vidraça era um espelho. O que elas viam não eramos 
nós, e sim sua própria imagem7. (NOOTEBOOM, 2008, s/p)

Para Cees Nooteboom, o que vemos em Velázquez é uma incongruência 
entre duas esferas sensoriais, uma auditiva e outra visual. Podemos ver, mas 
não somos ouvidos. Ouvimos, mas só vemos a nós mesmos. Em seu estudo 
de semântica histórica intitulado Classical and Christian Ideas of World 
Harmony – Prolegomena to an Interpretation of the Word “Stimmung” (1944), 
Leo Spitzer tenta fazer um inventário de duas tradições que permeiam uma 
ideia de harmonia no mundo ocidental. Uma ligada a Santo Ambrosio e que 
privilegia a esfera visual e uma segunda, ligada à tradição de Santo Agostinho 
que privilegia a esfera auditiva. Em Santo Ambrosio, a observação do espaço, 
da natureza, era parte fundamental para compreender a ordenação do mundo 
onde o homem fazia parte, mas não era o centro. Em Santo Agostinho, o 
sentimento de um mundo hamônico é construído a partir de uma ênfase na 
linearidade, na sucessão do tempo e na memória, na voz que para ser ouvida 
requer necessariamente o tempo como aliado, do homem como Uno. De uma 
imanência ligada ao mundo grego a um transcendentalismo cristão, essas duas 
esferas se revesaram ao longo da história.

Mas agora pensemos em Nooteboom e na sua écfrase como 
possibilidade de criação de uma linguagem própria, não de uma liguagem total 
ou superior, mas disruptiva, despropositada. Se aquilo que é visto inscreve 
seu lugar no espaço, assim como aquilo que é ouvido tem garantida sua 
continuidade temporal, então o acontecimento que somos é uma instância 
7  “Ooit, in Bangkok, heeft een vriend me meegenomen om iets te zien ‘wat ik nog niet 
gezien had’. Het klopte. In een hal achter een poort bevond zich een grote etalage, dat is nog het 
beste woord, waarin een stuk of dertig vrouwen zaten. Ze droegen nummers, breiden, babbelden, of 
staarden voor zich uit. Soms keken ze je aan, maar er was iets onaangenaams in die blinde blik, alsof 
ze recht door je heen keken, of je helemaal niet zagen, terwijl ze toch bleven kijken, en jij terugkeek. 
Aan mijn kant van de ruit stonden mannen die een nummer uitzochten, en dan naar binnen gingen. 
Dan zag je een vrouw opstaan, waarschijnlijk werd er een nummer afgeroepen, maar dat kon je 
niet horen. Dat was het geheim, wij konden niets horen, zij konden niets zien. Onze ruit was aan de 
andere kant een spiegel. Wat ze zagen waren zijzelf, niet ons.” (Tradução nossa).
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espaço-temporal de dois apaixonados que não se separam. Se nos tornamos 
invisíveis e inaudíveis simultaneamente, estamos fadados ao desaparecimento, 
a morte. Mas e se esse algoz caçoador, em sua viagem pela pintura, essa 
também ficcional, pois tudo para ele é pura ficção e pura realidade, nos 
coloca novamente como solução do enigma a eterna busca de dois amantes, 
espaço-tempo, que só fazem se desencontrar, então talvez possamos pensar 
na linguagem desse nosso carrasco como a eterna busca de Dom Quixote por 
Dulceneia, uma linguagem que procura anteceder a si mesma, a linguagem 
surda de um admirador em frente a um quadro que fecha seus olhos somente 
para ver melhor. O silêncio não representa a morte e o fim de todas as coisas. 
Ao contrário, é no silêncio insólito das escolhas não feitas de um momento pré-
adâmico que as palavras atingem sua máxima potencialidade. “A linguagem da 
literatura é a busca desse momento que a precede”, coloca Blanchot (2011, p. 
335). É na quietude dos sons inauditos que o escritor compreende o pulsar do 
silêncio, de uma escolha intencionalmente cega que foge do centro. Concluo 
com uma citação de Nooteboom em seu livro Zelfportret van een Ander 
(“Autorretrato de um outro”):

Uma vez que ele havia pensado que você poderia escrever 
o mundo com palavras, desde o seu início. A sua pronúncia 
as transformaria em coisas, obedientes ao seu nome. Isso 
fez das línguas, sagradas. Agora ele já não sabia se era 
verdade. As coisas em torno dele tinham se tornado cada 
vez mais fechadas em si mesmas, como se soubessem que 
iriam perder seus nomes novamente. Ele se perguntou 
como seria se nada mais pudesse ser chamado, se tudo 
estivesse fechado em si mesmo [...] privar as coisas do 
seu nome e desfazê-las, as palavras apagadas até que 
a primeira nunca tivesse sido dita. Só então voltaria o 
silêncio. Só então tudo calou.8 (NOOTEBOOM, 1993, p. 
72-73)

8  “Ooit had hij gedacht dat je met woorden de wereld kon schrijven, vanaf het begin. 
Het uitspreken van woorden zou ze in dingen veranderen, gehoorzaam aan hun naam. Dat maakt 
alle talen heilig. Nu wist hij niet meer of het waar was. De dingen die hem omringden hadden 
zich steeds meer in zichzelf gesloten, alsof ze wisten dat ze hun namen weer zouden verliezen. 
Hij vroeg zich af hoe het zou zijn als niets meer heette, als alles uitsluitend zichzelf was […] De 
dingen van hun naam beroofd en ongedaan gemaakt, de woorden uitgewist tot ook het eerste nooit 
gezegd was. Pas daarna zou het weer stil worden. Pas daarna werd alles weer stil.” (Tradução nossa).
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o insólito em Boaventura cardoso e Paulina chiziane

Silvania Núbia Chagas1

No século XX, a independência conquistada pelos países africanos de 
língua portuguesa não trouxe as soluções esperadas para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Estes povos continuam titubeando entre os 
costumes da tradição e os desmandos da modernidade. Cada vez mais, se 
ressalta o questionamento sobre os problemas que já existiam e que se 
agravaram com as novas implicações trazidas pelo “progresso”. Isso significa 
que, “as várias consequências dessa nova situação determinaram o caos como 
‘estrutura’ social, que passa a se definir por atitude de repúdio ao já visto, 
já sentido, já vivido, numa palavra, de contrariedade ao preestabelecido” 
(COVIZZI, 1978). Os valores adquiridos passam a ser questionados, a noção de 
racionalidade torna-se obnubilada mediante novos conceitos e, isso encontra 
expressão na literatura e nas artes em geral, tendo em vista estas serem 
produtos oriundos do contexto social, veja-se,

Para a África, a época atual é de complexidade e de 
dependência. Os diferentes mundos, as diferentes 
mentalidades e os diferentes períodos sobrepõem-se, 
interferindo um nos outros, às vezes se influenciando 
mutuamente, nem sempre se compreendendo. Na África 
o século XX encontra-se lado a lado com a Idade Média, o 
Ocidente com o Oriente, o cartesianismo, modo particular 
de “pensar” o mundo, com o “animismo”, modo particular 
de vivê-lo e experimentá-lo na totalidade do ser. (HAMPATÉ 
BÂ, 2010, p. 210).

Ou seja, é o Ocidente com o que se costuma chamar “modernidade” 
atropelando o tradicional, uma vez que, “Os jovens líderes ‘modernos’ 
governam, com mentalidades e sistemas de lei, ou ideologias, diretamente 
herdados de modelos estrangeiros, povos e realidades sujeitos a outras leis 
1  Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco. Doutora em Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa, pela Universidade de São Paulo - USP. Coordenadora de 
Pesquisa e Pós- Graduação. Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre África e Brasil – NEAB, 
da Universidade de Pernambuco. Coordenadora do grupo de pesquisa “Identidades culturais: 
preservação e transitoriedade na cultura afro-brasileira.”
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e com outras mentalidades” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 210). Resultando na 
falta de compreensão de seu povo, mediante o fato de estar sendo tratado e, 
muitas vezes, julgado, por leis e costumes que em nada tem a ver com os seus, 
uma vez que estes sempre se pautaram pelo caráter sagrado, herdado dos 
ancestrais, que ao longo da vida permeou todas as suas ações.  Isso é muito 
sério porque a identidade desses povos passa a ser questionada, uma vez que 
a “modernidade” torna-se imperativa. Stuart Hall (2006) citando Anthony 
Giddens, afirma:

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os 
símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a 
experiência das gerações. A tradição é um meio de lidar 
com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade 
ou experiência particular na continuidade do passado, 
presente e futuro, os quais por sua vez, são estruturados 
por práticas sociais recorrentes. (HALL , 2006, p. 14-15).

Diante disso, uma nova categoria se instaura na obra de arte: o insólito, 
que desperta no leitor o sentimento de inverossímil, infame, incongruente, 
impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal etc. 
O estranhamento, característica inerente à literatura, nestas escrituras, se 
apresenta de maneira mais contundente. O sagrado que, como já foi dito, rege 
a vida nestas sociedades, é cada vez mais questionado, tendo em vista que este 
pressuposto, para eles, não é apenas um complemento em suas vidas, ou seja, 

O africano é um ser “profunda e incuravelmente crente, 
religioso”. Para ele, a religião não é simplesmente um 
conjunto de crenças, mas, um modo de vida, o fundamento 
da cultura, da identidade e dos valores morais. A religião 
constitui um elemento essencial da tradição a contribuir 
na promoção da estabilidade social e da inovação criadora.  
(K. NKRUMAH apud TSHIBANGU, 2010, p. 605).

Em Maio, mês de Maria, de Boaventura Cardoso e O sétimo juramento, 
de Paulina Chiziane, isso fica muito claro, pois o embate entre o cristianismo 
e as religiões africanas, caracterizadas pelo animismo, é muito enfático. E, 
como se isso não bastasse, a ambição desmedida e a manutenção do poder 
propiciam o sincretismo religioso, porém, não é de uma forma tranquila, mas 
sim, mediante as circunstâncias, ou seja, “a presença da palavra crise era 
inevitável. E um mundo em crise é um mundo não sólito, tanto no plano sócio-



943<sumário

lógico-psicológico, quanto no da expressão artística” (COVIZZI, 1978). 
O insólito se instaura na narrativa de Boaventura Cardoso logo no 

início da narrativa, uma vez que descreve um culto ou missa, em que os fiéis 
adoram Nossa Senhora de Fátima, esperam milagres, estes acontecem, mas ao 
mesmo tempo espíritos se presentificam e há desmaios. Pode-se perceber aí, 
o entrecruzamento de várias religiões, pois, se por um lado temos a adoração 
a uma santa católica, por outro, percebe-se, também, características do 
animismo das religiões africanas, bem como os desmaios que acontecem em 
igrejas pentecostais, como a Universal do Reino de Deus, por exemplo. E esta 
última fica bem clara com a “expulsão do satanás” executada pelo padre:

(...) de repente, sô Padre apontou para uma direcção, 
assim, e disse: está ali o Satanás! Tirem o Satanás do 
Templo do Senhor! Levem-no para a rua! Fora, Fora 
satanás! (CARDOSO, 1997, p 13-14).

Trata-se de uma narrativa que conta a trajetória de João Segunda, 
nome sugestivo por ser este um assimilado da cultura do colonizador e, por 
isso, ser considerado “um preto de segunda”, ou seja, João Segunda tinha 
um comportamento pautado pelos costumes dos brancos, se virava bem no 
meio dos negros, mas acreditava que a verdadeira civilização estava entre os 
brancos. Carmem Secco afirma que, 

João Segunda é a caricatura do assimilado que vê a colônia 
como extensão da metrópole, acreditando e ensinando aos 
filhos que Angola era Portugal. Assumindo uma identidade 
“decalcada”, buscava símbolos que o representassem e lhe 
dessem a impressão de status semelhante ao dos brancos 
portugueses pelos quais se pautava. (SECCO, 2008, p. 125, 
grifos da autora).

Ele e sua família migram para Luanda, saem de sua aldeia Dala Kaxibo e 
vão viver na cidade. No entanto, durante o trajeto, sua mulher morre e, este vai 
viver em Luanda com os filhos e uma cabra, que tem poderes sobrenaturais. 
Esta cabra, somente compreendida pelo seu dono, previu o desastre natural 
que se abateu sobre Dala Kaxibo e provocou o abandono pela população. 

Nesta narrativa, os fatos além de serem insólitos, são também alegóricos 
e nos fazem vislumbrar o fantástico, uma vez que elementos sobrenaturais 
interagem e não são explicados. Se o comportamento da cabra nos faz constatar 
a alegoria, as visitas constantes da esposa de João Segunda, após a morte e a 
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voz do filho desaparecido, proferida pelo padre, nos remete ao fantástico, uma 
vez que a narrativa chega ao final sem explicação.

Luandino Vieira prefaciando essa obra, afirma:

Um romance do choque de mentalidades e modos de 
vida. Aí estão a delapidação, a destruição da riqueza 
material; a desadequação de costumes e usos; a 
corrupção de valores, impotentes e perdidos num 
espesso cacimbo de insegurança, medo, de iniquidades 
e de injustiça – a repressão. Opondo-se ou aceitando um 
quotidiano de boatos, suspeitas, mujimbos e dúvidas, 
verdades e mentiras, alianças oportunísticas e crendices 
de toda a natura, João Segunda luta pela sobrevivência... 
(1997, p. 9-10).

A citação é longa, mas se faz necessária, pois nos faz perceber como 
está construída a tessitura da narrativa cujas malhas discursivas levam o leitor 
ao desconforto e ressaltam em suas entranhas a história de um país dilacerado 
pela dizimação de sua cultura, que confunde suas crenças e abala seus usos 
e costumes. Essa questão se reverbera de uma forma bastante enfática no 
romance de Paulina Chiziane, O sétimo juramento, uma vez que se trata de 
uma família que já aderiu ao cristianismo, mas que ao longo da narrativa, 
mediante as circunstâncias, recorre às religiões animistas, oriundas da tradição. 
David, o patriarca, diretor de uma empresa e empresário corrupto, explora 
os funcionários para melhorar o seu poder aquisitivo. No entanto, a crise se 
deflagra no romance, no momento em que os funcionários resolvem fazer uma 
greve. Com medo de perder o poder, David procura um amigo que o inicia na 
“magia negra”. A sua família é composta por Vera, sua esposa, moçambicana 
católica e que tem uma postura conservadora, Suzy, sua filha preferida, 
Clemente, filho que ele ignora, vive surtado, tendo constantes alucinações e 
a avó de Vera, Inês, que vive pedindo para ser ouvida, uma vez que detém 
conhecimentos sobre os espíritos ancestrais e sabe que os tormentos do neto 
são propiciados por estes, bem como, sabe o que fazer para garantir o bem 
estar de todos. Entretanto, não consegue evitar a derrocada da família, uma 
vez que não consegue ser ouvida.

Ao se iniciar na “magia negra”, David precisa fazer o sétimo juramento – 
o da feitiçaria, pois antes já havia feito seis: o do batismo, o da bandeira, uma 
vez que é ex-revolucionário da guerra colonial, do matrimônio, da revolução, 
da nação, da competência e do zelo. O sétimo juramento exige total obediência 
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aos rituais e vários sacrifícios para obtenção dos resultados, veja-se:

- Eu juro, sim. Matarei a minha mãe, meus filhos e todos 
aqueles a quem amo, se esse for o desejo dos deuses. Hei 
de transformar o seu sangue em ouro, para que a riqueza 
corra nas mãos dos deuses como as águas do rio. 

- Diante desse deus repita o teu sétimo juramento. Diz-lhe 
tudo o que queres e tudo o que sonhas. Jura-lhe fidelidade, 
amor e submissão. Jura cumprir com todos os seus desejos. 

- Sim. (CHIZIANE, 2000, P. 168).

Percebe-se com isso, que David abriu mão do catolicismo e enveredou 
por outro caminho. Refletindo sobre isso, o narrador afirma:

David olha para o padre com mágoa e muita raiva. Viveu 
mais de quarenta anos a ouvir a doutrina de um Deus só, 
de um caminho só, a servir a um só rei. Esses hipócritas 
servem o senhor da luz, mas à noite buscam a proteção das 
sombras. (CHIZIANE, 2000, p. 158).

Ao analisar esta obra, Lourenço do Rosário afirma que “o mundo do 
feitiço e dos mitos esteve sempre ligado ao comportamento sócio-cultural da 
maior parte dos intervenientes activos na nova história social de Moçambique, 
ricos ou pobres, urbanos ou camponeses, instruídos ou analfabetos, o 
moçambicano, de uma forma ou de outra, conhece e, às vezes, enreda-se nele” 
(2010, p. 131-132).

Para atender as necessidades do protagonista, David, as exigências dos 
espíritos tornam-se cada vez mais agressivas, o que torna a personagem um 
homem sem limites na luta pela manutenção do poder, e a narrativa chega ao 
ápice quando, obrigado pelos espíritos, ele inicia uma relação incestuosa com 
a filha, ainda adolescente. O ritual que marca este início é algo estranho que 
nos remete ao insólito:

Suzy debate-se com uma onda de calor que lhe causa 
uma aflição sem fim. Escuta zumbidos. Vozes. Música. 
O corpo balança, vibra, dança. Atira-se ao chão e rebola. 
Volta a erguer-se com uma força extraordinária e rasga as 
vestes porque lhe queimam o corpo. David sente um nó 
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na garganta, também sofre, mas não a socorre. Os deuses 
precisam desta dor, deste sacrifício para que o destino se 
cumpra. David não resiste ao espetáculo. Treme de medo, 
de emoção de qualquer outra coisa que não consegue 
explicar. Carrega a filha nos braços até a casa dos fundos. 
O quarto está preparado para o ritual. No fogão aceso o 
incenso arde, sufocando o ambiente. Coloca a filha sobre 
a esteira. Assobia. O deus serpente abandona o baú e 
enrola-se na menina, vai-lhe fazendo pequenos orifícios 
onde serão colocados os remédios que tornarão o corpo 
inviolável. Ela não manifesta prazer nem dor e dorme o 
sono dos anjos. (CHIZIANE, 2000, p. 181).

Ao descobrir o que está se passando, Vera, a esposa de David, resolve 
recorrer às religiões animistas para salvar sua família, mas somente a iniciação 
do filho “às práticas fetichistas, ascendendo ao poder secreto do domínio 
das forças dos espíritos rivais que dominavam o pai consegue neutralizar um 
ataque assassino [...] de David à própria família...” (ROSÁRIO, 2010, p. 132).

Como certa vez disse Mia Couto em uma entrevista, o povo moçambicano 
vive entre dois mundos, isto é, de um lado a tradição, de outro os pressupostos 
da modernidade.

Há um esforço muito grande, por parte da população, em conciliar o 
desejo de progresso econômico e social com a visão de mundo tradicional 
legada pelos ancestrais. Diante disso,

(...) as tradições mudam e nesse processo de mudança 
tornam-se modernidade. Assim, a oposição tradição/
modernidade torna-se, neste contexto particular, imprópria 
para analisar tais fenómenos. Seria, pelo contrário, 
mais apropriado considerar a tradição e a modernidade 
como uma arena entrelaçada em que os actores sociais 
interagem. (HONWANA, 2002, p. 26).

O que nos remete a Eric Hobsbawn e Terence Ranger (2002), quando 
falam da “invenção das tradições”, ou seja, que cada povo vai recriando as 
tradições de acordo com as necessidades que vão surgindo e novos eventos 
vão se tornando “tradicionais”. No romance de Boaventura Cardoso, isso se 
ressalta com a mudança de João Segunda e sua família para a cidade.

No entanto, não se pode considerar essa questão de uma forma 
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apriorística, ou seja, não há entre esses povos exatamente um desejo de 
“resgate da tradição”, uma vez que as perspectivas são diferentes, por exemplo: 
se para alguns chefes tradicionais o restabelecimento da tradição é importante, 
tendo em vista demandar reconhecimento e poder, para as mulheres já não é 
tão bem vista assim, uma vez que esta enfatiza “a sua dependência em relação 
aos homens e a sua condição de subordinada na sociedade” (HONWANA, 
2002, p. 41). Pois como bem diz Patrick Chabal:

Esse problema da mulher já se arrasta há muito tempo. As 
próprias mulheres, quando escrevem, muito poucas vezes 
se debruçam sobre os seus problemas como mulheres. 
Em Moçambique, como em qualquer outra parte da 
África, a condição da mulher, a sua situação, o tipo de 
oportunidades que tem na sociedade, o estatuto que tem 
dentro da família, na sociedade, é algo que de facto merece 
ser visto. Porque as leis da tradição são muito pesadas para 
a mulher. (CHABAL , 1994, p. 298).

Isso significa que, diante do que se costuma chamar modernidade, as 
tradições precisam ser revistas e isso as tornam dinâmicas, uma vez que, estão 
sempre em constante processo de mudança.

Outro viés, também muito importante, quando se fala de tais culturas, 
é que não se pode falar dos usos e costumes desses povos sem ressaltar o 
contexto social em que estiveram inseridos durante o período do colonialismo 
e da guerra civil, ou melhor, durante o período colonial, várias estratégias que 
culminaram em proibição foram utilizadas para impedi-los de realizarem suas 
práticas, no que se referia ao culto aos antepassados, às curas e feitiçarias. Logo 
após a independência, teve início à guerra, que durou muitos anos e, pelo menos 
em Moçambique, uma das frentes de libertação, a Frelimo combatia estas 
práticas, alegando que isso constituía em atraso, impedimento ao progresso. 
Por outro lado, a Renamo, frente de oposição, se valeu disso para se propagar 
junto às populações rurais. Contudo não era só isso, o conhecimento da tradição, 
as realizações de suas práticas eram vistas como fonte de poder; por isso, 
precisariam ser combatidas, para que o colonizador obtivesse domínio total, o 
que acabou não acontecendo, tendo em vista a resistência da população.

As escrituras de Boaventura Cardoso e Paulina Chiziane demonstram 
os resultados da imposição da dizimação da cultura à duras penas, pois 
descrevem eventos insólitos, tendo em vista que, segundo Flávio García, 
“os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de acontecer, 
são raros, poucos costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, anormais, 
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contrariam o uso, os costumes, as regras e as tradições”. (GARCÍA, 2007, p. 
19) Esse processo se dá através de um rigoroso trabalho com a linguagem e 
envolvendo outros fenômenos literários, como já foi dito antes, a alegoria que 
propicia o fantástico. Em Maio, mês de Maria, de Boaventura Cardoso, isso fica 
muito claro. Veja-se,

(...) os cães vinham, às centenas, se aproximando. [...] 
De repente, quando que os cães estavam próximos dos 
quatro homens, a Santa falou assim: VINDE EM PAZ! Que 
ela falou altissonante! Eh! Eh! Eh! Todo mundo ouviu 
a Santa falar aquelas santas palavras. Que aconteceu 
depois foi o extraordinário. Cães começaram estavam se 
transformar em homens, bons cristãos; corpos jazidos no 
asfalto estavam se movimentar sozinhos [...] milagre!, 
milagre!, milagre!, Nossa Senhora de Fátima ouviu nossas 
preces!, os jovens do Bairro reapareceram!, os nossos 
filhos estão aqui!, obrigado, Virgem Maria! (CARDOSO, 
1997, p. 227-228).

A alegoria, segundo Jurema Oliveira, “tende a ser a linguagem da 
subversão, pois aponta para a mudança da ordem estabelecida e corresponde ao 
afloramento do reprimido na história” (OLIVEIRA, 2006, p. 77-78). Isto é, contradiz 
o conceito de verossimilhança, uma vez que “o objeto alegórico funciona como 
um índice da história que poderia ter sido, mas não foi. Ele efetiva, de fato, uma 
distância entre o significante e o significado, pois se refere a outra coisa numa 
alusão pluralista” (OLIVEIRA, 2006, p. 78). O que nos remete a Bakhtin, falando 
sobre o conceito de carnavalização, em que a subversão da ordem se processa. E, 
nesse caso, de forma mais enfática, pois se reverbera no fantástico.

Nesse contexto, Boaventura Cardoso e Paulina Chiziane vão tecendo 
suas narrativas, entrecruzando mitos e ritos da tradição com os pressupostos 
da modernidade e, com isso, contando a história do seu povo por meio da 
ficção, construindo dessa forma, uma literatura que, se por um lado nos remete 
à nacionalidade moçambicana, por outro, demonstra a sua universalidade.
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a construção do insólito no conto “Gravata”,  
de caio Fernando abreu

Simone Xavier de Lima1

À guisa de introdução
GRAVATA COLORIDA
Quando eu tiver bastante pão
para meus filhos
para minha amada
pros meus amigos
e pros meus vizinhos
quando eu tiver
livros para ler
então eu comprarei
uma gravata colorida
larga
bonita
e darei um laço perfeito
e ficarei mostrando
a minha gravata colorida
a todos os que gostam
de gente engravatada... (Solano Trindade)

O poema de Solano Trindade, poeta, intelectual e artista pernambucano 
da segunda metade do século XX, ergue-se como uma voz que protesta diante 
de um problema social comum à sua época e que se estende até os nossos 
dias: o ter para ser. O eu-lírico anuncia que somente após ter condições para 
suprir as necessidades básicas de sua família, amigos e vizinhos e depois de 
satisfazer suas necessidades intelectuais, se dará ao luxo de comprar uma 
gravata colorida, larga e bonita, na qual fará um laço perfeito e com a qual 
se mostrará àqueles que valorizam a aparência e a exterioridade. Primeiro vai 
cuidar do que realmente importa; depois, de agradar aos outros. Interessante 
que o objeto apontado no poema como ícone de status social é a gravata, item 
formal do vestuário dos homens, símbolo de elegância e do bem vestir.
1 Professora da Escola SESC de Ensino Médio, coordenadora do grupo de iniciação 
científica sobre Literatura fantástica nacional. Mestre em Educação (UFRJ), doutoranda em Letras 
(Literatura, Cultura e Contemporaneidade - PUC-RJ).
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Neste artigo, a gravata também ganhará destaque, através do estudo do 
conto “Gravata”, de Caio Fernando Abreu. Para além da duplicidade semântica que 
leva o objeto gravata a ser visto ora como crítica ao apelo e a formalidade social, 
ora como forma de exibição da elegância, estilo e opulência masculina, neste 
estudo observaremos a irrupção do insólito através desse item da indumentária.

Caio Fernando Abreu nasceu em 1948, em Santiago do Boqueirão, no Rio 
Grande do Sul e faleceu em Porto Alegre, no ano de 1996. O autor tornou-se 
conhecido por seus contos, embora tenha escrito também teatro, romances, 
crônicas e livros infantis. Em sua produção literária, procurou trazer à tona a 
crise do homem moderno, através de uma escrita transgressora e geradora de 
embates, inclusive os políticos, além de abordar os problemas intimistas e as 
temáticas homoeróticas. Tais temas o tornaram conhecido e até hoje inspiram 
estudos. Entretanto, em três livros de contos (O ovo apunhalado, publicado em 
1975, Pedras de Calcutá, publicado em 1977 e Triângulo das águas, publicado em 
1983), pode-se encontrar uma temática que foge às que costumam identificar o 
autor: a inserção de elementos insólitos. Nessas obras, o fantástico configura-
se como elemento estrutural, norteando destinos, questionando certezas e 
problematizando a condição do homem frente ao mundo em que vive.

Caio e seu tempo
O livro O ovo apunhalado foi publicado em 1975. Conforme o autor 

diz na introdução, “o Ovo talvez sirva ainda como depoimento sobre o que 
se passava no fundo dos pobres corações e mentes daquele tempo” (ABREU, 
2008, p. 12), tempo “de fumaça, de lindos sonhos dourados e negra repressão” 
(ABREU, 2008, p. 11).

Numa época de repressão política e de cerceamento das liberdades, 
marcada pelo autoritarismo e repressão, a escrita de Caio evidencia sujeitos 
comuns, que não recebiam holofotes na literatura da época e está impregnada 
de retratos da vida cotidiana. Por vezes, arte e política, realidade e ficção se 
imbricam em suas narrativas. Ao apontar a situação político-cultural brasileira, 
em carta escrita a Hilda Hilst, em 1970, diz Caio:

As coisas realmente não andam boas. Parece que quando 
tudo começa a degringolar não há o que segure. Primeiro 
no plano político: a portaria do ministério sobre censura 
de livro me deixou besta. Não pensei que chegássemos 
a tanto, é a degradação completa, o medievalismo e a 
inquisição reinstaurados. A seguir, a perseguição dos 
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hippies, como se fossem criminosos ou cães hidrófobos. 
Cada dia, quando abro o jornal, tenho um novo choque 
e uma revolta que se acumula e, logo após, uma terrível 
sensação de inutilidade. (...) Porto Alegre sempre foi uma 
cidade nazista, cheia de grupos de defesa familiar e coisas 
do gênero: tudo isso repercute aqui da maneira mais 
alvissareira (do ponto de vista deles) possível. Os lugares 
onde eu costumo ir, bares onde se reúne gente de teatro e 
outros desgraçados, estão cheios de espiões – não se tem a 
menor segurança para falar sobre qualquer assunto menos 
“familiar”. (MORICONI, 2002, p. 396-397)

O tempo de Caio é um tempo de restrição e opressão, nebulosamente 
marcado pela ditadura militar; e nesse tempo Caio constrói, em seus escritos, 
pequenos ensaios à liberdade. Suas temáticas se alargam e se revelam 
profundas, tornando-se rico material discursivo. No excerto acima, pode-se 
notar a severidade da crítica de Caio ao conservadorismo presente no sistema 
familiar e ao coercivo plano político. No entanto, em outro trecho desta mesma 
carta, ele afirma:

A verdade é que tudo está muito duro para todos nós. E a 
verdade ainda mais insuportável é que somos justamente 
nós os culpados: a situação não teria ficado assim se 
esse rebotalho humano oficialmente conhecido como 
“povo brasileiro” não tivesse permitido, desde o início. 
(MORICONI, 2002, p. 401)

Na visão de Caio, a responsabilidade pela situação autoritária 
instaurada no Brasil seria dos próprios sujeitos, brasileiros e brasileiras que 
foram se deixando levar pelas relações de poder impostas, sem esboçar 
reação, perdendo-se em meio à falsa sensação de segurança trazida pelo ideal 
preconizado de família, por exemplo. Os micropoderes sustentando a estrutura 
circular e autoritária de poder (FOUCAULT, 1982). Na visão foucaultiana, 
onde há poder há também resistência; esta, porém, segundo Caio, não 
existiu no Brasil, permitindo-se assim a instauração de um Estado soberano e 
repressor, legitimado pelos micropoderes, pequenos sistemas de forte caráter 
conservador e disciplinar, como a família.

Caio incorpora os princípios da liberdade, e sua obra transpira juventude, 
sensibilidade e subversão, opondo-se à tradição e ao conservadorismo 
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apregoado pelo regime autoritário. Reinventa suas narrativas, seja na temática, 
na forma ou na linguagem, constituindo uma literatura própria, aberta a 
desvios e inovações. 

O ovo apunhalado e o conto “Gravata”
Após o romance Limite branco e o livro de contos Inventário do 

irremediável, ambos publicados em 1970, surge O ovo apunhalado, com o qual 
o autor se destaca junto às produções nacionais. O prefácio do livro é feito por 
Lygia Fagundes Telles, que declara haver se encantado pela “loucura lúcida” 
presente nos contos de Caio. Para ela, o autor parece possuir uma “magia de 
encantador de serpentes que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as 
pessoas vão-se aproximando” (ABREU, 2008, p. 9). Lygia enaltece a linguagem 
empregada nas narrativas e a própria dinâmica do livro, no qual não se pode 
apontar um ou outro conto como de destaque, visto que todos se harmonizam 
“como peças de um jogo, destacáveis e curiosamente inseparáveis na sua 
alquimia mais profunda, cada qual trazendo sua parcela de realidade e sonho, 
rotina e poética magia – vida e desvida com seu mistério e sua revelação” 
(ABREU, 2008, p. 10). “Jogo” também é a palavra-chave do texto da epígrafe do 
livro, de autoria do psiquiatra R. D. Laing, aqui traduzido:

Eles estão jogando o jogo deles. / Eles estão jogando 
de não jogar um jogo. / Se eu lhes mostrar que os vejo 
tal qual eles estão. / Quebrarei as regras de seu jogo / 
E receberei a sua punição./ O que eu devo, pois, é jogar 
o jogo deles. / O jogo de não ver o jogo que eles jogam. 
(CARDOSO, 2007, p. 132)

A epígrafe aponta o que será encontrado no livro: narrativas com 
perspectivas deslocadas, em que se disfarça para não ver “o jogo que eles 
jogam” e, assim, poder se trilhar um caminho próprio. Subentende-se também 
que Caio Fernando Abreu conta com a parceria do leitor, “espécie de cúmplice 
de uma jornada que se dirige ao desconhecido”.

O ovo apunhalado é dividido em três partes: Alfa, Beta e Gama, cada 
qual composta por sete contos. Em muitos deles, nota-se uma narrativa que se 
estrutura para além do realismo, apontando a irrupção do insólito. Em carta 
escrita a Hilda Hilst, em 1973, Caio comenta:

Tenho um outro livro de contos pronto, chama-se O ovo 
apunhalado. (...) Meu trabalho está bem diferente do que 
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você conhecia, para melhor (...). É bem mais objetivo, bem 
mais maduro que o Inventário, aproveitei bem minhas 
incursões pela loucura, é um livro místico, violento, louco 
e lírico. (MORICONI, 2002, p. 431)

Misticismo, violência, loucura e lirismo são elementos presentes nas 
narrativas de O ovo apunhalado e que aparecem, em medidas distintas, no 
conto “Gravata”, como veremos.

Certo dia, o protagonista, “entre um tropeço e uma corrida para não 
perder o ônibus” (ABREU, 2008, p. 24), vê uma gravata na vitrine e se encanta 
pela beleza e perfeição do objeto:

Era nada menos que perfeita na sua cor vagamente 
indefinível, entremeada de pequenas formas coloridas, em 
seu jeito alongado, na consistência que pressentia lisa e 
mansa ao toque. (ABREU, 2008, p. 24)

Apesar de ser linda, o preço da gravata estava muito além de suas 
possibilidades financeiras. Assim, ele decide não pensar mais no assunto, até 
que, no dia seguinte, vê novamente a gravata e percebe que não conseguirá 
esquecê-la. Ao observar a gravata que está vestindo e as dos outros homens, 
percebe o quanto a da vitrine é não apenas linda como também superior às 
demais. Resolve, então, que precisa da gravata e se organizará para comprá-la 
no espaço de trinta dias. Isso porque desejava aquela gravata e sabia que ela 
“também ansiava por ele” (ABREU, 2008, p. 25). Quando, finalmente, compra-a 
e leva-a para casa, passa tempos a admirá-la, extasiado:

Apalpou-a sôfrego, enquanto sentia vontade de usar 
adjetivos pomposos e cintilantes, de recriar toda a 
linguagem para comunicar-se com ela – o trivial não seria 
suficientemente expressivo, nem mesmo o meramente 
correto seria capaz de atingi-la: metafísicas, budismos, 
antropologias. Permaneceu deitado durante muito tempo, 
a observá-la sobre a colcha azul. (ABREU, 2008, p. 25)

A gravata refletia uma excelência tão própria e tão grande que nada 
que o homem possuía em seu guarda-roupa parecia ser digno dela. Então, em 
meio a um pensamento de pessimismo e tristeza, “teve como um repente de 
lucidez” (ABREU, 2008, p. 25): virou-se para a gravata e, quase agressivamente, 
declarou que poderia usá-la como e quando quisesse, pois era o seu dono, 
aquele que a havia comprado. O homem tenta colocar o objeto em seu devido 
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lugar, racionalizando aquela situação. Busca, para isso, auxílio no dicionário. 
Ao ler o significado do verbete gravata, o homem sente-se tranquilo. Até 
olhar novamente para o objeto e estremecer ao constatar que “por mais 
que tentasse racionalizá-la ou enquadrá-la, ela sempre ficaria muito além de 
qualquer tentativa de racionalização ou enquadramento” (ABREU, 2008, p. 26). 
Aqui se percebe uma contradição interessante. É no instante de lucidez que o 
homem conversa agressivamente com a gravata, e isso é narrado de maneira 
natural, como se fosse uma ação comum. O homem parece estar falando com 
alguém próximo, embora a situação seja estranha. Essa reação de estranheza e 
familiarização abre espaço na narrativa para a irrupção do insólito

A gravata exerce sobre o homem um poder e uma superioridade 
surpreendentes, que o deixa em dúvida quanto ao que pensar ou sentir:

Essa dúvida fez com que oscilasse, de tal maneira precário 
que novamente precisou falar:

- Você não passa de um substantivo feminino – disse, e quase 
sem sentir acrescentou - ... mas eu te amo tanto, tanto.

Recompôs-se, brusco. Não, melhor não falar nada. (ABREU, 
2008, p. 26-27)

Aqui a personagem se encontra no limiar entre a loucura e a insanidade, 
e é justamente esse estado que a faz sentir medo e a leva a se calar. A 
hesitação, que Todorov (2008) nos apresenta como condição essencial para 
que o fantástico ficcional aconteça, ganha corpo na personagem e é replicada 
no leitor - e ambos comungam da dúvida quanto ao que acontece. O homem 
da história sempre fora uma pessoa centrada e objetiva; assim, quando se vê 
declarando seu amor ao objeto que acabara de comprar e que, inegavelmente, 
exercia um poder de atração inexplicável sobre ele, fica na dúvida quanto à 
própria sensibilidade, que pode levá-lo à loucura:

Então, admitiu o medo. E admitindo o medo permitia-se 
uma grande liberdade: sim, podia fazer qualquer coisa, o 
próximo gesto teria o medo dentro dele e portanto seria 
um gesto inseguro, não precisava temer, pois antes de fazê-
lo já se sabia temendo-o, já se sabia perdendo-se dentro 
dele – finalmente podia partir para qualquer coisa, porque 
de qualquer maneira estaria perdido dentro dela. (ABREU, 
2008, p. 27)
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Sabe-se que “o medo é um efeito expectável do fantástico” (SIMÕES, 
2012, p. 78), capaz de provocar inquietação no sujeito; é também “um dos 
mecanismos do instinto de sobrevivência, sendo intensificado, no ser humano, 
pela consciência de nossa finitude” (FRANÇA, 20012, p. 187). Mais do que 
medo, o protagonista da história sente-se à mercê do domínio que a gravata 
exerce sobre ele, o que “lançava-o perigosamente próximo daquela zona que 
alguns haviam convencionado chamar loucura” (ABREU, 2008, p. 27). Apesar de 
inquieto e com medo, o homem prossegue na tentativa de racionalizar aquela 
situação toda. Cuidadosamente, toma a gravata e põe-se a vesti-la, diante do 
espelho. E algo estranho acontece, independentemente de suas vontades 
e movimentos: a gravata começa a sufocá-lo, lhe queimando o pescoço. O 
momento é de terror, medo e ansiedade, sentimentos que somente terminam 
com a morte do sujeito:

Quando tentou gritar é que ergueu os olhos para o 
espelho e, antes de rodar sobre si mesmo para cair sobre 
o assoalho, ainda teve tempo de ver um homem de olhos 
esbugalhados, boca aberta revelando algumas obturações 
e falhas nos dentes, inúmeras rugas na testa, escassos 
cabelos despenteados, duas pontas de seda estrangeira 
movimentando-se feito cobras sobre o peito, uma das mãos 
cerrada com força e a outra estendida em direção ao espelho 
– como se pedisse socorro a qualquer coisa muito próxima, 
mas inteiramente desconhecida. (ABREU, 2008, p. 28)

Assim o conto chega ao fim, juntamente com a vida do protagonista. 
Não sem antes, porém, o homem haver tentado se desvencilhar daquele 
sufocamento, daquela queimação provocada pela gravata. Na luta entre o 
racional e o insólito, o homem dizia-se “baixinho do impossível de tudo aquilo” 
(ABREU, 2008, p. 28). Apesar de estar sofrendo na pele o horror daquela 
situação, insiste na dúvida, tentando convencer-se de que aquilo era impossível 
e, como tal, não poderia estar acontecendo. Na brecha entre o possível e o 
impossível, funda-se o fantástico da narrativa. 

Se considerarmos seu sentido amplo, o fantástico sempre existiu, ao 
longo da história do homem, designando diversas manifestações de ordem 
literária. Sendo um termo fluido e de difícil definição, por muito tempo foi 
empregado para se referir à literatura que se opunha à realista e/ou que se 
ambientava em espaços não reais, de sonho, avessos à realidade circundante. 
A partir da década de setenta, porém, e dos estudos de Tzvetan Todorov, o 
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tema ganhou novas cores. Este autor apresenta-nos o conceito de literatura 
fantástica de forma bastante pontual: o fantástico seria um gênero fugaz, 
que duraria “apenas o tempo de uma hesitação” (TODOROV, 2010, p. 47). Em 
meio à realidade que cerca o sujeito e na qual ele se sente seguro, surge um 
acontecimento que não pode ser explicado “pelas leis deste mesmo mundo 
familiar” (TODOROV, 2010, p. 30). Ao perceber isso, exemplifica o autor, há dois 
caminhos a seguir: crer que tal acontecimento é fruto da imaginação e, portanto, 
não alterou a realidade dos fatos; ou crer que ele verdadeiramente ocorreu e, 
portanto, a realidade que conhecemos não é tão conhecida assim. Dessa forma, 
“O fantástico ocorre nesta incerteza (...). O conceito de fantástico se define pois 
com relação aos de real e de imaginário” (TODOROV, 2010, p. 31).

À guisa de conclusão
O protagonista do conto “Gravata” é um homem comum, que encontra 

um objeto admirável, a gravata, e deseja comprá-la. Mas, ao longo da narrativa, 
dúvidas aparecem, primeiramente no nível do texto, estendendo-se ao do 
leitor real, que hesitaria entre uma explicação lógica e plausível, metafísica 
e transcendental, alegórica ou poética. E, segundo Todorov, quando a dúvida 
é instaurada, estabelece-se o fantástico, devendo esta persistir até o final. A 
expressão “Cheguei quase a acreditar” (TODOROV, 2010, p. 36) refletiria bem 
a hesitação instaurada, pois representa esse meio termo que retira tanto a 
cegueira da fé como a incredulidade plena. 

Pode-se realizar uma análise do conto segundo a qual o mesmo critica 
a avidez desenfreada pelo consumo, já que o homem da história, ainda que 
sem condições, se priva de pequenos prazeres e necessidades, com “Alguns 
cigarros a menos, algumas fomes a mais” (ABREU, 2008, p. 25), para comprar 
seu objeto de desejo e obsessão. E aqui o conto daria os braços ao poema 
de Solano Trindade com o qual abrimos este texto na medida em que ambos 
serviriam como forma de protesto contra o “ter para ser”. É uma possibilidade 
de leitura, certamente. Mas, outra, também possível e que representa o 
enfoque desta comunicação, seria o estudo da presença de elementos insólitos 
no conto. A despeito da decisão que, como leitores, tomemos a respeito de 
como compreender o conto, uma coisa é certa: somente novas leis poderão 
servir de explicação para os fatos insólitos narrados em meio a um contexto 
tão real. Isso configura o que Roas (2001) chama de fantástico contemporâneo, 
ou seja, a irrupção do anormal num mundo construído de forma normal, sem 
a presença ou a ênfase na sobrenaturalidade. Para o autor, o cenário ideal para 
o fantástico seria um similar ao real, àquele habitado pelos leitores, mas que, 
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devido à irrupção do insólito, desestabiliza-se. É fato que o conto “Gravata” 
põe em suspenso as expectativas racionais de leitura. Ao longo da narrativa, 
algumas inversões contribuem para compor um ambiente favorável à irrupção 
do insólito. Por exemplo, não são feitas muitas descrições do homem; sabe-
se que é um homem simples, que trabalha e mora sozinho. De sua aparência 
física, há algumas indicações apenas no final do conto, quando ele se olha no 
espelho e se vê: seu reflexo revela olhos esbugalhados, algumas falhas nos 
dentes, rugas na testa e cabelo escasso. Mais que os aspectos físicos, porém, 
seu duplo revela um resto de homem atormentado e prestes a morrer, como 
se a vida inteira tivesse sido vivida em vão, sem expectativas ou sonhos, sendo 
apenas observada enquanto acontecia “por trás das janelas entreabertas” 
(ABREU, 2008, p. 26). Em contrapartida, a gravata é descrita em detalhes desde 
o primeiro parágrafo: perfeita, colorida, alongada, lisa, mansa, digna, pomposa, 
cintilante, única. Além disso, opõem-se, durante todo o conto, a razão inicial 
do homem e sua progressiva loucura; a objetividade da gravata, que é descrita 
como se soubesse, desde o início, o que queria, opondo-se à subjetividade do 
homem, que passa a se emocionar e demonstrar sentimentos de tal forma que 
ele mesmo se imagina louco; a rotina do homem, substituída pela novidade 
que a gravata representou em sua vida; a perdição a que a mesmice do homem 
o condenava confrontando-se com a salvação aparente proposta pela gravata, 
que quebra sua rotina e o insere num mundo de subjetividades e emoções. O 
objeto gravata é humanizado, enquanto o homem é cada vez mais coisificado, 
até perder de vez sua utilidade. Todas essas inversões vão crescendo ao longo 
da narrativa, e causando certa aflição tanto no protagonista quanto no leitor, 
configurando-se como distorções do real.

A desestabilização do real atinge seu ápice ao final do conto. O desfecho 
é bastante emblemático: homem e gravata se fundem, o que condena aquele a 
perder sua autonomia, e esta, a triunfar. O protagonista do conto é de tal forma 
envolvido pela loucura do ter que se perde em meio ao não-ser. A irrupção 
do insólito nesta narrativa mexe com os leitores que, uma vez afetados pelos 
elementos não naturais – não sólitos – que nela aparecem, talvez passem a 
pensar também sobre o modus vivendi da época. Em meio a uma realidade plena 
de mazelas e injustiças sociais, que subjugam o homem a sobreviver dançando 
conforme a música, abrindo mão de seus próprios valores e crenças para ser 
moldado como massa uniforme, o insólito ameaça a segurança da realidade. 
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o fantástico em “o embargo”, de saramago

Stéfanni Brasil da Silva1

Introdução
“O Embargo” faz parte de uma coletânea de contos de José Saramago, 

publicado no livro Objeto Quase, de 1978, em que o autor explora, de uma 
maneira geral, a relação que o homem tem com as coisas ao seu redor. Para 
o conhecedor da obra saramaguiana, a referida coletânea é mais uma rica 
demonstração da capacidade abrangente das preocupações do autor em 
relação à humanidade e seus avanços desenfreados e distantes da tão almejada 
igualdade social. 

O conto foi escrito na década dos anos 70, período em que os países 
árabes impuseram ao Ocidente um embargo petrolífero, tratando-se assim de 
uma reflexão do autor sobre o impacto deste acontecimento na vida daqueles, 
que dependiam e dependem dessa relação comercial tendo como base a 
dependência do petróleo para a manutenção do estilo de vida ocidental. O 
autor se mostra bastante incomodado com a forma como a humanidade anda 
a construir seu futuro e suas preocupações são bem perceptíveis, de forma que 
se torna clara a presença da alegoria no texto.

A análise que nos propomos a fazer neste presente artigo parte de 
uma reflexão sobre a produção literária de Saramago, que, ao longo das suas 
variadas obras, demonstra uma propensão a criar ambientes e situações que 
instigam o leitor a sair da sua zona de conforto, isto é, incomodam-no, fazem-
no com que hesite em escolher interpretações daquilo que está à sua frente.

Esses elementos que encontramos no presente conto vão ao encontro 
daquilo que Todorov (2012) denomina de gênero fantástico. Saramago, 
profundo conhecedor deste gênero, fez uso destes elementos em diversas 
obras, porém com certas particularidades, que o levaram a denominá-los de 
“real sobrenatural” (BRANCO, 2008).  Todorov, no entanto, apresenta certas 
restrições que devem satisfazer à condição do fantástico, isto é, a leitura não 
pode ser nem alegórica nem poética. No entanto, a alegoria está presente no 
conto em análise. A proposta do presente artigo é demonstrar que tal leitura 
alegórica não exclui a leitura do fantástico no texto.

1  Graduanda do 9º período de Letras – Francês da Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA. E-mail: stefannibrasil@gmail.com
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Pressupostos teóricos 
O fantástico é um gênero há muito tempo presente na tradição literária 

e, sendo encontrado em épocas diversas aparece como vários nomes ao longo 
do tempo. Todorov, em sua famosa Introdução à Literatura Fantástica (2012) 
dedica seu tempo a sistematizar os estudos e publicações desse gênero. Em 
sua obra, o teórico vê o fantástico como um acontecimento sobrenatural que 
acontece no cotidiano das personagens, dizendo que:

[...] 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 mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar 
uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão 
de 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 neste caso esta realidade é seguida por leis 
desconhecidas para nós. (TODOROV, 2012, p. 30).

Adiante acrescenta que o fantástico acontece justamente nessa 
hesitação provocada no leitor e “ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se 
o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso.” 
(TODOROV, 2012, p. 31). Assim, essa hesitação “dura apenas o tempo de 
uma hesitação; leva, pois uma vida cheia de perigos, e pode se desvanecer 
a qualquer instante” (TODOROV, 2012, p. 48). Ou seja, o autor reconhece a 
fluidez da relação entre o fantástico, o estranho e o maravilhoso, considerados, 
portanto, gêneros vizinhos.

Todorov ainda discorre sobre as três condições que o fantástico exige: 
seria, em primeiro lugar, a hesitação do leitor, não sendo necessário que o leitor 
se identifique com um personagem particular, e o fato de a leitura não ser poética 
ou alegórica, tratando estes como também gêneros vizinhos do fantástico.

Quando trabalha mais detalhadamente sobre a alegoria, o autor diz 
que: 

a alegoria implica na existência de pelo menos dois 
sentidos para as mesmas palavras; diz-se às vezes que o 
sentido primeiro deve desaparecer, outras vezes que os 
dois devem estar presentes juntos. Em segundo lugar, este 
duplo-sentido é indicado na obra de maneira explícita: não 
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depende da interpretação (arbitrária ou não) de um leitor 
qualquer. (TODOROV, 2012, p. 71).

Identificada a alegoria no texto, poderíamos ignorar os elementos 
fantásticos, pois isto seria um fator excludente da obra no gênero, de acordo 
com Todorov. Mas ao trabalhar sobre a relação que existe entre a alegoria e 
o fantástico, temos Coêlho (2005) que, em “Um diálogo entre as máquinas: 
o fantástico a serviço da alegorização” inicia seu trabalho se questionando 
justamente se seria possível realizar uma leitura alegórica a partir de uma leitura 
fantástica. Ao que responde: “essa opção não se pauta na impossibilidade da 
realização de uma leitura também fantástica, afinal o fantástico moderno (séc. 
XX), através de situações absurdas, que bloqueiam o fluxo contínuo e monótono 
da existência de seus personagens, pode conduzir a uma alegorização da 
realidade.” (COÊLHO, 2005, p. 86).

Reconhecendo dentre as várias características que consagraram 
Saramago como um grande nome do Post-Modernismo português, Arnaut 
(2002) aponta justamente o uso de alegorias e de metáforas, além da subversão 
do real, esforço bem maior por parte do leitor para desvendar as possíveis 
interpretações que o texto oferece, dentre outros aspectos, como marcas da 
ficção saramaguiana. 

Já Branco (2008), noutra proposta de análise, trabalha em sua dissertação, 
com a busca da identificação da presença de elementos sobrenaturais na obra 
de Saramago, pretendendo compreender como se dá esse processo.  Após 
fazer algumas pesquisas em revistas literárias da época, a autora encontra uma 
entrevista do autor, em que:

Saramago propõe uma classificação alternativa à de 
‘realismo mágico’ e apresenta o conceito de ‘real 
sobrenatural’ dizendo que se trata de um ‘rótulo’ tão 
válido quanto outro. Este ‘real sobrenatural’ será então 
uma denominação equivalente de ‘realismo mágico’, que 
se integra numa tradição europeia antiga, de que assume 
fazer parte, além de reconhecer as estreitas ligações 
entre a Península Ibérica e a América Latina. (BRANCO, 
2008, p. 45).

Ou seja, o autor reconhece que faz uso de elementos que fogem da 
lógica racional em favor da subversão do real em suas obras, demonstrando 
um profundo conhecimento do funcionamento do gênero fantástico e dos seus 
gêneros vizinhos. Essa discussão entre a possibilidade de uma leitura alegórica 
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excluir uma leitura fantástica, portanto, não mais se aplica à produção literária 
contemporânea, em que a fronteira entre os gêneros se encontram cada vez 
mais estreitos e em constante diálogo.

Aliando os trabalhos dos autores citados entendemos haver um diálogo 
da alegoria com o fantástico; o conto em análise apresenta uma visão alegórica 
e uma visão fantástica ao mesmo tempo, sendo um exemplo de uma restrição 
da teoria de Todorov. 

“O embargo”
A história se trata de um homem comum que vive em pleno período 

do embargo petrolífero, representando uma grande crise mundial do mundo 
pós-guerra, que teve impactos imediatos no modo de vida ocidental. É um dia 
aparentemente normal, próximo do Natal e o homem sai para trabalhar. Desde 
o início da leitura, percebemos certas descrições do carro, como se este fosse 
de fato um ser vivo, chegando a “transpirar como um corpo vivo” e “o motor 
roncou alto, com um arfar profundo e impaciente”, transparecendo já desde o 
início como o fantástico aparece no conto.

Assim que sai de casa para o seu trabalho, o automóvel começa a dar 
sinais de não responder aos comandos do dono. Neste momento, o personagem 
se pergunta: “Que seria isto?” Retirou o pé do acelerador, inquieto. Por pouco 
lhe teriam trocado o motor por outro mais potente”. A partir desse momento, 
ele vai travar um grande embate com sua mente, à procura de uma explicação 
para o que acabara de lhe acontecer e, ao longo do conto apresenta uma 
relutância muito grande em aceitar a presença do sobrenatural no seu dia que 
tinha tudo para ser mais um dia normal.

Ao comprar o jornal e ler a notícia de que o embargo se mantinha, diz 
ser “este estúpido embargo.” Quando decide ir finalmente ao trabalho, prefere 
antes abastecer mais um pouco seu depósito, o qual estava pela metade, um 
sortudo nessas condições. 

Depois de o carro dar alguns sinais de não estar ‘funcionando bem’, este 
decide parar em todos os postos de gasolina até encher completamente o seu 
depósito. Feito isso, 

[...] o carro estava melhor do que nunca. Respondia aos 
seus movimentos como se fosse um prolongamento 
mecânico do seu próprio corpo. Mas o caso da marcha 
atrás dava que pensar. E eis que teve que pensar mesmo. 
Uma grande camionete avariada tapava todo o leito da 
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rua. Não podia contorná-la, não tivera tempo, estava 
colado a ela. Outra vez a medo, manejou a alavanca, e a 
marcha atrás engrenou com um ruído suave de sucção. 
Não se lembrava de a caixa de velocidade ter reagido dessa 
maneira antes. Rodou o volante para esquerda, acelerou, 
e de um só arranco o automóvel subiu o passeio, rente à 
camionete, e saiu do outro lado, solto, com uma agilidade 
de animal. O diabo do carro tinha sete fôlegos. Talvez que 
por causa de toda essa confusão do embargo, tudo em 
pânico, os serviços desorganizados tiveram feito meter 
nas bombas gasolina de muito maior potência. Teria a sua 
graça. (SARAMAGO, 2010).

Vemos aqui a confusão psicológica do personagem, que tenta a todo custo 
achar uma explicação racional para o que acontece ao seu carro e a si próprio. 
Começa a se questionar: “Ou estaria ele a perder a suas qualidades de condutor? 
Ou estaria doente?” e mais na frente “temeu-se de não estar bom da cabeça”.

Tenta então sair do carro, mas não consegue. Estava preso, porém “não 
rigidamente, mas como um membro adere ao corpo.” Fica então desesperado 
e reconhece que não conseguiria sair sozinho do carro, pois este se tratava 
agora como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Vai em busca da 
sua esposa, mas, assustado com o que as pessoas vão pensar da sua sanidade 
mental, abandona essa ideia e deixa-se conduzir pelo automóvel, afinal, estava 
preso de qualquer modo, sempre “fazendo força para não pensar”, tamanho 
absurdo em que seu dia se transformou.

A sensação de solidão, desespero, medo e vergonha o dominam por 
completo e, incapaz de sair dessa situação o homem continua fazendo sempre 
um “exercício inconsciente e obsessivo que o defendia da realidade.” Até o 
último momento da narrativa, ele se esforça para não se deixar vencer pelo 
absurdo. Ver-se conduzido pelo próprio carro, não ter mais controle do seu 
próprio veículo. Agora quem era o dono de quem?

Saramago ainda põe em xeque certas considerações sobre o homem 
pós-moderno. A suposta dominação do homem racional sobre o lado humano 
mais subjetivo é abalada pela presença de superstições, ou seja, o homem é 
um animal racional, mas nunca consegue deixar de lado suas superstições e 
seus medos mais primitivos.

Outro comentário que o autor faz sobre o nosso atual modo de vida 
é a crescente sensação de prazer que as pessoas têm ao se deparar com a 
desgraça do outro. Envergonhado e temeroso de se tornar uma manchete no 
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jornal, o personagem está preso numa sociedade do exibicionismo, do prazer 
em assistir a situações de violência, ávida por saber de tragédias ao redor 
do mundo, esquecendo cada vez mais o que é ser humano hoje em dia. Ali 
no carro, o personagem se sentia protegido desse mundo, como se ninguém 
pudesse torná-lo numa notícia.

Quando finalmente se deixa levar pelo carro, este vai para longe da 
cidade. Lá, o personagem se encontra numa languidez, sente que: 

A testa cobriu-se lhe de suor frio. Uma náusea agarrou 
nele e sacudiu-o dos pés à cabeça, um véu cobriu-lhe por 
três vezes os olhos. Às apalpadelas, abriu a porta para se 
libertar da sufocação que aí vinha, e nesse movimento, 
por que fosse morrer ou porque o motor morrera, o corpo 
pendeu para o lado esquerdo e escorregou do carro. 
Escorregou um pouco mais, e ficou deitado sobre as deitas. 
A chuva recomeçara a cair. (SARAMAGO, 2010).

A história termina, portanto, sem que o leitor receba uma informação 
clara do que aconteceu afinal. O carro morreu? O homem morreu? Ambos 
morreram? Ninguém morreu? 

A Alegoria e o Fantástico no conto
 Chiampi (2012), ao fazer uma analogia entre o fantástico e o maravilhoso, diz 

que “o ponto-chave para a definição do fantástico é dado pelo princípio psicológico 
que lhe garante a percepção do estético: a fantasticidade é, fundamentalmente, 
um modo de produzir no leitor uma inquietação física (medo e variantes), através 
de uma inquietação intelectual (dúvida)” (CHIAMPI, 2012. p. 53). 

Saramago consegue de uma forma bem singular instigar no leitor essa 
inquietação intelectual, mas o conto apenas o consegue se a alegoria for clara 
para o leitor, do contrário, não haverá essa inquietação. Isto é, o alegórico não 
só existe ao lado como está em constante diálogo com o fantástico.

Além disso, nem o personagem consegue encontrar uma explicação 
para o que lhe aconteceu nem o autor nos oferece alguma. O fim nos deixa 
totalmente sem um norte. Não sabemos se o carro morreu, se o homem 
morreu ou se ambos viveram ou morreram. Essa é mais uma característica da 
escrita saramaguiana: deixar que o leitor escolha o (s) final (is) da história.

Sobre isso, Todorov ainda diz em seu trabalho sobre o fantástico que 
“há textos que mantêm a ambiguidade até o fim, o que quer dizer também: 
além. Fechado o livro, a ambiguidade permanecerá.” (TODOROV, 2012, p. 50). 
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Isso é exatamente o que encontramos em “O Embargo”: o leitor não encontra 
nenhuma resposta no final, somente tendo a liberdade de escolher entre uma 
própria explicação ou a falta de uma para o que acabou de ler.

Em uma entrevista dada em 1984, o autor diz que “não há uma 
contradição entre os dois universos (o mundo real e o mundo sobrenatural), 
mas sim uma interligação, uma teia que o narrador tece ao longo do texto”. 
Procura assim, “fomentar precisamente essa indefinição nos seus leitores.” 
(BRANCO, 2008, p. 49).

Considerações Finais
O autor escolheu tal narrativa para nos alertar sobre o perigo da nossa 

dependência excessiva das tecnologias e da forma como estamos nos afastando 
do nosso lado mais subjetivo. Sermos capazes de nos questionarmos sobre o 
nosso modo de vida atual, nos traria mais condições de nos questionar sobre o 
consumo desenfreado, que cresce ao mesmo tempo em que se aumentam as 
desigualdades sociais.

A situação absurda e inquietante em que o personagem se encontra 
se trata de algo maior: o fato de um carro dominar o seu dono e deixá-lo a 
ponto de enlouquecer é um exemplo daquilo que Saramago tanto teme para o 
nosso futuro. Sermos incapazes de avaliar o peso das tecnologias que, a priori, 
serviriam para otimizar o trabalho e tempo, para se tornarem verdadeiras 
dominações do ser humano.

O fantástico explorado pelo autor é trabalhado em diálogo com 
a alegoria, a fim de abarcar toda a sociedade humana e seus possíveis 
desdobramentos para o futuro. Assim, entendemos que o gênero fantástico se 
encontra atualmente em novas descobertas, indo além daquilo que Todorov já 
recapitulou, tratando-se, portanto de uma espécie de revisitação do fantástico.

Saramago, com suas inesquecíveis particularidades, foi um dos poucos 
que conseguiram mesclar tantas problemáticas, através de vários gêneros e 
com várias maneiras de subversão da realidade. A inquietação final do conto 
se instala no nosso pensamento, pois qualquer um de nós poderia estar preso 
nessa situação, se já não estamos.
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os elementos insólitos da travessia

Tatiana Alves Soares Caldas1

“Acho que eu não era capaz
de ser uma coisa só o tempo todo”.

João Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas, narrativa que apresenta a viagem do jagunço 
Riobaldo pelos sertões, metaforiza uma travessia de caráter existencial, em 
que a jornada realizada se reveste de aspectos iniciáticos, sendo a busca por 
equilíbrio e autoconhecimento sua grande finalidade, muito embora isso só 
seja descoberto pelo narrador-protagonista ao final. Estruturada a partir de 
um entrelaçamento entre passado e presente – por meio de uma narração 
que revive, à medida que se desenvolve, a história já vivida pelo protagonista-
narrador –, a narrativa trabalha simultaneamente com o passado, ao abordar 
as experiências e aventuras de Riobaldo em seus tempos de jagunço, e com o 
presente, no narrar de tais experiências a um interlocutor. 

À travessia literal, que abrange toda a evolução de Riobaldo como 
jagunço, une-se uma espécie de travessia interior, em que o narrar permite 
o (re)viver, sendo esse novo olhar em direção ao passado uma tentativa de 
resgate e de entendimento do mesmo. Ao narrar, o protagonista revive sua 
história, contando-a no mesmo ritmo e ordem em que os fatos se deram, e 
repensando sua vida a partir disso. Curiosamente, há uma frase que permeia o 
discurso do narrador, e que evidencia a sua perplexidade diante dos mistérios 
que a vida lhe apresenta o tempo todo. A máxima “Viver é muito perigoso” 
pauta a narrativa, e sintetiza a grande angústia do narrador-protagonista: a 
necessidade de compreender os mistérios da existência humana. Entretanto, o 
hiato entre o tempo da narração e o tempo da história permite que Riobaldo, 
voluntariamente ou não, deixe pistas daquilo que ele já conhece no momento 
em que narra, mas que desconhecia na época em que a história se passou. 
Permite, ainda, que esse narrador reelabore determinadas situações que não 
eram claras no momento em que foram vividas, numa oportunidade ímpar de 
passar a vida a limpo, nas palavras de Walnice Galvão:

1  Doutora em Letras pela UFRJ. Docente do CEFET / RJ. Pesquisa o feminino na 
Literatura.
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A oportunidade de atender à solicitação do interlocutor, 
que conhece sua fama de jagunço, se transforma numa 
verdadeira ocasião, aliás bem aproveitada, de passar a vida 
a limpo. Ou seja, construindo, com o auxílio do interlocutor, 
um texto de autobiografia que o ajude a compreender sua 
vida, segundo ele mesmo caótica, desnorteante. (GALVÃO, 
2000, p. 45)

Nessa travessia interior, surgem os mais variados comentários, 
assertivas e glosas acerca de aspectos e valores fundamentais da humanidade, 
e cada personagem que surge na história parece ter um papel determinante no 
processo de aperfeiçoamento vivenciado pelo protagonista. Walnice Nogueira 
Galvão, em outro dos mais célebres estudos sobre Grande Sertão: Veredas, 
destaca a ambiguidade como o eixo norteador do romance, constituindo uma 
espécie de fio condutor, ao qual todos os demais aspectos estão subordinados: 

Se o princípio organizador é a ambiguidade, a estrutura 
do romance é também definida por um padrão dual 
recorrente. A coisa dentro da outra, como o batizei, é um 
padrão que comporta dois elementos de natureza diversa, 
sendo um o continente e outro o conteúdo. A chave para 
a descoberta desse padrão é um conto que se encontra no 
meio do romance, aparentemente como peça solta, mas 
na verdade como matriz estrutural. Esse conto, que relata 
o duplo crime de Maria Mutema, estabelece o padrão que 
se repete em todos os níveis de composição do romance, 
constituindo sua estrutura: no enredo, nas personagens, 
nas imagens, na concepção metafísica, nos comentários 
marginais. Nas linhas mais gerais tem-se o conto no meio 
do romance, assim como o diálogo dentro do monólogo, 
a personagem dentro do narrador, o letrado dentro do 
jagunço, a mulher dentro do homem, o Diabo dentro de 
Deus. (GALVÃO, 1986, p. 13)

E, nesse eixo de ambiguidades, contrapontos e antinomias que, a nosso 
ver, traduzem a ambígua e contraditória condição humana, deparamo-nos com 
as tensões entre passado/presente, Deus/Diabo, homem/mulher, amor/ódio, 
entre outros, metaforizando a precária compreensão humana em relação à 
complexidade do mundo.
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Nesse ambiente, plural e mítico, ocorre a recusa pelas estruturas fixas 
e homogêneas, pois muitas vezes nada é o que parece. Pensando o sertão 
como locus do insólito, em que o demo surge no meio do redemoinho em 
inesperadas veredas, o presente trabalho tem por objetivo uma análise dos 
personagens Borromeu e Guirigó – o cego e o menino que Riobaldo decide levar 
consigo, no bando de jagunços, numa atitude já por si insólita –, destacando 
seu simbolismo e sua relevância na trajetória evolutiva do protagonista. 

Um aspecto que chama a atenção é o fato de os referidos personagens 
se apresentarem quase como se um fosse uma espécie de oposto do outro: 
um é cego, o outro vive de olhos arregalados para perceber o mundo; um é 
marcado pela espontaneidade e pela curiosidade, enquanto o outro demonstra 
sensatez e uma quase resignação diante da vida. Tal contraste, a nosso ver, 
metaforiza os opostos que a todo momento parecem se entrelaçar no romance, 
evidenciando a ambiguidade que estrutura a narrativa. No processo epifânico 
vivenciado por Riobaldo, significativo é o comentário por ele feito, quando 
tudo ainda lhe parecia caótico e desordenado, e ele afirmava a necessidade de 
perceber o mundo de um modo quase maniqueísta, numa visão marcada pelo 
dualismo e pela angústia: 

Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que 
sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço de que o 
bom seja bom e o ruim ruim, que dum lado esteja o preto 
e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do 
bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos 
demarcados... Como é que posso com este mundo? A vida 
é ingrata no macio de si: mas transtraz a esperança mesmo 
no meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito 
misturado... (ROSA, 1987, p. 206-207)

Ao pontear opostos, segundo suas palavras, Riobaldo tenta esquematizar 
a vida a partir de uma perspectiva dualista, ainda sem atingir a síntese da 
natureza humana, por si ambígua e contraditória. Imediatamente após a 
passagem citada, surge o episódio de Maria Mutema, considerado, segundo 
Walnice Galvão, o divisor de águas da obra.

Curiosamente, à medida que vai evoluindo e avançando em sua 
travessia, Riobaldo parece vivenciar essa ambiguidade, até que decide levar 
consigo um cego e um menino, que ele encontra no bando de catrumanos, 
grupo de quase selvagens que o fazem reconhecer a própria selvageria. Um 
cego e um menino, em meio a um bando de jagunços, são elementos que ficam 
à margem da microssociedade que ali se delineia, uma vez que se revelam 
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inúteis ao combate, dadas as limitações decorrentes de sua deficiência visual 
e infância, respectivamente. Na passagem abaixo, vê-se a decisão de Riobaldo 
em levar o cego consigo, junto ao bando de jagunços:

Convoquei todos nas armas. – “E o Borromeu? E o 
Borromeu?” – ainda perguntavam. Quem era que 
esse Borromeu? Mandei vir. Um cego: ele era muito 
amarelo, escreiento, transformado. – “Responde, tu 
velho, Borromeu: que é que tu faz?” – Estou no meu 
canto, cá, meu senhor... Estou me acostumando com o 
momentozinho de minha morte...” Cego, por ser cego, ele 
tinha direito de não tremer. – “Tu é devoto?” –“pecador 
pior. Pecador sem o que fazer, pede preto, pede padre...” 
Apontou com o dedo. Levei os olhos. Não vi nada. É 
assim, a esmo, que os cegos fazem. Aquele era o bom 
rumo do Norte. – “Ah, meu senhor, eu sei é pedir muitas 
esmolas...” Pois então, que viesse também o Borromeu, 
viesse. Mandei que montassem o dito num cavalo manso, 
que da banda da minha mão direita devia sempre de se 
emparelhar. Alguns riram. E, pelo que riram, de certo 
não sabiam – que um desses, viajando parceiro com a 
gente, adivinha a vinda das pragas que outros rogam, e 
vão defastando o mau poder delas; conforme aprendi dos 
antigos. (ROSA, 1987, p. 416-417)

As palavras de Borromeu são marcadas por uma espécie de contemplação 
da vida, bem como por uma atitude de resignação diante da morte. Além de 
aparecer dotado de uma sabedoria possivelmente decorrente de sua velhice, 
Borromeu é ainda cego, o que reforça seu simbolismo arquetípico. A humildade 
também marca seu discurso, e Riobaldo decide levá-lo consigo como uma 
espécie de amuleto. A crença numa suposta visão espiritual por parte dos cegos 
remonta à Antiguidade Clássica, em que muitos videntes tinham a cegueira 
como característica comum. No que se refere ao aspecto arquetípico contido 
no simbolismo do cego, diz Chevalier em seu Dicionário de símbolos:

O cego é aquele que ignora as aparências enganadoras 
do mundo e, graças a isso, tem o privilégio de conhecer 
sua realidade secreta, profunda, proibida ao comum dos 
mortais. O cego participa do divino, é o inspirado, o poeta, o 
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taumaturgo, o Vidente. (...) A cegueira nos velhos simboliza 
a sabedoria do ancião. Os adivinhos são geralmente cegos, 
como se fosse preciso ter os olhos fechados à luz física a 
fim de perceber a luz divina. (...) o cego evoca a imagem 
daquele que vê outra coisa, com outros olhos, de um outro 
mundo. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990, p. 217-218)

Como que assinalando o oposto do cego Borromeu, surge Guirigó, 
pequeno ladrãozinho encontrado pelo bando de Riobaldo. O menino 
imediatamente chama a atenção pela malandragem e pela irreverência:

E, por nada, mais me lembrei, de repentinamente, do 
menino pretozinho, que na casa do Valado a gente tinha 
surpreendido, que furtando num saco o que achava fácil 
de carregar. E tiveram de campear esse menino. Ele estava 
amoitado, o tempo todo, com a boca no chão, no meio do 
mandiocal. Quando foi pego, xingava, mordia e perneava. 
Ele se chamava Guirigó; com olhares demais, muito 
espertos. “– Guirigó, tu vem vestido, ou nu?” Como que 
não vinha? Aprontaram um cavalo para ele só, que devia 
de se emparelhar com o meu, da banda da minha mão 
esquerda. (ROSA, 1987, p. 417)

Riobaldo decide levar os dois junto ao bando, deixando expressa a 
orientação de que um deveria sempre seguir pela banda de sua mão direita e 
outro pela esquerda. Apesar da aparente inutilidade de ambos, os personagens 
em questão parecem ter o poder de liberar outra faceta de Riobaldo, destoante 
da seriedade do código jagunço. Representantes de uma identidade que nega 
o paradigma do homem de armas, permitem o aflorar de um aspecto não 
racional da personalidade de Riobaldo, como se verifica na passagem a seguir:

Dada a mais cachaça ao menino Guirigó e ao cego 
Borromeu: para eles falarem coisas diferentes do que 
certas, por em si desencontradas, diversas de tudo. (ROSA, 
1987, p. 436)

Ambos representam a fala da alteridade, num discurso que nega 
a racionalidade e o comportamento esperados por parte dos jagunços. O 
extremo bom-senso manifestado pelo cego e a espontaneidade irresponsável 
do menino conduzem a uma síntese que Riobaldo só entenderá ao final, uma 
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vez que nesse momento ele ainda necessita representar o mundo a partir 
de opostos para compreendê-lo. A percepção da ambiguidade, fundamental 
para a sua evolução, somente será atingida após a morte de Diadorim. Nesse 
momento, o equilíbrio buscado ainda prescinde de uma divisão estruturada, 
em que juízo e vontade estejam em bandas separadas. Nessa linha, cumpre 
citar o estudo de Heloísa Vilhena de Araújo, intitulado O Roteiro de Deus – dois 
estudos sobre Guimarães Rosa. Nele, a autora analisa Grande Sertão: Veredas 
à luz do ritual iniciático e evolutivo por que passa Riobaldo, vendo no cego e no 
menino uma remissão ao texto bíblico, alegorizando duas formas de conduta. 
Invocando o Evangelho de Mateus (25, 33), que pregava o posicionamento 
dos carneiros à direita e o dos bodes à esquerda, ela explica a estratégia de 
Riobaldo, que delimita as posições dos dois como uma espécie de diretriz. 
Cada um a seu modo, traduzem aspectos relevantes da psique do jagunço:

Agora, à sua direita, o cego é constante memento para 
Riobaldo de que sua inteligência, diante da sabedoria de 
Deus – da lux sapientiae –, é cega. O pretinho, por sua vez, 
recorda-lhe que, sem a ajuda da graça divina, a vontade 
humana reverte à infância – ao estado de desejo primitivo, 
instintivo. (ARAÚJO, 1998, p. 252)

A primeira impressão que Riobaldo tem de Borromeu é a de um velho, 
escreiento, transformado, numa adjetivação que parece traduzir algum tipo 
de evolução espiritual por parte do personagem. Curiosamente, a primeira 
referência a Guirigó fala de um rapazola mal aperfeiçoado, marcando, por 
oposição, um estágio ainda anterior à evolução sugerida pelo outro. Esta 
oposição – ou complementaridade – constitui apenas uma dentre as diversas 
simetrias que pautarão a dicotomia simbolizada por Borromeu e Guirigó. 
Kathrin Rosenfield, em sua proposta de leitura de Grande Sertão: Veredas, 
pensa a imagem dos guerreiros míticos e a dos seniores como traduções 
simbólicas da ambiguidade humana:

Os guerreiros míticos (...) formam um grupo de seres 
à parte da humanidade normal. Além da juventude, 
eles portam as marcas do animalesco e do mágico, da 
natureza bestial. Eles representam o aspecto da destruição 
fertilizante, isto é, da violência inovadora e conquistadora. 
A eles se contrapõe a categoria dos “seniores” (dos mais 
velhos, portanto, ponderados e graves), encarregados 
de institucionalizar os costumes e de conservar os bens 
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conquistados. Cabe aos seniores a exata observação das 
obrigações e promessas, da justiça e da equidade, que 
exigem a contenção dos reflexos impulsivos e a limitação 
dos excessos juvenis. No sistema mítico, é o equilíbrio 
destas duas categorias que assegura a harmonia social. 
(ROSENFIELD, 1992, p. 42)

É, portanto, de equilíbrio que se trata, e que o jagunço tenta atingir ao 
delimitar opostos. Simbolicamente, é como se buscasse o meio-termo entre 
aquilo que ele percebe como os extremos. Significativamente, as passagens 
em que o menino aparece colocam-no como uma representação do que há 
de mais primitivo e impulsivo no homem, como se verifica no trecho a seguir:

E eu bem que já estava tomando afeição àquele diabrim. 
Pois, com o Guirigó, as senhoras e moças conversavam 
e brejeiravam, como que só com ele, por criança, elas 
perdessem o acanhamento de falar. Mas o seu Ornelas 
permanecia sisudo, faço que ele afetava de propósito não 
reparar no menino. (ROSA, 1987, p. 424)

Observe-se que o narrador refere-se a Guirigó como diabrim. Não por 
acaso, em diversos momentos, o jagunço utiliza-se de termos ligados ao demo 
para se referir/dirigir ao menino, numa espécie de antecipação da grande 
conclusão a que o narrador-protagonista chega ao final da narrativa: a de que 
o Diabo não existe, estando o Mal presente nas atitudes humanas – uma das 
conclusões trazidas por seu amadurecimento, como veremos adiante. Guirigó 
alegoriza, para ele, a imagem do diabinho que traz as tentações, a vontade de 
praticar a crueldade gratuita. Novamente, a figura do menino surge aos olhos 
do jagunço semelhante à de um capetinha, que o incita a praticar coisas ruins:

Até que, um certo momento, o pretinho Guirigó se chegou 
sorrateiro, e emitiu em minha orelha. – “Iô chefe...” – 
arenga do menino Guirigó, que às vezes bem não regulava. 
O capeta – ele falou no capeta? Ou então, só de olhar para 
ele, eu pensei no capeta, eu entendi. Daí, de repente, 
quem mandava em mim já eram os meus avessos. Aquele 
homem tinha quantia consigo: tinha consciência ruim 
e dinheiro em caixa... – assim eu defini. Aquele homem 
merecia punições de morte, eu vislumbrei, adivinhado. 
Com o poder de quê: luz de Lúcifer? E era, somente sei. A 
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porque, sem prazo, se esquentou em mim o doido afã de 
matar aquele homem, tresmatado. 

(...) Mas, aquilo de ruim-querer carecia de dividimento – 
e não tinha; o demo então era eu mesmo? Desordenei, 
quase, de minhas ideias.

(...) – “Senhor mata? Senhor vai matar?” – o pretinho só se 
saiu pelos olhos. (ROSA, 1987, p. 439-442)

Note-se o entusiasmo com que o menino vislumbra a perspectiva de 
assistir à morte de alguém pelas mãos de Riobaldo. Nos momentos em que a 
criança o provoca, numa espécie de tentação, ele nota que há um lado ruim no 
homem, que ganha vida em ações e pensamentos maléficos. O contraste entre 
ambos é flagrante, por exemplo, na situação em que o bando se depara com 
um indivíduo acompanhado de sua cadelinha e, enquanto Borromeu teme os 
uivos do animal, Guirigó se empolga diante da sugestão de enforcá-la. Outro 
momento em que tal contraste se evidencia dá-se no episódio da morte do 
personagem Treciziano, pois, enquanto Borromeu sente a hora exata da morte 
e põe-se a rezar, o menino vibra com os detalhes mórbidos da ocasião:

Não turveei. Morte daquele cabra era em ramo de 
suicídios. – “A modo que morreu? Ele foi para os infernos?” 
– indagou em verdade o menino Guirigó. Antes o que era 
que eu tinha com isso, como todos me louvaram? Sendo 
minha a culpa – a morte, isto sei; mas o senhor me diga, 
meussenhor: a horinha em que foi, a horinha? Como que 
o cego Borromeu garrou um fanhoso recitar, pelos terços e 
responsos. (ROSA, 1987, p. 479-480) 

Para se desvencilhar do ímpeto de matar gratuitamente – aos poucos, 
Riobaldo constata que o menino tem a capacidade de lhe despertar os avessos 
–, o jagunço busca orientação no cego, que, ao contrário do menino, tem um 
discurso que mostra um indivíduo dotado de bom-senso, e que aconselha o 
jagunço a proceder de forma ética e sensata:

E foi então para retardar os momentos, que ao cego 
Borromeu eu indaguei:

– “Seja o que, companheiro velho? E eh lá isso?...”
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Atabafado. Até porque, de pedir avisos a um cego, assim, 
em públicas varas, eu tivesse de me vexar.

– Se é se é, Chefe? A-hem? Se é o que mecê sumeteu, 
enhém? Senhor quer que seja que se mate um tal?” – 
sem-termo do cego me respondeu, sem-razão. Ao que eu 
tinha trazido aquele comigo, para a nenhuma utilidade. 
– “Senhor mesmo é que vai matar?”– o menino Guirigó 
suputou, o diabo falou com uma flauta. “– Te acanha, 
dioguim, não-sei-que-diga! Vai sebo...” – eu ralhei. (ROSA, 
1987, p. 443-444)

Guirigó simboliza a face capeta, diabrim, dioguim de Riobaldo, enquanto 
Borromeu traduz o que há de ajuizado no ser humano, atuando como uma 
espécie de consciência do protagonista. Em termos psicanalíticos, um poderia 
representar o Superego, com sua censura e seu senso de responsabilidade, 
enquanto o outro assinala um Id irreprimido e voluntarioso. Note-se que as 
palavras do cego soam, a princípio, desconexas para Riobaldo, evidenciando 
a sua imaturidade no que se refere à compreensão da vida: é que Borromeu 
se utiliza de perguntas para fazer com que o jagunço pense as questões que 
lhe são colocadas pelo caminho. Numa técnica muito semelhante à maiêutica 
clássica, o cego do sertão vale-se de um artifício filosófico que consiste em 
lançar perguntas ao interlocutor que, a partir das respostas, reflete e chega às 
suas próprias conclusões. Nos momentos em que Riobaldo mais pensa a vida 
e embarca em questões existenciais, mais a figura de Borromeu se lhe mostra 
sábia. Ao narrar sua travessia, anos mais tarde, o protagonista reconhece a 
sabedoria do cego, chegando mesmo a constatar que aquele já possuía 
as respostas para muitas das indagações que propunha. A esse respeito, é 
expressivo o fato de a sapiência do cego ser ressaltada logo após algumas 
digressões acerca dos mistérios e descaminhos da vida, inquietação que 
persegue Riobaldo ao longo da trama. Note-se como Borromeu, Tirésias do 
sertão, tenta fazer com que ele enxergue a verdade sobre a natureza ambígua 
de Diadorim:

(...) Como é que vou saber se é com alegria ou lágrimas que 
eu lá estou encaixado morando, no futuro? Homem anda 
como anta: viver vida. Anta é o bicho mais boçal... e eu, 
soberbo exato, de minha vitória! Conforme prazia o dito 
do cego Borromeu, que não se entristecia: “– Ah, eu nunca 
botei em antes o nariz nestes campos...” Soscrevo. Mas ele, 
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o que carecia de querer saber, às vezes perguntava. Desses 
lugares, o divulgado natural, pedia pergunta. Aí, glosava: 

Macambira das estrelas,

quem te deu tantos espinhos? 

Tibes! Eu, não. Ia demandar de outros o que eu mesmo 
não soubesse, a ser: nestes meus Gerais, onde eu era o 
sumo tenente? Não me respondiam. Ninguém mesmo 
ninguém. A gente vive não é caminhando de costas? (...) 
Agora eu cismo que o cego Borromeu também só do que 
já sabia era que indagava. Se não, se não, o senhor verse, 
como bula santa; a cita não é revelável?

Macambira das estrelas,

Xiquexique resolveu:

– Quixabeira, bem me queira,

quem te ama, bem, sou eu... (ROSA, 1987, p. 522)

Novamente valendo-se da maiêutica, Borromeu, conhecedor da verdade 
em detrimento das aparências, parece revelar, por meio de uma linguagem 
cifrada, a natureza feminina e o disfarce de Diadorim. À semelhança de um 
oráculo, tenta em vão mostrar a Riobaldo a verdade, o que só ocorrerá após a 
morte da guerreira, momento em que sua identidade feminina será finalmente 
revelada. Curiosamente, as três imagens utilizadas na canção entoada por 
Borromeu referem-se a plantas típicas do sertão: a macambira, o xiquexique 
e a quixabeira correspondem a plantas ou árvores revestidas de espinhos, e 
que apresentam em seu interior frutas ou bagas doces e comestíveis. O fato 
de tais imagens aparecerem em uma canção popular que fala de um amor 
que aos poucos se revela sugere, de forma cifrada, o indício da verdadeira 
natureza de Diadorim, que só tardiamente será conhecida: a donzela guerreira 
de identidade misteriosa; por fora, agressiva, firme e bruta; por dentro, 
doce e feminina, adequada ao amor. Significativamente, é justamente por 
se travestir de jagunço que ela reencontra Riobaldo. Na primeira parte da 
canção, indaga-se o porquê de tantos espinhos ocultando a doçura interior, em 
uma metáfora que dispensa explicações. Na segunda parte, em que surgem 
diferentes espécimes de plantas, há um amor correspondido que se mostra 
no diálogo presente na canção. Por meio da linguagem cifrada e simbólica da 
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canção – um dos traços de Grande Sertão: Veredas –, o cego mostra a resposta 
a Riobaldo. O amor oculto e protegido sob uma falsa aparência é desvendado 
por Borromeu, mas ainda escapa à percepção de Riobaldo. O disfarce não 
revelado de Diadorim impossibilita-a de amar, num antagonismo em que sua 
face guerreira impede que a essência feminina venha à luz, num amor jamais 
realizado. Justamente ao se meter em armas, Diadorim reencontra Riobaldo; 
paradoxalmente, contudo, é sua condição guerreira – com a ocultação de sua 
verdadeira identidade – o que a incompatibiliza para sempre com o amor, em 
mais uma das ambiguidades que estruturam a narrativa:

De Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins – que nasceu 
para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para 
muito amar, sem gozo de amor... (ROSA, 1987, p. 565)

O cerco começa a se fechar e Riobaldo decide afastar todos aqueles 
que aparentemente seriam inúteis – no caso, o cego, o menino, e a mulher 
do Hermógenes, o inimigo, mantida refém do bando – por não serem mãos-
d’armas. Significativamente, aqueles que não teriam utilidade imediata 
são justamente aqueles que se revelarão fundamentais para a evolução de 
Riobaldo, pois os dois primeiros mostrarão ao jagunço a síntese necessária 
ao equilíbrio, numa lição de vida, e a mulher do inimigo será a responsável 
pela decifração do segredo de Diadorim. Perto do paredão e daquilo que 
viria a constituir o confronto final, o jagunço isola deliberadamente os três 
representantes da exceção (mulher, cego e menino) diante de um código em 
que o matar e o morrer eram vistos com naturalidade. Numa passagem repleta 
de símbolos, Riobaldo aproxima-se do momento crucial da obra – o confronto 
entre Diadorim e Hermógenes:

O menino Guirigó queria mostrar: ela estava presa num 
quarto. Ela também estivesse rezando? Corredor velho, 
para ele davam tantas portas, por detrás delas tinham 
fechado a mulher, num cômodo. A chave estava na mão 
do cego Borromeu. Era uma chave de todo-tamanho, ele 
fez menção de entregar; rejeitei. – “Tem talha d’água, por 
aqui?” – eu disse, eu tinha uma pressa desordenada, de 
certo. – “Diz que lá embaixo tem...” – foi o que o menino 
Guirigó me deu resposta. Entendi que ele curtia sede, 
igualmente e querendo comigo ir – por seguro temia descer 
sozinho a escada. E o cego Borromeu, também, que não 
respondeu, mas que mexeu a boca, mole, mole, fazendo 
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desse rumor de quem termina de mastigar rapadura. Me 
enjoou. Mas ele não tinha comido alguma coisa. Não tive 
comigo: “– Tu me ouve, xixilado, tu me ouve? Assim tu 
me dá respeito e me agradece interesses de ter tomado 
conta de você, e trazido em companhia minha, por todas 
as partes?!” Eu disse. Ele disse: “– Deus vos proteja, Chefe, 
dê ademão por nós todos... E de tudo peço perdão...” Ele 
se ajoelhou. (...) porque esse homem, sem visão carnal, de 
valia nenhuma, maldade minha era que tinha sido a trazida 
dele, de em desde o começo de lugar onde ele cumpria sua 
vida. (ROSA, 1987, p. 547)

No fragmento acima, de forma ainda mais flagrante do que nos demais, 
há a presença de um discurso modalizante que assinala o desnorteamento 
de Riobaldo em relação às questões mais prosaicas: tudo são sugestões, 
especulações e frases sem sentido. Borromeu, contudo, tem uma chave-
mestra, que tenta entregar a Riobaldo, que a rejeita, numa recusa coerente 
com a sua ignorância acerca das coisas que lhe são realmente importantes. No 
plano da história, ele ainda não está pronto para determinadas revelações, que 
só farão sentido posteriormente. Sobre a chave, diz Chevalier:

O simbolismo da chave está, evidentemente, relacionado 
com o seu duplo papel de abertura e de fechamento. 
(...) No plano esotérico, possuir a chave significa ter sido 
iniciado. Indica não só a entrada num lugar, cidade ou 
casa, mas acesso a um estado, morada espiritual, ou grau 
iniciático. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990, p. 232-233) 

Note-se que a chave, símbolo do conhecimento iniciático por excelência, 
é oferecida a Riobaldo pelo cego, sem que ele aceite, metaforizando o seu 
despreparo para as respostas que deveria ter. Num lugar cheio de portas, 
Borromeu tem uma chave-mestra – ou seja, aquela que abriria todas as portas 
–, oferecendo a Riobaldo as respostas de que ele necessitava. Entretanto, este 
a recusa, numa sugestão simbólica de que ele não estaria pronto para abrir as 
portas da consciência ou fazer suas escolhas e enxergar a verdade. 

Após a morte de Diadorim, Riobaldo, que havia desmaiado, volta 
a si com o cego e o menino esfregando-lhe as mãos, ajudando-o a recobrar 
a consciência. A reação de ambos aos crespos do homem é expressiva, pois 
sentem a dor de uma perda que poderia ter sido evitada, caso Riobaldo 
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conhecesse a verdade. No que se refere à apreensão do sentido da vida, talvez 
seja a passagem abaixo a mais elucidativa do romance, pois Borromeu diz, 
textualmente, algo que Riobaldo só entenderá tempos mais tarde: o Diabo está 
dentro do homem, e o sertão é cada um, pois as armadilhas e experiências são 
vivenciadas a cada dia, e é por meio de suas atitudes que o homem transforma 
sua vida:

(...) O menino Guirigó – uma mão apertando as costas da 
outra, seguidos esses estremecimentos, repuxava a cara, 
mas com os beiços abertos em dor, tudo uma careta. Ele 
era um menino. E o cego Borromeu fechava os olhos.

(...) Donde desconfiei. Não pensei no que não queria 
pensar; e certifiquei que isso era ideia falsa próxima; e, 
então, eu ia denunciar nome, dar a cita:... Satanão! Sujo!... 
e dele disse somentes – S... – Sertão... Sertão...

Na meia-detença, ouvi um limpado de garganta. Virei para 
trás. Só era o cego Borromeu, que moveu os braços e as 
mãos; feio, feito negro que embala clavinote. Sem nem sei 
por que, mal que perguntei:

“– Você é o Sertão?!”

“– Ossenhor perfeitamém, ossenhorperfeitamém... que 
sou é o cego Borromeu... Ossenhor meussenhor...” – ele 
retorquiu.

“– Vôxe, uai! Não entendo...”, tartamelei.

Gago, não: gagaz. Conforme que, quando ia principiar a 
falar, pressenti que a língua estremecia para trás, e igual 
assim todas as partes da minha cara, que tremiam (...). 
Mandei o cego se sentar, e ele obedeceu, ele estava no 
aparvoado; mas não se abancando no banco; que melhor 
se agachou, ficou agachado. Riu, de me dar nojo. Mas nojo 
medo é, é não? (ROSA, 1987, p. 552-553)

Após passar a narrativa inteira a pensar a própria vida para entender-lhe 
o sentido, Riobaldo conclui que o sertão, lugar mítico de mistérios e revelações, 
encontra-se dentro do homem. Em suas reflexões, percebe ainda que o lugar 
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estaria muito próximo da figura do Diabo, como fica claro no jogo fônico-
semântico por ele realizado, na aproximação satanão /sertão. Ao fazê-lo, 
confere ao espaço geográfico um caráter atópico e universal, como universais 
são as angústias do homem. A esse respeito, Borromeu já lhe sinalizara a 
resposta, ao dizer que o sertão era ele, Riobaldo, ou seja, que aquilo que ele 
mais temia na verdade se encontrava dentro de si. O protagonista, que, no 
tempo da história ainda não havia atinado com a verdade que aos poucos 
descobre – mas que já domina no tempo da narração, ainda não entendido no 
momento em que a situação se passou –, é alvo da compaixão quase debochada 
do cego, que ri, penalizado, diante da ignorância do jagunço. Observe-se como 
a constatação presente nas palavras do cego encontra eco no final da narrativa, 
atuando como um paralelo da assertiva que encerra a história:

(...) Amável o senhor me ouviu, minha ideia confirmou: 
que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem 
soberano, circunspeto. Amigos somos. Nonada. O diabo 
não há! É o que digo, se for... Existe é homem humano. 
Travessia. (ROSA, 1987, p. 568)

Ao dizer que “o Diabo não existe, o que existe é homem humano”, o 
narrador-protagonista encontra a resposta para a questão que o atormentara 
até então: quanto mais ele ficava obcecado em provar a existência do demo, 
mais esbarrava na questão existencial, acabando por concluir que o que existe 
é o sertão, dentro de cada um, sendo o demo nada mais do que o homem em 
seu estado de maldade, e que, nas palavras do narrador, “o demo vige nos 
crespos do homem, nos avessos do homem”. Significativo é, ainda, o termo 
nonada, que abrira a narração e surge novamente ao final, metaforizando 
a trajetória evolutiva do protagonista. Das ninharias e insignificâncias – 
nonadas – do início da jornada, Riobaldo chega ao final com a constatação 
da grandiosidade da existência humana, ratificada pelo símbolo matemático 
do infinito após a palavra travessia, encerrando o texto. Ele, que começara no 
nada, no vazio, encerra a história com a compreensão do sentido da travessia. 
Benedito Nunes, no antológico estudo O dorso do tigre, ressalta a importância 
epifânica do relato para a evolução do protagonista:

(...) Espera e demanda que se fazem no escuro, ao longo 
de sucessivas travessias e encruzilhadas, de viagem ligada 
a viagem, num périplo sem fim, como o de Riobaldo 
em Grande Sertão: Veredas. (...) Riobaldo percorre os 
espaços do mundo ilimitado. Ora encaminhando, ora 
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desencaminhando, as veredas, divergentes em seu curso, 
convergem todas no movimento da viagem redonda que 
as unifica e lhes dá sentido.

Existir e viajar se confundem. A existência de Riobaldo 
totaliza-se como viagem finda, que precisa ser relatada 
para que se perceba o seu sentido. Unem-se, nessa viagem, 
sob a forma de relato, os diferentes fios do bem e do mal, 
que compõem o emaranhado da existência. Vivendo de 
momento a momento, de lugar a lugar, sem a compreensão 
da linha temporal e sinuosa que liga todos os momentos 
e todos os lugares da existência, só percebemos saídas e 
entradas, idas e vindas. Mas a viagem redonda, a travessia 
das coisas, – que é vivência e descoberta do mundo e 
de nós mesmos, nessa aprendizagem da vida, em que o 
próprio viver consiste – a viagem-travessia que se transvive 
na lembrança, constitui o saldo imponderável das ações, 
que a memória e a imaginação juntas recriam. “Viver – não 
é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Por que 
aprender a viver é que é o viver mesmo”. E diz Riobaldo 
ainda: “Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não 
vejo – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída 
e de chegada (...).” (NUNES, 1969, p. 174-175)

Quanto mais ele adentra o Sertão – e descobre a verdade sobre a 
vida e sobre si mesmo –, mais sai do Sertão, escapando do lugar rude e 
embrutecido para alçar voos existenciais e universais. Aprendendo a lidar com 
suas ambiguidades e com a complexidade humana, percebe que as pessoas 
não estão terminadas, e que a transformação é um processo constante na vida 
– daí o perigo nela contido. Ao aceitar que a travessia nunca está concluída, 
o jagunço torna-se apto a realizá-la com sabedoria, evitando os crespos do 
homem, que se lhe deparam a cada momento, no meio do redemoinho.
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a intertextualidade entre os episódios bíblicos e a “a aia”  
de eça de Queirós

Thaíse Araújo da Silva1

O presente trabalho busca analisar aspectos da matriz religiosa cristã 
no conto “A aia” do romancista português, Eça de Queirós. A princípio é 
importante ressaltar que o panorama da crítica religiosa esteve presente na 
literatura portuguesa da geração de 70, da qual Eça fez parte.

Desde o período das cantigas de escárnio até José Saramago, a literatura 
portuguesa sempre veiculou em seu discurso uma crítica aos dogmas religiosos 
do cristianismo, apropriando-se da narrativa ficcional como uma forma  
de se propagar. 

Nessa perspectiva, a religião é uma das principais temáticas nas obras 
de Eça de Queirós. Em suas produções ficcionais encontram-se nuanças das 
reflexões acerca do homem com o sobrenatural, além das incessantes críticas 
à religião oficial de Portugal, o cristianismo.

A narrativa eciana, analisada no conto “A aia”, refere-se ao “[...] senso 
do absurdo, exprimindo a nutrição espiritual através da arte” (CÂNDIDO, 1993, 
p. 58). As atitudes da personagem principal, a aia, só serão compreensíveis 
quando analisadas sob a ótica da fidelidade de um ser enquanto servo. Uma 
criada disposta a sacrificar qualquer coisa por amor aos seus senhores. No 
conto, a lealdade “[...] soa como absurda porque atinge um grau máximo: 
sacrifício do filho” (EL FAHL, 2012. p. 130).

O sacrifício e a fidelidade demonstrados pela escrava assemelham-se 
com o episódio bíblico vivido por Abraão e Isaque. Abraão é cognominado como 
“O pai da fé” e decide obedecer ao seu Deus, sem apresentar questionamentos 
à proposta de sacrificar o filho que foi esperado durante muito tempo. Vale 
ressaltar que Isaque foi concebido de forma incomum, pois sua mãe Sara, que 
era estéril, após suplicar por diversas vezes a Deus que lhe concedesse um 
filho, recebe uma promessa divina. Anos depois a profecia se cumpre, e Sara 
dá a luz com cem anos de idade. 

O fato inusitado no episódio bíblico é que o mesmo Deus que deu, 
resolve tomar para si “O filho da promessa”:

1  Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-graduação em Estudos 
Literários (PPGEL) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Orientadora professora 
Drª Maria Celeste Pacheco. 
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E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a 
Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E 
disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a 
quem amas, e vai-te à terra de Moriá; e oferece-o ali em 
holocausto sobre umas das montanhas, que eu te direi. 
(GÊNESIS 22: 1-2)

Através da citação bíblica, nota-se que quem pede o sacrifício é o próprio 
Deus. Diferente da situação vivida pela aia no conto eciano, que o faz por 
“espontânea vontade”. Há uma circunstância no conto de Eça que marca o grande 
diferencial entre a trama e o episódio bíblico do velho testamento: a interrupção 
do sacrifício. Tal situação acontece com Abraão pelo fato de ter provado obediência 
a Deus; deste modo, recebe uma intervenção “[...] pois tal gesto de Abraão já foi 
suficiente prova de amor e adoração” (EL FAHL, 2012. p. 130).

Assim, Deus, ao provar a fidelidade do seu servo, resolveu interromper 
o ritual: 

[...] E estendendo Abraão a sua mão e tomou o cutelo 
para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou 
desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me 
aqui. Então, disse: Não estendas a tua mão sobre o moço 
e não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes a 
Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. (GÊNESIS 
22: 10-12)

A interrupção divina não acontece com a aia, protagonista do conto eciano. 
O sacrifício é consumado literalmente: “[...] o sacrifício do filho da aia não é 
interrompido por nenhum Deus piedoso; seu filho não é substituído pelo cordeiro, 
antes, tornar-se o cordeiro que substituiu o príncipe” (EL FAHL, 2012, p.131).

A aia teve oportunidade de desfrutar de um momento de ascensão e 
privilégio no reino: 

[...] Que bolas de ouro podem pagar um filho? Então um 
velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao 
Tesouro real, e escolhesse de entre essas riquezas, que 
eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, 
todas as que o seu desejo apetecesse... A rainha tomou a 
mão da serva. E sem que a sua face de mármore perdesse 
a rigidez, com um andar de morta, como um sonho, ela foi 
assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, 
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aias, homens de armas, seguiam, num respeito tão 
comovido, que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas 
lajes. As espessas portas do Tesouro rodaram lentamente. 
(QUEIRÓS, 2002, p.28)2

A coragem e lealdade da ama a transformou em heroína, e essa elevação 
serviria como prêmio e forma de consolo pelo filho perdido e sacrifício 
prestado. No entanto, a escrava acreditava em uma possível vida eterna e na 
existência de um céu perfeito, fato que justifica a doação do filho para morrer 
no lugar do príncipe, e o suicídio na esperança de encontrá-lo:

Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham 
erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de 
rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que 
estava agora o seu menino. Estava lá, e já o Sol se erguia, 
e era tarde, e o seu menino chorava decerto, e procurava 
seu peito! [...] Então a ama sorriu e estendeu a mão [...] 
Que jóia maravilhosa, que fio de diamantes, que punhado 
de rubis, ia ela escolher? [...] Entre um molho de armas, 
agarrou um punhal. Era um punhal do velho rei, todo 
cravejado de esmeraldas, e que valia uma província. 

Agarrara o punhal, e com ele apertado fortemente na mão, 
apontando para o céu, [...] gritou: 

Salvei o meu príncipe, e agora – vou dar de mamar ao meu 
filho!

E cravou o punhal no coração. (QUEIRÓS, 2002, p. 28)

Assim, diante da citação apresentada, consegue-se identificar ao longo do 
conto vários princípios e ideologias religiosas do cristianismo. Como, por exemplo, 
a ideia de céu e vida eterna, que surge através do discurso do novo testamento 
apresentado por Jesus, o filho de Deus, com a pregação sobre salvação, céu e 
inferno. Nesse sentido, o conto permite compreender as especificidades do 
texto literário e sua intertextualidade com os textos da bíblia sagrada.

2  O conto em estudo A aia de Eça de Queirós foi retirado do site: Ciberfil Literatura 
Digital. Eça de Queirós. Contos. Disponível em: http://www.clickideia.com.br/sg/uploads/
UserFiles/File/Contos.pdf. Acesso em 03 de maio 2013.
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A crença religiosa que alimenta o gesto da ama demonstra uma atitude leal: 
coloca o dever de escrava acima de tudo. Nessa perspectiva, para a doutrina cristã, 
a fidelidade e submissão a Deus é uma forma de provar que o servo lhe obedece 
e o ama verdadeiramente. É nesse sentido que se adéqua o contexto apresentado 
no conto eciano: a aia prova aos senhores a sua obediência e fidelidade.

Ao longo da narrativa, as inúmeras referências ao ouro simbolizam a 
ideia de salvação e vida eterna: o principezinho tem cabelos loiros e “dormia 
no seu berço com seu guizo de ouro fechado na mão” (p. 26); na câmara 
dos tesouros todos os objetos reluziam, até o céu estava tingido da cor do 
ouro. Assim, percebe-se mais uma proeminência que dialoga com a principal 
mensagem pregada pelo cristianismo: a vida eterna.

A temática religiosa é circular do início ao fim no conto literário em 
análise. Propriedade que concebe determinada tensão nos escritos ecianos, 
isso porque Eça de Queirós, em diversas produções literárias, expõe narrativas 
que possuem uma dialética com a religião através dos personagens. Se 
tratando do conto estudado, a aia é a personagem que se tem como referencial. 
Desse modo, tal característica demonstra a permanência e a intensidade dos 
elementos críticos relacionados ao cristianismo em suas obras.

“A aia” também possibilita assimilar o ato amoroso da personagem 
principal com a ação de Deus, quando resolve entregar seu filho Jesus em 
sacrifício para morrer no lugar da humanidade: “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” (JOÃO 3:16).

Nessa perspectiva, a personagem do conto eciano entregou seu filho 
em sacrifício para morrer por amor a um reino, a um povo. Assim, entende-se 
que um dos princípios que rege o conto é a absorção do mundo descrito com 
os episódios do antigo e novo testamento. Dessa forma, a presença da bíblia 
na cultura ocidental se revela como matriz e referência da produção literária 
de Eça de Queirós por meio da introdução da religião e da teologia como peças 
fundamentais nos textos literários. 

Em “A aia”, Eça de Queirós adentra os meandros da ficção a partir da 
ótica da religião cristã. O tratamento reservado à religião na obra queirosiana faz 
referência à bíblia e se apropria da ironia como essência da interação e capacidade 
interpretativa do leitor. O conto dialoga com o fato bíblico constituindo um 
corpus privilegiado para discussão ampla da matriz religiosa cristã.

Nesse sentido, os contos ecianos põem em funcionamento um modelo 
de ironia que funciona como estratégia de cumplicidade dialógica entre emissor 
e receptor, promovendo a duplicidade de sentidos. Assim, “Os contos sinalizam 
com certa clareza de contornos as três mais significativas fontes de inspiração 
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de Eça: valores do mundo medieval; problemas de seu tempo; motivos de 
natureza religiosa” (MOISÉS, 1994, p. 141). 

Além da verossimilhança da estória do conto com os episódios bíblicos, 
Eça utiliza-se do enredo para representar a situação política de Portugal. A 
intertextualidade no discurso literário de Eça de Queirós é aparente não somente 
em relação ao pensamento religioso, mas também em várias outras temáticas 
que envolviam a sociedade. “[...] Eça observava bem a sociedade de seu tempo 
[...]” (MOISÉS, 1986, p. 244), e essa observação corrobora para aplicar como 
planos de fundo em seus contos e romances o aspecto ético-social.

O sacrifício da aia “[...] reporta-se ao costume de sacrifícios do povo 
português, à sua subserviência aos soberanos” (EL FAHL, 2012, p. 137). O 
conto representa os sacrifícios indispensáveis para a sustentação do domínio 
de poder que é capaz de extrapolar qualquer circunstância. Assim, estabelece-
se uma conexão entre a situação política vivida por Portugal e a personagem 
principal do conto eciano. A ironia elaborada por meio do recurso literário 
permite-nos visualizar a crítica à servidão de Portugal como dominada e 
submissa a “soberania do rei”, representada pela Inglaterra. 

[...] Eça, através da figura da aia, põe diante do leitor 
valores como a lealdade, a fidelidade e a fé, tripé moral 
que, em seu tempo, converte-se em ideologia, entendida 
como falsa verdade. Disseminados pelo poder e, uma vez 
assimilados pelos dominados, esses valores perpetuam a 
dominação. (EL FAHL, 2012, p. 142)

Segundo Câmara Reys (1945), as obras ficcionais de Eça de Queirós 
apresentam um caráter de crítica social, apresentando o seu lado político de 
defesa dos mais fracos e pobres contra os mais ricos e poderosos. Manifestando 
a sua intensa preocupação política desde o início da sua carreira literária. Eça 
exprime artisticamente a sociedade do seu tempo e do seu país.

Sendo assim, percebe-se que Eça de Queirós transfere os problemas 
humanos da sociedade portuguesa para o mundo ficcional; sente a necessidade 
“[...] de lançar os problemas através de personagens, encarnados em seres 
vivos” (REYS, 1945, p. 56). 

As reflexões sobre o contexto social em que Eça se encontrava permitiam 
entrever reiteradas vezes a religião como um tipo de influência na sociedade. 
Corroborando, desse modo, que a temática religiosa ajudasse a compreender 
tanto as obras queirosianas, quantos os episódios bíblicos. Sendo assim, Eça 
de Queirós utiliza-se das especificidades do texto literário para promover a 
manifestação dos aspectos religiosos na literatura. Além de proporcionar o 
diálogo entre os respectivos discursos.
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o inferno que nos habita: um estudo sobre Condenada,  
de chuck Palahniuk

Thiago Martins Prado1

A frequente recorrência da palavra inferno no livro Condenada, de Chuck 
Palahniuk, sugere, invariavelmente, um contexto específico de discussão: o 
valor das imagens consumidas pelo homem na contemporaneidade. Dentro 
desse plano constante de análise, Palahniuk testa a polissemia do termo inferno 
denunciando os ajustes das interpretações sobre tal palavra para atender a 
demanda de valores contemporâneos incitados pelo frenético consumismo. 
Em momentos mais avançados da narrativa, de outro modo, o escritor, cada 
vez mais, busca organizar um signo a partir do termo inferno que possa ser 
generalizável e, em seguida, atacável mais frontalmente. 

De imediato, logo na apresentação do capítulo I, Madison, protagonista 
do livro, observa a sua condição de condenada no inferno como um resultado 
da ausência de prazer com a sua autoimagem. Por ser uma garota obesa e, 
portanto, por possuir uma imagem desviante do padrão exigido de consumo, 
a personagem concebe, inicialmente, o inferno como o espelho negativo e 
fracassado das expectativas propaladas e gerenciadas como imagens de bem-
estar. O inferno é, desse modo, a confirmação punitiva para aqueles que não 
se realizam nas promessas esperançosas e imagéticas da Terra; e, como tais 
promessas aninhadas às imagens-padrão de sucesso não se sustentam para a 
maioria dos homens, a Terra acaba por ser o retrato do inferno. Assim como 
a própria personagem Madison afirma: “o que faz a Terra se parecer com o 
Inferno é a expectativa de que se pareça com o Paraíso” (PALAHNIUK, 2013, 
p.11). Tal afirmação da protagonista surge ainda mais confirmada quando 
ela compara a sua condição de morta no inferno às formas anestesiadas do 
mundo dos vivos: as maravilhas anunciadas pela televisão e o encantamento 
da efemeridade permanente da internet movem os olhos, mas paralisam os 
corpos. Em verdade, Madison considera o aprisionamento no espetáculo como 
um frequente treino para a morte – o reforço à passividade, paradoxalmente, 
resulta da multicolorida vida e da pluralidade de possibilidades de aventuras 
dentro das telas que, como medusas, proclamam um espelho de multiplicidade 

1 Doutor em Letras, Professor do Gabinete Português de Leitura (BA) e Professor 
Auxiliar da Universidade do Estado da Bahia. Autor de A inutilidade das (p)arcas (FUNCEB, 2002), 
Utopia política, vanguarda e ritual (Editora UFS, 2008), A reutilização das pedras (Editora UFS, 
2012) e Deus morto, Deus posto (Editora UFS, 2014).
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de vivências para manter um cenário mórbido recheado de expectativas. A 
contradição maior da vida-morte contemporânea é que, no mundo em que 
se escraviza na produção para tentar trazer para si a idealidade do consumo, a 
morte é desprezada como um fracasso. A caricatura feita à morte é confirmada 
pela anestesia do trabalho cego em direção ao padrão de compra: acredita-se 
que quem morre está fora da ordem produtiva, sem se perceber que o próprio 
imperativo do trabalho é o que anula a vontade de experimentar a vida. 

Cabe citar o próprio pensamento dos pais de Madison a respeito da 
morte: eles não conseguem conceber a morte como um acidente capaz de 
interromper a razão produtiva, ao contrário disso, eles enxergam-na como 
um resultado do não se cuidar adequadamente, de não aderir de forma bem 
ajustada à higiene democrática (moral e política) da oportunidade e do bem-
estar derivados do trabalho (PALAHNIUK, 2013, p.106). A morte aqui é vista 
como um “extremo lógico”, implicada pela arritmia ou pelo desconhecimento 
das leis liberais da economia, que, hipocritamente, impõem modelos de 
vivência e assassinam a criatividade e as formas possíveis de se desvencilhar do 
controle do capital na caracterização dos perfis humanos. Essas interpretações 
a respeito da morte fisiológica, desprezando-a ou ajustando-a sob a hegemonia 
do capital, preservam a morte simbólica.

É por isso que, no capítulo IV, ao colocar em equivalência a morte dos 
condenados no inferno aos dos personagens dos desenhos animados da Warner 
Bros, que são restaurados por completo depois de mortos para os próximos 
assaltos, Madison está denunciando a cena contemporânea da contínua 
destruição de indivíduos enquanto ocorre a perpetuação dos tipos na ordem 
produtiva, um sistema que gera, ao mesmo tempo, conforto e monotonia. De um 
outro modo, a história do inferno e do diabo retoma, por semelhança, a história 
do sacrifício dos homens: o relativismo cultural descrito no capítulo V, que aponta 
a transformação contínua de um deus em força maligna por uma civilização 
vencedora em relação à primeira, não só aponta para a nulidade das instituições 
sagradas (esvaziadas de verdade e inspiradas pelo poder manipulatório) como 
também indica o absurdo do homem em ter, muitas vezes, desperdiçado sua 
existência ao dedicar-se à crença na esfera do sagrado.

Na perspectiva inicial da personagem Madison, um sentimento 
generalizável encobre o absurdo do viver desenfreado em produção ou 
necessitado de crenças e que engana a todos nesse ritmo que mantém 
programada a vida: a esperança. A esperança é entendida simultaneamente 
como um erro e um castigo, um vício e uma fraqueza. Segundo a protagonista, 
a atmosfera do pós-morte do inferno propicia a cura do mal da esperança. Com 
outro teste de interpretação bem peculiar sobre o inferno, Madison enxerga, 
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no ícone de Satã, a personificação do esgotamento das esperanças, ou seja, 
a imagem imediata do antídoto contra a aceleração anestesiada do ritmo de 
produção e consumo – é nesse sentido que deve ser entendida, excetuando-se 
a penúltima e a última partes do livro, a insistência da protagonista por chamar 
a atenção do Diabo em todas as aberturas dos capítulos. A própria Madison 
atribui para si, ainda que tenha chegado ao inferno, o mal da esperança 
classificando-se como uma vítima da Síndrome de Poliana – uma perseguidora 
do pote de ouro no inexistente final do arco-íris (PALAHNIUK, 2013, p.135). 
Não é de se admirar – sendo uma personagem protagonista que identifica 
sua própria doença, mas não se consegue tratar – como Madison aprecia em 
Goran, seu irmão adotado, a ausência de ambição, uma espécie de desajuste 
que o protege da praga da esperança (PALAHNIUK, 2013, p. 143). 

Entretanto, no decorrer da narrativa, a capacidade de o Satã ser um 
símbolo purificador do mal da esperança vai se tornando cada vez mais 
questionável. Num primeiro momento, no capítulo VI, em seu tom autocrítico, 
Madison satiriza a própria necessidade de buscar um consolo de uma autoridade 
parental adulta disponível no mundo infernal depois de pais, professores 
ou nutricionistas terem perdido a validade, isto é, Madison reconhece a 
continuidade de uma relação hierárquica de mando, que gera dependência, 
conforto e expectativa de autoaperfeiçoamento concomitantemente. Nos 
capítulos finais do romance, essa acidental e sarcástica antecipação é confirmada 
quando Satã afirma ter escrito todo o roteiro da vida de Madison. Ao invés 
de o inferno ser o espaço de rebeldia por eras de manutenção adiada, como 
vizinhança marginal que se deteriorou ao extremo, como se sugere no capítulo 
XXXII, ele é mais uma dimensão estereotipada de condenação e periferia 
necessária para permitir que a balança do condicionamento e da manipulação 
permaneça equilibrada. Nesse caso, a condenação do homem não se faz pelo 
seu livre-arbítrio, mas pela ausência de liberdade – isto é importante de ser 
dito, pois trata-se de uma inversão dos valores da tradição judaico-cristã, que 
determina a culpa advinda da escolha. Tanto a imagem diabólica do Mal Maior 
como a do homem na origem dos tempos carregam uma correspondência entre 
o ato livre (aos olhos de Deus indevido) e a cena de expulsão da esfera celestial 
ou do paraíso. Precisamente, no antepenúltimo capítulo, ocorre a revelação de 
Madison de que Satã, muito ao contrário de fortalecer o ato de desobediência 
opositora e libertária da norma moral, reforça a lógica de condicionamentos 
entre os homens. Tal epifania é combinada à fala sobre a falsa liberdade que 
o Diabo propõe-nos e a que a sociedade contemporânea deixa-se iludir. No 
romance Condenada, três passagens que se valem do recurso da analogia (a 
tecla Control do computador) podem ser evocadas para justificar a farsa da 
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liberdade estimulada tanto pela imagem do inferno como pela do mundo atual. 
No capítulo I, a mãe de Madison controla os movimentos de uma empregada 
somaliana trancando quartos por meio de comandos no computador a três 
continentes de distância (Control + L); no capítulo XX, o demônio Akibel vale-se 
do computador para checar o histórico da personagem Goran (Control + Alt + 
F); no capítulo XXXVI, Madison resume a gestão da sua vida à comparação dos 
controles computacionais às mãos de Satã (Control + Alt + Madison).

Conforme Zygmunt Bauman (2001, p.30), a contemporaneidade 
estabeleceu um singular conceito de liberdade estando entregue à competência 
individual. Nessa perspectiva, é importante observar que as agendas utópicas 
de libertação política da modernidade foram substituídas pela presunção 
de liberdade de escolha, e as instituições sociais estimularam a apreensão 
individual sobre a diversidade do vestuário das identidades. Por mais que o 
indivíduo possa parecer o centro de sua liberdade dentro dessa dimensão, 
paradoxalmente, é impossível não pensar essa concepção atrelada ao 
mecanismo de ajustamento social – um disfarce em que liberdade e libertação 
tornaram-se antípodas. Mas por que foi interessante incitar um modo de 
pensar a liberdade num plano de contingência individual? Por que Madison 
tem que se deixar iludir por seu pseudomínio sobre a própria individualidade e 
apostar, com estultícia, na personificação do mal como atestado extremo da sua 
liberdade contra quaisquer modelos de moral? Uma parte da resposta é dada 
pelo próprio sociólogo polonês: segundo Bauman (2001, p. 98), o incentivo 
à realização das fantasias pessoais e à remontagem contínua dos disfarces 
identitários, que compõe a base da liberdade individual contemporânea, 
sustenta-se na estratégia da diversificação do consumo. Poder ser diferente 
e comprar identidades no mercado das personalidades e das ideias prontas 
e armazenáveis constrói a possibilidade do compartilhamento, do uso e da 
valorização da liberdade individual.

Considerando a radicalidade das concepções e das referências 
encontradas no romance Condenada, uma outra parte dessa resposta pode 
ser encontrada pela economia bancária depender de uma crescente economia 
de mercado multidirecional, variável e repleta de estímulos identitários 
(oposicionistas ou não) a fim de que a elevação contínua de mais consumidores 
– aqui entendida como espaço de liberdade individual – não cesse e interrompa 
a cachoeira de crédito necessário para realimentar a emissão de moeda 
e de títulos do tesouro. Nesse sistema de consumo, as pessoas precisam 
ser consideradas veículos para a produção de mais capital em que o desejo 
humano reduz-se ao sinônimo da sua demanda como comprador. Na visão de 
um dos documentaristas de economia mais polêmicos do sistema bancário 



994<sumário

estadunidense, Peter Joseph, em seus filmes Zeitgeist: the movie, Zeitgeist: 
addendum e Zeitgeist: moving forward, o mecanismo do agigantamento do 
exército de consumidores é derivado da fundamental geração de débitos 
e juros que, invariavelmente, retroalimenta a criação de mais moeda para 
pagá-los e disfarça-se em crescimento da economia. Acontece que, sendo 
o Federal Reserve uma corporação internacional privada com fins lucrativos 
e com monopólio sobre a emissão do dólar desde 1913, tal emissão é feita 
mediante empréstimo ao governo dos Estados Unidos por meio de promessas 
de pagamento chancelados pela troca em títulos do tesouro nacional e com 
juros embutidos. Antes de Joseph, o colunista de economia política William T. 
Still, em seu estudo The money masters, de 1996, afirma que, por meio desse 
processo, os políticos precisam subir os impostos de produtos e serviços e 
estimulá-los constantemente para pagar esses juros; só que, paradoxalmente, 
a aceleração desenfreada da produção e do consumo implica uma circulação 
monetária maior e, consequentemente, mais emissão de moeda e mais juros – 
o que faz com que o governo capte tais recursos através do custo inflacionário 
pago pela população trabalhadora e consumidora. O problema é que isso se 
torna um círculo vicioso: quanto mais dinheiro em circulação, menos ele vale, e 
quanto menos ele vale, mais há a necessidade dele – combinada ao mecanismo 
de juros – para suprir as eventualidades do mercado.

As consequências desse processo de endividamento monetário 
do Estado e do cidadão aparecem de dois modos que podem servir para 
explicar as posturas de Palahniuk em seu romance Condenada: a) a aposta na 
diversificação das identidades para aquecer o mercado; b) o controle do valor 
das mercadorias e serviços por meio da política econômica de alimentação 
seguida de retração de crédito. 

Quanto ao primeiro item, pode-se afirmar que a polêmica de esse 
escrito de Chuck Palahniuk satirizar diversas minorias, como os homossexuais, 
os idosos, os imigrantes, os judeus, os afrodescendentes, as feministas, deve-
se ao fato de enquadrá-las tão somente à fala de Madison eivada de críticas 
ao cinismo da política econômica dos Estados Unidos e, principalmente, dos 
seus pais democratas. Como um dos exemplos mais significativos e caricaturais 
do livro, no capítulo XV, há uma descrição oportuna de uma das defesas da 
mãe da protagonista ao tratar do tema da imigração. Para ela, as mulheres 
de alguma teocracia radical estariam bem empregadas como massagistas ou 
manicures nos bastidores de uma produção hollywoodiana de filmes, elevando 
o nível das narrativas cinematográficas e tornando-se predadoras sexuais ao 
comprar unhas de acrílico, assim também como o ápice da democratização 
cultural estaria no poder de compra das minorias em relação a esses próprios 
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filmes. Na perspectiva de Madison, fica claro como a política de integração 
socioeconômica é baseada num padrão de sucesso que serve à imposição de um 
modelo de ganhos e de gastos de capital e como o discurso do neoliberalismo 
econômico empreende uma cultura da exploração como se fosse libertação.

É nesse ponto que o entendimento sobre o poder simbólico do consumo 
de Palahniuk aproxima-se mais das ideias do historiador Russel Jacoby que 
das alegações realizadas pelo semiólogo Jesús Martín-Barbero. Para Barbero 
(2006, p.292), pelo fato de o consumo não somente ser uma reprodução de 
forças, mas também um espaço de produção de sentidos, é necessário que esse 
fenômeno social de gasto de capital não seja meramente compreendido pela 
posse dos objetos, já que os usos na cena do consumo geram formas sociais 
que manifestam demandas e estratégias advindas de uma série de dimensões 
culturais. Contrariamente, Jacoby (2001, p.72-73) afirma que a especialização 
dos segmentos culturais no consumo não estabelece identidades capazes 
de enfrentamento com as forças homogeneizadoras da sociedade industrial 
avançada. Embora, às vezes, possa ocorrer um detalhamento maior de um 
produto ou de um serviço para atender as características de um nicho cultural 
específico no mercado, o historiador Russel Jacoby não reconhece aí um espaço 
de luta para a afirmação de uma identidade, e sim um processo de fetichização 
da diferença que, ao agregar valor à mercadoria ou ao serviço, alinha-os aos 
padrões de atividades e de desejos já substancialmente propagados pelos 
modelos de ganho e de gasto de capital – a integração das diferenças pela cena 
do consumo permite fantasiá-las na norma.

Interessante notar como a crítica de Palahniuk às estratégias e às 
referências da política de identidade cultural estadunidense vai evoluindo ainda 
mais a partir do capítulo XXVII. Assumindo as influências do pensamento de 
Foucault (2006, p.74-76) a respeito da dinâmica do poder, os principais teóricos 
dos estudos culturais, tal como Stuart Hall e Jesús Martín-Barbero, tenderam 
a declarar que os focos de disputas de representatividade socioculturais são 
particulares (não centrados em vontades universalizadas), pontuais (variáveis 
de acordo com as circunstâncias) e negociáveis (móveis dentro das articulações 
de poder); portanto, foi no campo da indefinição e da flexibilidade que os 
estudos culturais reconheceram sua possibilidade de encenar um terreno 
político para falar de identidades. Tal estratégia culturalista parece agigantar-
se no capítulo XXVII de Condenada, quando Madison afirma que é a identidade 
fixa que serve de instrumento de tortura para as representações humanas 
no inferno, e mais ainda se torna preponderante no capítulo XXX, quando a 
protagonista utiliza o recurso da mobilidade identitária como oportunidade 
de enfrentamento do demônio Baal no inferno, que apenas pensa a lógica do 



996<sumário

poder pelo viés unilateral e preserva a estereotipia como comando. No capítulo 
XXXI, ao continuar com essa mesma tática política, Madison derrota lideranças 
históricas no inferno e ascende como nova líder, conquistando multidões; 
entretanto, como consequência, ela realiza uma política de integração tornando 
essas representações sociais bem-ajustadas e produtivas dentro de um projeto 
de geração de empregos que serve para ocupá-las eras a fio exclusivamente. 
Ainda nesse mesmo capítulo ocorre outra revelação para Madison: o seu teste 
de culpabilidade resulta-lhe em inocência, ou seja, não era para ela estar no 
inferno, e sim no céu. A partir disso, nota-se a sátira corrosiva de Palahniuk 
que tanto serviria para as tradicionais como para as novas lideranças políticas: 
aqueles que deveriam estar no céu são os que mais levam os outros ao 
inferno – Madison, no caso, é uma das que mais contribuíram com a lotação 
do inferno na função de telemarketing e a que mais conseguiu entorpecer as 
massas com o seu perfil de liderança. A visão de Chuck Palahniuk é de que 
isto que se chama de novas lideranças a partir das políticas multiculturalistas, 
em verdade, preserva a lógica exploratória do capital financeiro internacional, 
pois atende à demanda de mais posicionamento de postos de trabalho e de 
mais consumidores para manter o aquecimento do mercado e, dessa forma, a 
economia real (baseada em produção e serviços) poder sustentar o parasitismo 
da economia virtual (baseada em empréstimos e cobranças). Como Russel 
Jacoby (2001, p.62) denuncia: o maior problema das políticas multiculturalistas 
são as suas contínuas declarações de mudanças em meio ao predomínio da 
uniformidade da política econômica.

Quanto ao segundo item, o controle do valor das mercadorias e serviços 
por meio da estratégia econômica de alimentação seguida de retração de 
crédito, pode-se afirmar que, segundo William T. Still (1996), a facilitação 
de empréstimos, ao invés de fornecer capacidade de redistribuição ou de 
crescimento de renda, reforça o controle do capital e da ordem produtiva pelas 
corporações bancárias. Isso porque, seguindo as orientações da Mecânica 
Monetária Moderna definida pelo Fed, os bancos estadunidenses emprestam 
um valor de, aproximadamente, 90% acima dos depósitos garantidos em 
conta – o que, inevitavelmente, faz com que o nível de empréstimos seja 
extremamente superior aos de depósitos e, por consequência, as dívidas 
preponderem acima do capital circulante. Sendo assim, nos ciclos de oportunas 
reduções de concessão de crédito, a inevitável atmosfera de inadimplência, 
de falência e de risco de desemprego pode fazer com que as posses daqueles 
que se endividaram caiam a preços irrisórios e possam ser arrematadas pelos 
próprios credores, as instituições bancárias, a valores que, diversas vezes, 
ainda preservam o resíduo da dívida e o retorno dos juros, tornando escravo 
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tal pagador. Essa escravidão contemporânea é descrita por Peter Joseph (2011), 
ainda dentro desse próprio mecanismo de estímulo e retração cíclicos de crédito 
bancário, quando afirma que um trabalhador endividado tem chances maiores 
de se submeter a baixos salários e ao enfraquecimento dos seus direitos frente 
à empresa contratante, que o visualiza como uma mercadoria de valor barato – 
determinado, em parte, pelo risco do não pagamento das dívidas.

Logo no capítulo inicial de Condenada, Chuck Palahniuk ilustra algumas 
passagens que refletem como a escravidão contemporânea tornou-se um 
processo global. Num desses momentos, a mãe de Madison, por meio de um 
programa de computador que a preserva em outro continente, diverte-se 
com sadismo ao trancar uma empregada somaliana num dos quartos de uma 
mansão na capital parisiense, uma das moradias inabitadas e espalhadas ao 
redor do mundo dos pais da protagonista. Nessa perspectiva, observa-se como 
a diferença de renda contribui para o cerceamento e controle dos espaços 
sociais por parte dos mais abastados em relação aos mais necessitados: por 
onde os desfavorecidos devem passar ou a imobilidade das cenas sociais 
são resultado da sensação de poder de umas pessoas em relação a outras – 
justificada pelo simbolismo do capital – ao mesmo tempo em que a distância 
fornece segurança suficiente para que pareça simulação a brincadeira com 
ratos-humanos de laboratório, entretanto com efeitos extremamente nocivos 
e reais para quem os sofre.

Em relação à proteção que tal distância fornece, Palahniuk, ao contrário 
de defender o discurso-padrão de democratização do saber e de oportunidade 
de livre desenvolvimento pessoal, evidencia que o avanço dos softwares e 
da internet possibilita sofisticadas ferramentas de manipulação social que 
geram eficiência para, simultaneamente, neutralizar a materialidade do 
embate e para alargar a geografia do controle. Potencializar os rumos dos 
empréstimos, expandir os cenários de consumo, multiplicar os trades entre 
diversas corporações e países ou acelerar a emissão e a virtualidade da 
moeda, tudo isso foi facilitado pelas tecnologias de rede e pode ser traduzido 
por meio da seguinte frase de Palahniuk (2013, p.7): “afetar o ambiente 
sem estar fisicamente presente”. A partir de uma tela de computador, uma 
simples operação no teclado pode endividar uma quantidade gigantesca de 
pessoas e acarretar para elas uma elevação no ritmo de trabalho estimulada 
pelo custo inflacionário ou pelo sistema de juros embutidos na dívida – elas 
tornam-se escravas de um patrão invisível, às vezes, um software que replica 
procedimentos e informações continuamente.

No mesmo capítulo inicial, ainda dentro da lógica do “afetar o 
ambiente sem estar fisicamente presente”, Chuck Palahniuk coloca como 
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análoga a situação da posse de uma música de sucesso gravada há décadas 
ocupando a mente de um trabalhador em regime semiescravo na China, numa 
realidade a qual o autor da música nunca conhecerá. Essa articulação direta 
entre a expansão do mercado global de consumo e o modo de produção 
chinês denuncia, de imediato, como propostas tão distintas de políticas, 
uma capitalista e democrática (EUA) e outra comunista e autoritária (China), 
aliam-se, em intrínseca cumplicidade, para pactuar, equilibrar ou disputar os 
interesses corporativos e as áreas de livre comércio. Por mais que se tenda a 
associar os grandes superavits comerciais e o acúmulo de uma enorme reserva 
de moeda estrangeira a uma política econômica mercantilista da época de 
Thomas Mun (FORTINO, 2013, p.35), o que se pode afirmar é que o modo de 
produção chinês, antes de representar uma revitalização do regime comunista, 
em verdade, fortaleceu e agigantou as possibilidades do contemporâneo 
capitalismo corporativo e financeiro. Ao lado da continuidade da política 
monetária de garantias de ritmo na emissão do dólar sustentada pelo Federal 
Reserve, as decisões do governo chinês colocam-no como um dos parceiros 
econômicos que mais compram títulos do Tesouro nacional estadunidense e, 
portanto, um dos que mais geram credibilidade e lubrificação às estratégias 
monetárias aplicadas pela gestão financeira do governo dos EUA, do Fed e dos 
conglomerados bancários internacionais. Ao lado das multinacionais de larga 
expansão mundial, a farta e barata mão de obra chinesa facilmente renovável 
e com escassos direitos trabalhistas oferece imensas vantagens para a redução 
nos custos de produção. Do mesmo modo, para essa massa de trabalhadores, 
os produtos culturais ocidentais que já tenham sido depreciados por sua intensa 
circulação e que não comprometam as ideias do regime chinês podem ser 
disponibilizados, como, de acordo com a ilustração palahniukiana, uma música 
de sucesso que, depois de décadas, ainda habita o cérebro de um operário 
chinês com uma exaustiva carga de trabalho. Nesse caso, aquele artista que 
se orgulha de ter passado pela censura chinesa com a sua obra, ao contrário 
de um libertador, deve ser entendido como mais um cúmplice da escravidão 
contemporânea em limites chineses.

Garantindo a política monetária de emissão do dólar, fornecendo mão 
de obra volumosa e de baixo custo às multinacionais e contribuindo com a 
criação de uma massa de consumidores de um mercado específico de produtos 
culturais ocidentais já depreciados pelo tempo, o comunismo de mercado 
chinês, paradoxalmente, é o celeiro do capitalismo corporativo e financeiro.

Uma outra contradição que se relaciona à ordem econômica 
contemporânea é que, quanto mais a política monetária de padrão mundial no 
dólar é vigorosa, mais a materialidade da moeda é negada. De início, desde 1971, 



999<sumário

o lastro de correspondência entre o dólar e o ouro foi abandonado, tornando o 
valor de tal moeda virtualmente fixada pelo Tesouro dos EUA (FORTINO, 2013, 
p.25). Sem conversão em ouro, o dólar virou o fundamento de uma crença por 
uma abstração de valor e referência tão distante quanto alguma divindade, 
contudo com maior poder de dogmatizar que qualquer deus. No capítulo XIV de 
Condenada, o fato de Palahniuk afirmar que doces, marshmallows, amendoins, 
cerveja preta, pipoca e outras dessas especiarias eram a moeda no inferno 
é cômico porque parece estar longe do inquestionável padrão dólar adotado 
pela economia mundial contemporânea, entretanto a sátira palahniukiana 
reside exatamente em declarar o valor do dinheiro baseado na crença. É nesse 
momento que tanto a situação de referência de valor em doces quanto em 
dólares pode ser ridicularizada em igualdade.

De outros modos também a virtualidade do padrão dólar cresce à 
medida que sua política monetária consolida-se. Segundo Peter Joseph (2007), 
para o âmbito da economia estadunidense, apenas cerca de 3% do dólar 
corresponde ao papel-moeda emitido. Conforme Hakim Bey (2012, p.112), 
mais de 90% desse padrão monetário não se prende à esfera da produção. Bey 
(2012, p.40) reconhece, nesse fenômeno, uma fertilidade contranatural e uma 
alquimia de expropriação, que declaram mais a ausência que a presença, mais 
o débito que a riqueza.

O sistema de reserva bancária fracionada e a acumulação de juros 
compostos aumentam a necessidade da moeda por meio da dívida e é na 
dívida que a moeda (criada do nada) demonstra seu maior poder. Quanto 
mais o endividamento cresce, mais há a urgência de capital circulante para o 
sustento da própria elevação da dívida, e o dinheiro jorrado no mercado nessa 
circunstância aparece com certa depreciação por causa do custo inflacionado 
de mais emissão. Se esse mecanismo de dívida estimulando geração de 
moeda tende a se exponencializar como uma projeção infinita, então serviços 
e produtos devem ser ajustados a essa perspectiva. Nesse sentido é que se 
observa uma outra consequência do endividamento monetário do Estado e do 
cidadão: o estímulo ao desperdício e à irrelevância dos serviços. 
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chapéus e capas vermelhos: uma análise do fantástico pre-
sente no filme A garota da capa vermelha

Vanessa Soeiro Carneiro1

Orientadora: Naiara Sales Araujo2

Introdução
Os contos de fada têm atravessado e encantado várias gerações há muito 

tempo. Não é possível precisar o seu surgimento, mas a sua importância para 
diferentes sociedades é inegável, já que mantêm viva uma tradição milenar. 
Apesar do aspecto fantasioso, esses contos tratam de problemas reais, o que 
possibilita que diferentes pessoas se identifiquem com eles e que, como já foi 
dito, essas histórias permaneçam vivas até hoje.

Os contos de fada permitem que as pessoas tenham uma nova visão 
de sua própria realidade. Segundo Bruno Bettelheim (2007) – psicólogo 
austríaco, um dos especialistas que estudaram a influência dos contos de fada 
nas crianças –, na medicina hindu, os médicos contam contos de fada para os 
pacientes emocionalmente perturbados. As histórias contadas personificam os 
problemas internos dos pacientes, fazendo com que eles reflitam sobre esse 
problema e encontrem uma solução. Isso acontece, segundo Joseph Campbell 
– um importante estudioso ianque sobre mitologia e religião comparada –, 
porque:

Muitas histórias se conservam, de hábito, na mente das 
pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe 
sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em 
sua vida. Isso dá perspectiva ao que lhe está acontecendo. 
Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque 
não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. 
(CAMPBELL, 1990, p. 14-15)

1  Graduanda do curso de Letras-Francês da Universidade Federal do Maranhão. 
vanessasc15@hotmail.com 
2  Professora Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana 
de Londres (2013), professora de Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Maranhão e 
coordenadora do Grupo de Pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações 
Artísticas na Era Digital (FICÇA). naiara.sas@gmail.com
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O objetivo desse trabalho é fazer uma análise do filme A garota da 
capa vermelha, uma adaptação cinematográfica contemporânea do conto de 
fada “Chapeuzinho vermelho”, enfatizando principalmente a maneira como o 
filme retrata as personagens principais. Para tanto, é preciso ter em mente 
que, muitas vezes, o cinema se utiliza da literatura como fonte de inspiração 
para suas produções. Isso acontece porque a linguagem escrita “está sujeita 
a participação ativa do leitor, podendo este desempenhar um papel único na 
construção do sentido da mensagem.” (ARAUJO, 2011, p. 8). Sendo assim, a 
literatura permite que diferentes leituras sejam feitas a partir de um texto, o 
que viabiliza que ela estabeleça diversas relações com outras artes e mídias. 

É por isso que, muitas vezes, um texto literário se torna um hipotexto, 
servindo de estrutura profunda a uma produção fílmica. A estrutura profunda é o 
inconsciente, a essência de um texto. A ela são acrescentados ou retirados diversos 
elementos responsáveis por modificar e dar uma nova feição a uma narrativa já 
existente (o hipotexto), criando assim um hipertexto. (ARAUJO, 2011).

Isto posto, divide-se este trabalho em duas partes. A primeira parte 
discorrerá brevemente sobre a história dos contos de fada. E a segunda 
pretende estudar justamente os aspectos que revelam que A garota da 
capa vermelha tem sua estrutura profunda fundamentada em “Chapeuzinho 
vermelho”. Além disso, pretende-se também analisar, principalmente através 
das personagens principais, os aspectos que constituem a estrutura superficial 
do filme e que o caracterizam como um hipertexto. 

Breve histórico sobre o surgimento dos contos de fada
Segundo Nelly Coelho (1998) – escritora, professora doutora, 

pesquisadora e crítica literária –, os contos de fadas nasceram historicamente 
na França do século XVII através da escrita de Charles Perrault, mas eles 
possuem suas origens em tempos bem mais remotos. Os vestígios mais 
antigos desses contos remontam há séculos antes de Cristo e possuem raízes 
célticas e orientais. Apenas a partir da Idade Média é que essas histórias foram 
assimiladas por textos com raízes europeias.

Inicialmente esses contos atravessaram o tempo sendo contados 
oralmente (e ainda são) e assim eram transmitidos de uma geração para outra. 
É claro que, por possuírem um registro apenas oral, esses contos de fadas 
acabaram sofrendo modificações ao longo dos anos dependendo de por quem, 
para quem e onde eram contados. É interessante destacar que esses contos 
eram voltados para os adultos até porque, naquela época, ainda não havia a 
ideia de uma fase da vida denominada infância. 
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De acordo com Coelho (1998), no final do século XVII, Charles Perrault 
publica os primeiros registros escritos de contos de fada. Inicialmente, as 
publicações de Perrault eram voltadas para um público abrangente, apenas a 
partir de sua terceira publicação é que ele demonstra a intenção de produzir 
uma literatura voltada para crianças. Segundo Maria Tatar (2004) – professora 
de Línguas e Literaturas Germânicas na Universidade de Harvard – em 1697, 
Perrault publica o conto “Chapeuzinho vermelho”, primeira versão escrita de 
um antigo conto oral chamado “A história da avó”. Nessa versão o lobo devora 
tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó ao final da história, demonstrando assim 
o objetivo moralizante de Perrault ao contar essa narrativa. Foi a partir dessa 
versão também que a cor vermelha foi introduzida nessa história. 

Ao serem resgatados pela literatura escrita e registrados para que não 
se perdessem com o tempo, os contos de fada ganharam uma certa forma. Os 
seus enredos e o seu público-alvo se tornaram, mais definidos e delimitados, 
mas não imutáveis, pois uma história pode ser contada de várias maneiras, sob 
diferentes pontos de vista e para diversas pessoas.

Com a eclosão da Revolução Francesa, o surgimento da era Romântica e 
a imposição da nova razão no final do século XVIII, os contos de fada deixam o 
mundo adulto e passam a habitar apenas o universo infantil. Mas logo no início 
do século XIX, com o surgimento de pesquisas linguísticas estudando a evolução 
de vários idiomas e buscando descobrir a verdadeira identidade nacional de cada 
povo, renasce o interesse dos adultos pelos contos de fada. (COELHO, 1998)

É nesse contexto que Jacob e Wilheim Grimm (também conhecidos 
como irmãos Grimm) redescobrem o mundo fantástico dos contos de fada. 
Eles recolhem e publicam centenas de histórias. Entre essas histórias, está 
inserida uma nova versão de “Chapeuzinho Vermelho” na qual foi introduzida 
a figura do caçador que salva a menina e a avó no final do conto. Assim como 
Perrault, o objetivo inicial dos irmãos Grimm era preservar e registrar esses 
contos. Com o tempo é que suas publicações passaram a ser voltadas tanto 
para crianças quanto para adultos. 

Com o avanço do Racionalismo Cientificista, os contos de fada foram 
novamente marginalizados pela sociedade adulta e voltaram a fazer parte 
apenas do universo infantil.

Na contemporaneidade, vive-se um momento de redescoberta e 
reinvenção desses contos de fadas pelo mundo adulto. É importante destacar 
que esse resgate não tem ocorrido apenas na literatura, mas também e 
principalmente no cinema e na televisão.

Ao resgatar um conto de fadas, os autores, roteiristas e diretores acabam 
por reinventá-lo e apresentá-lo sob uma nova perspectiva. Longe de destruir 
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o conto, essa reinvenção contribui ainda mais para a sua preservação porque 
“a tradição intocada está fadada a cair no esquecimento e a perder o seu traço 
primeiro: a sobrevivência através das gerações” (GOBBI, 2005, pág. 303).

É nesse contexto que, em 2011, é lançado o filme A garota da capa 
vermelha – dirigido por Catherine Hardwicke. Voltado para um público mais 
adulto, essa adaptação cinematográfica é uma versão mais sombria e violenta 
do conto “Chapeuzinho Vermelho”.

A garota da capa vermelha: a explicitação cinematográfica 
do literariamente implícito

A garota da capa vermelha é uma releitura cinematográfica do conto 
“Chapeuzinho vermelho”. De maneira mais específica, é possível afirmar que 
a sua estrutura profunda se fundamenta principalmente na versão do conto 
escrita pelos irmãos Grimm. Esse fato é perceptível através da identificação de 
alguns elementos que compõem a obra cinematográfica e que também se fazem 
presentes na obra literária. Entre esses elementos estão o capuz vermelho com 
o qual a avó presenteia a neta e a visita que a jovem faz à casa da avó, onde 
encontra o lobo disfarçado da senhora. Porém esses elementos estão presentes 
tanto na história contada pelos Grimm quanto na história contada por Perrault.

O que realmente diferencia as duas narrativas e permite a identificação 
da versão de Jacob e Wilheim como estrutura profunda do filme é a presença de 
um caçador na história. Essa personagem se faz presente no conto dos irmãos 
Grimm, mas não no conto de Charles Perrault e em A garota da capa vermelha 
ela está presente através da figura de vários homens que caçam o lobisomem 
no decorrer do filme. Outro elemento que ratifica essa identificação é a morte 
do lobo e o momento no qual Chapeuzinho abre a barriga do animal, coloca 
pedras dentro e fecha-a costurando-a. 

Apesar de ter sua estrutura profunda fundamentada principalmente 
em “Chapeuzinho vermelho”, A garota da capa vermelha também traz em seu 
enredo elementos do conto “A história da avó”. Isso é visível no fato de que 
em ambas as narrativas a avó é assassinada pelo lobo, que oferece a carne da 
senhora como alimento à jovem.

É interessante destacar também que o famoso diálogo entre a 
Chapeuzinho e o lobo mau no qual a menina pergunta ao lobo disfarçado de 
avó o porquê de seus olhos, ouvidos e dentes grandes é transferido, no filme, 
para o plano dos sonhos. 

Como já foi explicado anteriormente, “Chapeuzinho vermelho” está 
voltado para um público infantil, por isso alguns elementos – como a violência e o 
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erotismo – que são presentes em “A história da avó” foram excluídos ou deixaram 
de ficar em evidência, se tornando implícitos. Já A garota da capa vermelha é 
voltado para um público adulto e por isso esses elementos se tornaram mais 
explícitos na tela. É justamente esse explicitar e acrescentar elementos que vai 
construir a estrutura superficial do filme e transformá-lo em um hipertexto. Isso 
é perceptível principalmente nas figuras da Valerie e do Lobisomem. 

Chapeuzinho x Valerie
A primeira diferença que se torna visível entre Chapeuzinho e Valerie é 

a idade. No filme, a protagonista não é uma criança e sim uma mulher adulta. 
Essa diferença é indicada já no título do filme: A garota da capa vermelha. 
Tanto o termo “garota” quanto o termo “capa” sugerem uma jovem mulher e 
não uma menina como é indicado pelo diminutivo no termo “chapeuzinho” de 
“Chapeuzinho vermelho”. Isso é mais perceptível ao analisar-se o título original 
do filme – Red riding hood – e compará-lo ao título mais conhecido em inglês 
do conto dos irmãos Grimm – Little red riding hood. A palavra little significa 
pequeno(a) e caracteriza a protagonista como sendo uma criança, dando 
justamente essa conotação de infantilidade ao título da narrativa. Ao suprimi-
la do título do filme mostra-se que a protagonista não é mais uma criança e que 
a história já não possui esse caráter infantil.

Essa “adultização” da protagonista é importante porque permite 
que lhe sejam atribuídas características que não seriam muito adequadas a 
uma personagem infantil. Entre essas características está a sensualidade. 
Segundo Bettelheim (2007), o uso do capuz de cor vermelha pela menina 
em “Chapeuzinho Vermelho” indica o início da puberdade e a iniciação na 
vida sexual. Essa interpretação é possível porque de acordo com Chevalier e 
Gheerbrant (2012), a cor vermelha pode indicar tanto sedução e o convite a 
uma relação sexual quanto uma proibição. 

Se no conto literário, a sensualidade da protagonista se mostra apenas 
de forma implícita na cor vermelha de suas vestes, no filme ela se revela através 
de toda a caracterização da personagem. Em A garota da capa vermelha, 
Valerie é acusada de ser uma bruxa justamente por usar uma capa vermelha 
da “cor do pecado” e por ser bonita demais (além de ser capaz de se comunicar 
com o lobo). Além disso, ela frequentemente provoca Peter – com quem 
namorava em segredo – seduzindo-o para que ficassem juntos e retribuindo a 
sedução dele, como se estivessem em um constante jogo enamorado e erótico. 
Ela é mais parecida com a protagonista de “A história da avó” – que em um 
momento de erotismo executa uma espécie de strip-tease a pedido do lobo 
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– do que com a Chapeuzinho. Sendo assim, Valerie não é a representação de 
uma menina inocente descobrindo sua sexualidade, mas sim de uma mulher 
que já sabe o que quer e luta por isso. 

Outra característica de Valerie que a distancia da Chapeuzinho e que a 
aproxima da menina de “A história da avó” é o fato dela ser independente. Na 
antiga versão oral dessa história, a protagonista não precisa que alguém a salve, 
ela mesma consegue enganar o lobo e fugir. Ela é independente e capaz de 
resolver seus próprios problemas. Ao contrário de Chapeuzinho que necessita 
do caçador para salvá-la. Valerie se equilibra entre as duas personagens. Ela 
é independente e capaz de tomar suas próprias decisões e por isso não se 
importa em desobedecer a sua mãe. Ao pressentir que sua avó está em perigo, 
ela toma a iniciativa de ir visitá-la e vai preparada para o caso de encontrar o 
lobo. Além disso, mesmo ao descobrir que o lobisomem é o seu pai, ela não 
hesita em matá-lo. Porém, em vários momentos durante o filme, ela precisa 
ser resgatada. E ela só consegue matar o lobisomem com a ajuda de Peter. 

A relação entre Valerie e o lobisomem é diferente da de Chapeuzinho 
com o lobo mau. Enquanto a menina se deixa enganar ingênua e inocentemente 
pelo animal Valerie desconfia de todos que possam ser o lobisomem. Além 
disso, ela não se deixa seduzir pela proposta de fugir com o lobo e decide não 
ceder a chantagem do homem-animal e a lutar contra ele. 

Diferente da menina inocente e ingênua que protagoniza o conto 
“Chapeuzinho vermelho”, Valerie é uma mulher adulta e representa a heroína pós-
moderna. Ela é vulnerável em certos momentos, mas é também independente, 
ela é corajosa, sensual e inteligente. Ela sabe o que quer e luta por isso.

O lobisomem x o lobo mau
Em “Chapeuzinho vermelho”, há o personagem lobo mau que apesar de 

ser um animal é capaz de falar e se portar como um ser humano. Em A garota 
da capa vermelha, essa antropomorfização do lobo é representada pela figura 
do lobisomem – alguém que é tanto homem quanto lobo. O interessante é 
que, no filme, o lobisomem é representando por mais de uma pessoa o que 
representa uma das características da pós-modernidade: o deslocamento ou 
descentração do sujeito. Segundo Stuart Hall (2006) – um teórico jamaicano 
sobre cultura – a estrutura da sociedade moderna (advinda de mudanças que 
ocorreram ao longo dos anos) está transformando a identidade pessoal dos 
indivíduos, fazendo com que eles percam o “sentido de si” estável e a ideia de 
sujeitos integrados. Para ele
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Esse processo produz o sujeito pós-moderno, 
conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 
“celebração móvel”: formada transformada continuamente 
em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 
1987). E definida historicamente, e não biologicamente. 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor 
de um “eu” coerente. (HALL, 2006, p. 2)

Ou seja, uma pessoa pode assumir diferentes identidades dependendo 
do contexto na qual está inserida. No filme esse descentramento ou 
deslocamento da identidade ocorre a partir do momento em que mais de uma 
personagem é capaz de assumir a identidade de lobisomem e também, de pai, 
namorado (a), filho (a) etc.

De acordo com Bettelheim (2007), o lobo pode ser interpretado 
como uma figura paterna e a sua relação com a Chapeuzinho pode ser uma 
representação do complexo de Édipo, do desejo inconsciente da menina de 
ser seduzida pelo seu pai. Isso fica claro no filme quando, em um primeiro 
momento, o lobisomem é representado pelo Cesaire, pai de Valerie. Se em 
“Chapeuzinho vermelho” a fantasia edipiana é apenas uma possibilidade, em A 
garota da capa vermelha ela se torna realidade. Na produção cinematográfica, 
Cesaire – em sua forma de lobo – tenta convencer sua filha a fugir consigo. 
Apesar de sua motivação não ser sexual, tal ato configura uma espécie 
de sedução, invertendo assim o complexo de Édipo estabelecido entre as 
personagens: não é mais a garota que quer ser seduzida pelo pai, mas sim o 
pai que quer seduzi-la.

Ainda conforme Bettelheim (2007), apesar de não ser muito claro 
no conto dos Grimm, há a possibilidade do lobo ter um desejo de levar 
a Chapeuzinho para a cama. Esse fato é mais perceptível em “A história da 
avó”, quando o lobo pede que a menina vá tirando suas roupas e jogando na 
lareira. Sendo assim o lobo pode ser visto como uma espécie de amante da 
Chapeuzinho. Isso se torna claro no filme quando, após a morte de Cesaire, 
Peter descobre que foi mordido pelo lobo e se torna um lobisomem. Sendo 
que desde o início do filme, ele é o único que consegue seduzi-la e despertar 
nela o sentimento de amor, o único por quem ela desobedece às regras 
impostas por sua mãe. É importante destacar também que Valerie e Peter só 
conseguem ficar juntos depois que ele se torna o lobo. Mas para tanto, ele 
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precisa se afastar por um tempo para aprender a controlar o seu lado animal e 
só então voltar para sua amada.

É preciso levar em consideração também que, por ser filha do lobisomem, 
Valerie carregava em suas veias o sangue do lobo. E assim como o lobo ela era 
sedutora e possuía um instinto violento. Quando crianças, ela e Peter capturam 
um coelho e quem mata o animal é justamente Valerie. Depois de adulta, ela 
não hesita em atacar Peter (quando pensa que ele é o lobisomem) e nem em 
matar seu próprio pai quando descobre quem ele é. Além disso, é ela quem 
coloca as pedras dentro da barriga de seu pai e costura-a.

Considerações finais
A literatura tem, ao longo dos anos, servido como fonte de inspiração 

para o cinema. Sendo que, frequentemente, essa inspiração vem dos contos 
de fada. O filme A garota da capa vermelha é uma versão moderna do conto 
“Chapeuzinho vermelho” escrito pelos irmãos Grimm. 

Diferentemente da versão escrita, a versão cinematográfica é mais 
sombria, fato perceptível através do excesso de cores frias e escuras que 
predominam no cenário (e que contrastam fortemente com o vermelho da capa 
da protagonista). Além disso, essa versão traz à tona alguns aspectos que ficam 
subentendidos na narrativa literária como a violência e o erotismo. A violência 
se faz presente através da constante matança promovida pelo lobisomem e das 
atitudes cruéis do padre Solomon. Já o erotismo é representado pela figura de 
Valerie e do seu relacionamento com o Peter. 

Voltado para um público contemporâneo e adulto, A garota da capa 
vermelha revela personagens com características pós-modernas, qualidades e 
defeitos. As mulheres presentes no filme são fortes, corajosas e independentes 
e os homens podem ser sedutores e românticos, fortes e bondosos ou cruéis. 
Toda a maneira como o enredo se desenvolve e a forma como as personagens 
são caracterizadas dão uma nova feição à história de “Chapeuzinho vermelho”, 
mascarando sua estrutura profunda e, por cima dela, criando um novo texto 
(um hipertexto), sem perder a essência do texto original. 

Porém, ao mesmo tempo em que o filme mantem a essência da 
história original ele consegue acrescentar a ela características pós-modernas. 
Temos como exemplos disso a caracterização feminina, já comentada, e o 
descentramento do sujeito através da concepção do lobisomem. 
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Utopía, distopía, ludotopía. el lugar del juego y el juego de los 
lugares. desde el circo romano a Los juegos del hambre

Virginia Frade1

Introducción
Del modo que en la isla de Tomás Moro el concepto de “utopía” (u-topos): 

Nusquama, o país de ninguna parte, de carácter ideal, positivo y maravilloso, 
juega con la imagen cartográfica, asociada a un concepto de irrealidad o fantasía 
del deseo, también en las novelas que caracterizaron buena parte de la impronta 
creativa literaria, sobretodo en el siglo XX, con los mundos imaginados de libros 
como Un mundo feliz de Aldous Huxley, o 1984 de George Orwell, se puede 
establecer una paramétrica de lo “distópico”, caracterizada por constituir un 
lugar, un universo, de carácter negativo, donde tras las estructuras tecnológicas 
o de mundo organizado se ocultan o trasuntan índoles peligrosas, manipuladoras 
o marginalizadoras de la esencialidad humana.

Objetivo
El objetivo de este artículo es plantear, teorizar y desarrollar el concepto 

de “ludotopía”, que involucra en su contexto de relaciones a los temas del 
juego y el lugar, y que forma parte de un tríptico que involucra un diálogo 
con los conceptos de utopía y distopía, y a su vez con la deriva semántica que 
propone Michel Foucault con su término “heterotopía”, para relacionarlos 
con un abordaje crítico de la trilogía novelística de Suzanne Collins: Los juegos 
del hambre (2008), En llamas (2009) y Sinsajo (2010). Diremos, a manera de 
presentación, que desde la época del antiguo circo romano al universo del 
“reality show” que propone la trilogía novelística de Los juegos del hambre, el 
juego recupera protagonismo, aunque, a diferencia del circo, con un rango de 
difusión masiva tecnológica hiperbólica, en un territorio mutante que comparte 
escenarios naturales y realidad virtual, y donde también se pelea por la vida. 
Creemos pertinente en este trabajo, en relación a una productividad y un 
surplus al diálogo entre lo utópico y lo distópico, involucrar al juego (ludotopía) 
como inmerso en una tertulia de lugares, en un juego de los lugares, que es a 
la postre el lugar en el que tiene lugar el juego.

1 ∗Licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
de la República Oriental del Uruguay (UDELAR). Profesora de Educación Media de la especialidad Inglés, 
Instituto de Profesores Artigas, Maestranda en Lenguaje, cultura y sociedad (UDELAR).
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Al principio fue la arena. Heterotopía y ludotopía
Desde el circo Romano a Los juegos del hambre

Aunque resulte bastante evidente, creemos que es igualmente necesario 
mencionar que en Los juegos del hambre hay un claro antecedente del mundo 
antiguo, especialmente el romano. La organización social y el funcionamiento de 
cada distrito, en Panem2, tiene su claro antecedente en la organización social de 
las provincias conquistadas por los romanos. También los nombres propios de 
los ciudadanos del Capitolio poseen un claro paralelo con nombres significativos 
en la antigua Roma (Cinna, Seneca Crane, Caesar Flickerman, Cato, Brutus, Titus 
entre otros). Todas estas coincidencias resultan interesantes de analizar, pero 
quedarán para un tratamiento ulterior. Nuestro interés se centrará en ahondar 
en la más clara analogía que hay entre el mundo antiguo romano y Los juegos 
del hambre, que es la arena de juego, la arena donde se desarrollaban los juegos 
romanos, y la arena de la trilogía que propone Suzanne Collins.

El primer postulado a establecer es el siguiente:
La arena de juego (ya sea la de la antigua Roma como la que propone 

la trilogía), constituye una heterotopía en sí misma. Para explicar este punto, 
creemos necesario introducir el término “heterotopía”, al cual Michel Foucault, 
en Estética, ética y hermenéutica (1999), refiere como esos lugares que están 
fuera de todos los lugares, aunque pueden ser efectivamente localizables. 
Llama a estos lugares “heterotopías” en oposición a las utopías (FOUCAULT, 
1999, pp. 434,435). Estos no lugares, o heterotopías, pueden ser entendidos 
como lugares sin un espacio real, apartados de los mismos espacios que los 
contienen. Para explicar los distintos tipos de heterotopías, Foucault presenta 
seis principios que las caracterizarían; nosotros tomaremos tres de ellos, que a 
nuestro entender, son los capaces de describir ambas arenas de juego.

El segundo principio plantea que:

(…) en el curso de su historia, una sociedad puede hacer 
que una heterotopía que existe y que no ha dejado de 
existir funcione de una manera muy diferente; en efecto, 
cada heterotopía tiene un funcionamiento preciso y 
determinado en el interior de la sociedad, y la misma 
heterotopía puede, según la sincronía de la cultura en 
la que se encuentra, tener un funcionamiento u otro 
(FOUCAULT, 1999, p. 437).

2  Nombre del país conformado por el Capitolio y los 12 distritos.
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En este sentido, podemos decir que el lugar donde se desarrollaban los 
juegos romanos ha tenido una función diferente a lo largo del tiempo; desde su 
origen, que albergaba los primeros ludi romani, de carácter religioso, hasta más 
adelante, en que los espectáculos que allí se desarrollaban pasaron a tener una 
función de tipo política y social, hacia el final de la República, para finalmente 
tener una función de entretenimiento y distracción (DELGADO LINACERO, 
1998). Hoy en día, los lugares donde se desarrollaban los juegos romanos, y 
que aún sobreviven (como ser el Coliseo), cumplen una función turística.3 Lo 
mismo podemos pensar que sucede con la arena de los Juegos del Hambre, la 
cual cumple diferentes funciones, desde ser sede de los juegos anuales, hasta 
conformar importantes monumentos históricos que se transforman en destino 
turístico para muchos ciudadanos del Capitolio.

El tercer principio sostiene que: “La heterotopía tiene el poder de 
yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios, varios emplazamientos que 
son por sí mismos incompatibles” (FOUCAULT, 1999, p. 438).

En la arena romana conviven los espectadores con los gladiadores y 
animales salvajes (que funcionan como actores que deben entretener al público 
presente), todos ellos representando a un mundo diferente y coexistiendo en 
un lugar creado con determinado propósito. Pero quizá esto sea mucho más 
evidente en los Juegos del hambre, donde los jugadores están en un entorno 
(aparentemente) natural y agreste, al mismo tiempo que conviven con la 
más alta tecnología: pantallas que se encienden en el cielo, mini paracaídas 
que llegan de la nada con regalos de los patrocinadores para los jugadores, 
mutaciones de animales (posiblemente) creados en un laboratorio.

Foucault toma al teatro y al cine como dos ejemplos claros de este 
principio: sostiene que son dos emplazamientos donde coexisten o se 
yuxtaponen espacios que son incompatibles entre sí (1999, p. 438). Del 
mismo modo, las arenas de juego constituyen un lugar donde se desarrolla un 
espectáculo análogo al del teatro o al del cine.

Del tercer principio se podría decir que está estrechamente ligado con 
el cuarto, el cual plantea que:

Lo más frecuente es que las heterotopías estén ligadas muy 
a menudo a períodos de tiempo, es decir, que abran lo que 
se podría denominar, por pura simetría, heterocronías; la 
heterotopía funciona plenamente cuando los hombres 
se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su 

3  En el caso del Coliseo, actualmente, también tiene una función religiosa los viernes 
santos, pues el Papa realiza el Vía Crucis allí.
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tiempo tradicional… (FOUCAULT, 1999, p. 438).

Esta relación entre el tiempo y el lugar nos hace pensar en el concepto de 
“cronotopo”4 bajtiniano, donde hay una relación indisoluble entre el tiempo y 
espacio, donde ambos no existen separadamente. Respecto de esto, pensamos 
que en el momento en que se desarrollan los juegos (tanto en la arena romana 
como en la de la trilogía), hay una ruptura en el tiempo tradicional, en el tiempo 
de los otros “topos” (el Capitolio y los distritos). Esa conjunción “crono-tópica” 
se hace más evidente aún en el segundo libro: En llamas, donde el tiempo está 
materialmente representado en el reloj gigante que rodea la Cornucopia, y el 
territorio en sí mismo es un círculo dividido en doce partes que representan a 
una hora, y en donde el espacio físico entre la línea de tierra que marca una 
hora y otra, representan una relación tiempo espacio diferente, ya que cada 
hora está relacionada a un territorio donde sucede un evento específico (niebla 
ácida, maremoto, lluvia de sangre, entre otros).

Por lo tanto, pensamos que las arenas de juego conforman “heterotopías 
crónicas” (FOUCAULT, 1999, p. 439), en donde el tiempo es pasajero. Son 
emplazamientos vacíos que se activan cuando comienza el juego, la cacería, donde 
el tiempo y el lugar se activan una vez iniciada la partida, y se desactivan una vez 
finalizada. Es decir, en la arena de juego, espacio y tiempo están íntimamente 
relacionados, y uno no puede existir sin el otro, conformando así una unidad.

Por último, el quinto principio planteado por Foucault entiende que:

Las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura 
y de cerrazón que, a la vez, las aísla y las vuelve penetrables. 
En general, no se accede a un emplazamiento heterotópico 
como se entra en un molino (…) O bien se está constreñido 
a él (…), o bien hay que someterse a ritos y a purificaciones. 
No se puede entrar en él si no es con cierto permiso y una 
vez realizados cierto número de gestos (1999, p. 439).

Este último principio semeja adaptarse con bastante tino al caso de los 
Juegos del hambre, donde los personajes son sometidos a todo un ritual, donde 
la preparación del físico y la estética tiene un rol fundamental, en el cual deben 
pasar por una presentación pública y una entrevista que es televisada, y asimismo 
por una demostración de habilidades frente a los posibles futuros patrocinadores.

También es sabido que en la arena romana los luchadores debían tener 
4  Según Bajtin, el cronotopo es << (…) la conexión esencial de relaciones temporales 
y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura (…) En el cronotopo artístico literario tiene 
lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto>>. 
(1989, pp. 237,238).
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cierta preparación física (de entrenamiento y alimenticia) previa, así como contar 
con determinada indumentaria (cascos, escudos, etc.). De ese modo, entendemos, 
entonces, que el lugar del juego, la arena, constituye una heterotopía en sí misma, 
un lugar que puede ser claramente identificable y localizable, pero apartado del 
mismo espacio (y agregaría tiempo) que lo contiene.

“Ludotopía”
Cuando comenzamos a estudiar este espacio heterotópico que constituye 

el lugar del juego donde se desarrolla Los juegos del hambre, nos enfrentamos a la 
necesidad de querer darle un nombre. Si bien podemos entender ese lugar como 
una “arena” análoga a la arena romana, sentimos que no define exactamente 
ese espacio con características particulares (que veremos más adelante). Por ese 
motivo, nos pareció conveniente acuñar un término que combinara el juego y el 
lugar: “ludus”, del latín, juego, y topía, del griego, “topos”, que significa “lugar”. 
Entendimos necesario, entonces, utilizar la palabra “ludotopía” para referirnos a 
la relación entre el juego y el lugar donde este sucede.

Habitualmente, entendemos un lugar, un territorio, como un espacio 
físico, un área que una persona o institución posee, y ese territorio es fijo, existe 
en determinado lugar, y es a partir de ese lugar real que podemos elaborar una 
representación del mismo, un mapa. Creemos que, de manera inversa, en Los 
juegos del hambre, el concepto, la idea del lugar donde sucede el juego, el 
mapa ideal, precede al lugar real donde posteriormente se desarrollarán los 
juegos. Si bien existe un territorio real, natural, este sirve solamente como base 
para construir el lugar del juego. De hecho, se trata de un territorio planeado 
y diseñado específicamente para cada juego (a diferencia de la arena romana 
que era siempre la misma).

Margaret Atwood, en su libro In Other Worlds, SF and the Human 
Imagination, refiriéndose a los mapas, dice que estos: “(…) are not only about 
space, they´re also about time: maps are frozen journeys. They may be journeys 
from the past: places we´ve been, or whose history we´re studying. (…). Or they 
may be journeys of the future (…)” 5 (2011, p. 70). Sin embargo, en Los juegos 
del hambre el mapa del lugar donde se llevan a cabo los juegos es dinámico, 
para nada estático; es un mapa que el Capitolio modifica, tanto su espacio como 
el tiempo en el que ese espacio se realiza. El tiempo real no necesariamente 
coincide con el tiempo que perciben los personajes/jugadores. Pese al juego de 

5  No tienen que ver solamente con el espacio, pues también tienen que ver con el 
tiempo: los mapas son viajes congelados. Pueden ser viajes desde el pasado: lugares en los que 
hemos estado, o cuya historia estamos estudiando (…) O pueden ser viajes del presente (…) o 
pueden ser viajes del futuro… (La traducción es nuestra).
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palabras, podríamos decir que el tiempo del lugar del juego no coincide todo el 
tiempo con el tiempo real del Capitolio, pues desde el capitolio, el tiempo que 
transcurre en el lugar del juego tiene períodos de simultaneidad y también de 
edición (en los que se suspende la acción del “simulcast”6).

Asimismo, podemos agregar que cuando miramos un mapa en un atlas, 
en internet o en un GPS, ese mapa no se modifica. Si se modificara sería porque 
el territorio cambió, y, por lo tanto, la representación del territorio, que es el 
mapa, se modificaría también. En Los juegos del hambre sucede a la inversa: el 
mapa se modifica primero, y esa modificación afecta al territorio. El territorio 
en Los juegos del hambre es diseñado por los propios creadores del juego, 
existe primero como una idea y luego se materializa a través de la realidad, es 
decir: la idea, el mapa mental, precede al territorio real del juego.

Según Margaret Atwood: “With every map there´s an edge –a border 
between the known and the unknown.”7 (2011, p. 67).

En Los juegos del hambre, cuando los personajes se encuentran en la 
arena de juego, el cuerpo de cada jugador se transforma en su propio mapa 
y su propio límite, ya que desconocen el territorio del juego, que a su vez es 
mutante y tiene límites que se modifican en la marcha. Tradicionalmente, en 
la literatura medieval, los límites, más allá de ellos, marcaban donde estaban 
los monstruos, que representan los miedos, específicamente el miedo a lo 
desconocido (ATWOOD, 2011). Del mismo modo, en Los juegos del hambre, 
todo lo que está fuera del cuerpo de los personajes representa al otro, a lo 
desconocido, a lo monstruoso; lo único realmente conocido es el propio cuerpo 
(siempre y cuando el personaje se encuentre en la arena del juego, pues una 
vez en manos del Capitolio, ni su cuerpo ni su mente le pertenecen).

En el tercer libro, Sinsajo, la manipulación por parte del Capitolio va más allá 
de la arena del juego, pues modifica el mapa interno que los seres vivos tenemos, 
que es el cerebro, donde construimos rutas mentales de nuestras propias vidas, 
de nuestros gustos y disgustos, de los caminos que hemos recorrido, para llegar 
al lugar en donde estamos. Esta reescritura del mapa mental del personaje está 
presente en otras novelas distópicas del S.XX, como ser La naranja mecánica de 
Anthony Burguess, o la ya mencionada 1984, de George Orwell, donde al igual que 
en Los juegos del hambre, funciona como elemento de tortura para reprogramar 
al individuo, quien se vuelve incapaz de recrear su propio mapa mental, el cual es 
sustituido por un mapa nuevo, o una reescritura del anterior.

6  Terminología mediática, más que nada televisiva, y un tanto antigua, que marcaba 
cuando un programa transmitido tenía lugar en vivo en las cámaras de televisión; en nuestro caso 
es sinónimo de simultaneidad.
7  Con cada mapa hay un límite –una frontera entre lo conocido y lo desconocido. (La 
traducción es nuestra).
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Ludotopía- Utopía- Distopía
Ludotopía es un concepto que, dentro de la novela, dialoga con el concepto 

de utopía, así como también con el de distopía, formando un tríptico, donde cada 
término es parte del otro. No solamente hay un diálogo entre estos tres conceptos, 
sino que creemos que no resultaría posible pensar el uno sin el otro.

En el apartado anterior explicamos y definimos lo que entendemos por 
ludotopía. Llegado este punto es necesario esbozar algún tipo de definición 
abarcadora, o de acercamiento a los otros dos conceptos: el de utopía y el de 
distopía. Cuando pensamos en la palabra utopía no podemos dejar de hacer 
algún tipo de referencia a la isla de Utopía de Tomás Moro, la cual tiende a 
pensarse como sinónimo de algo perfecto, inalcanzable, ideal. Según Jean 
Servier (1995, p. 7), el término utopía “se convirtió en el sustantivo que designa 
todo proyecto irrealizable”. A través de los siglos, la idea de un lugar ideal ha 
estado presente tanto en la literatura como en proyectos de tipo político, social 
o económico (muchos de los cuales derivaron en guerras, destrucción, violencia 
y muerte, todo esto en pos de alcanzar un E/estado ideal). Por el contrario, a 
los lugares donde reina la opresión, la violencia, la tiranía, el hambre, opuestos 
a los lugares ideales, a las utopías, se los ha llamado distopías.

Muchas veces se tiende a contraponer a la utopía con la distopía. Creemos 
que, como todo (supuesto) opuesto, no debería plantearse absolutamente 
ajeno a su contraparte, y es en este sentido que pensamos que el término 
acuñado por Margaret Atwood: “ustopía”, ilustra de modo inmejorable lo que 
acabamos de decir: “Ustopia is a word I made up by combining utopia and 
dystopia –the imagined perfect society and its opposite- because, in my view, 
each contains a latent version of the other” (2011, p. 66).

En la sociedad imaginada por Suzanne Collins podemos observar un 
Capitolio que aparenta ser un lugar ideal (aunque solamente lo es para aquellos 
que gozan de privilegios superfluos, donde viven felizmente anestesiados, 
sin ser conscientes que son manipulados e idiotizados), y por otro lado, una 
periferia con doce distritos aislados entre sí, doce lugares independientes, pero 
unidos por la misma tiranía del Capitolio, unidos por el hambre y por tener 
que formar parte de un juego perverso ideado por el Capitolio. Por lo tanto, 
podemos pensar en dos polos opuestos: en un extremo el Capitolio y en el otro 
los doce distritos8, ambos en apariencia opuestos, el primero aparentemente 
utópico y el segundo claramente (pero no totalmente) distópico.

Si bien el Capitolio de Los juegos del hambre representa el lugar ideal, 
donde todo el mundo parece ser feliz, donde todas las necesidades están 
cubiertas, donde todo funciona a la perfección; en realidad no es más que un 

8  Aunque en el último libro esto se modifica, cuando entra en juego el distrito 13 que se 
creía destruido y asume el rol de un segundo polo de poder opuesto al Capitolio.
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maquillaje de un gobierno tirano (el del presidente Snow), que manipula a los 
ciudadanos a través de los medios de comunicación, de la desinformación, del 
ocultamiento. El maquillaje, las transformaciones quirúrgicas y la vestimenta 
exagerada de los ciudadanos del Capitolio pueden ser leídos como una 
metáfora de ese ocultamiento, una aparente perfección donde se oculta una 
gran imperfección, una gran distopía.

Por otra parte, los distritos son presentados como grandes distopías, 
donde los ciudadanos sufren todo tipo de abusos y de opresión, pero así como 
utopía y distopía conviven en el Capitolio, del mismo modo conviven en los 
distritos. El lugar perfecto –utópico- de Katniss, la protagonista de la novela, 
es el bosque al que escapa para cazar; es allí donde se siente libre, donde 
puede ser ella misma. El bosque representa la libertad, el lugar ideal, pero que, 
como todo lugar ideal, existe (en términos de Foucault9) como reverso de la 
sociedad, pues ese lugar ideal no es totalmente real, ya que es parte de un 
todo, un “topos” mayor distópico, o quizá deberíamos decir “ustópico”.

No podemos dejar de ver la analogía con la novela 1984 de George 
Orwell, donde la utopía estaba representada por el bosque al que escapaban 
los personajes para encontrarse y ser ellos mismos, para dejar fluir sus 
emociones, sus instintos.

El tercer concepto en juego es el de ludotopía, que dijimos se refería al 
lugar del juego, el cual, a su vez, no solo dialoga, sino que es parte de la “ustopía” 
de Los juegos del hambre. La misma arena donde se desarrollan estos juegos 
está creada sobre el territorio de Panem, en donde conviven utopía y distopía; 
asimismo, podemos encontrar ambas en la arena del juego, un territorio dentro 
del otro. El ludotopo de Los juegos del hambre es básicamente distópico, pues 
es un lugar donde los jugadores deben eliminarse unos a otros, donde son 
acechados por mutos (mutantes representados por creaciones animadas 
del tipo monstruoso: rastrevíspulas venenosas, charlajos, seres lobunos y 
simiescos), por desastres naturales, provocados por los Vigilantes (incendios 
que los persiguen, lluvia de sangre, una ola gigante). En este sentido, se nos 
ilumina que tal vez el propio juego de los conceptos que manejamos (distopía, 
utopía, ludotopía, ustopía) está íntimamente representado en la ficción que 
se narrativiza en la novela. A imagen y semejanza de los vaivenes que los 
personajes sufren durante el desarrollo de su peripecia, donde los territorios 
mutan, lo bueno se vuelve malo, lo malo bueno, lo real irreal y viceversa, donde 
todo parece metamorfosearse infinitamente, nuestros conceptos parecerían 
adaptarse a este movimiento que hallamos en la narrativa ficcional.
9  Para Foucault “(L)as utopías son los emplazamientos sin lugar real. Son los 
emplazamientos que mantienen con el espacio real de la sociedad una relación general de analogía 
directa o inversa. Se trata de la misma sociedad perfeccionada o del reverso de la sociedad, pero 
de cualquier manera estas utopías son espacios fundamental y esencialmente irreales” (1999: 434).
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Con esto queremos apuntar que, pese a que la proximidad, y en muchos 
casos el trasvasamiento de los conceptos de distopía, utopía y ludotopía, 
estamos obligados a pensar, en cierto modo, en territorios conceptuales 
móviles, jamás estáticos, donde los estadios que implican a cada concepto 
distan de ser una realidad homogénea, inmutable, intransferible (como la 
propia arena de juego de Los juegos). Solo y tan solo desde ese lugar (inestable) 
podríamos decir que en el esquema general del libro (los tres) y en el lugar 
del juego es posible notar la acción de una utopía dentro de una distopía que 
conviven en una ludotopía heterotópica.
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a construção do fantástico no conto “11 e 20”,  
de Medeiros e albuquerque

Wilma Avelino de Carvalho1

O conto fantástico tem suas origens entre os séculos XVIII e XIX. 
Caracterizava-se principalmente por conter elementos que remetiam à 
existência do sobrenatural. O medo, o terror e por vezes o macabro eram o 
que faziam o sucesso do gênero. Muitos foram os que definiram o fantástico 
literário, entre os nomes mais conhecidos encontram-se Louis Vax, Irène 
Bessière, Roger Caillois e Tzvetan Todorov. Este último foi o responsável por 
resgatar a tradição do gênero na crítica literária por meio da publicação de 
Introdução à literatura fantástica em 1970.

Todorov afirma que o fantástico ocorre na incerteza, ou seja, “é a 
hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a 
um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2004, p. 31). 
Assim, o referido teórico estabelece que a primeira condição do fantástico é a 
hesitação do leitor. Esta definição de fantástico foi a base que muitos teóricos 
usaram para desenvolverem conceitos que evidenciavam a evolução do gênero 
na contemporaneidade, entre eles Filipe Furtado, Selma Calasans Rodrigues, 
Italo Calvino e Remo Ceserani. Assim, tomamos como base as teorias dos 
supracitados teóricos para realizarmos a investigação da construção do 
fantástico no conto “11 e 20”, de Medeiros e Albuquerque.

“11 e 20” integra a coletânea de contos organizada por Maria Cristina 
Batalha, intitulada O fantástico brasileiro: contos esquecidos (2011). Como 
o título sugere, são resgatados textos de escritores renomados que foram 
deixados de lado em antologias do gênero. O insólito é posto em evidência de 
formas variadas nos 15 contos da coletânea, isto aconteceu devido à época de 
publicação de cada um, pois como é sabido, o recurso à manifestação insólita 
pode ser uma estratégia discursiva do autor ou não. 

Sabe-se que o insólito é tema da literatura em geral, fato que explica a 
preocupação dos estudiosos do fantástico em estabelecer os limites deste com 
os gêneros vizinhos, o maravilhoso e o estranho. Todorov afirma que o leitor 
deve permanecer na dúvida quanto à natureza do evento aparentemente 
sobrenatural. Caso o leitor aceite uma explicação racional, deixa-se o fantástico 
para entrar no estranho, mas se o leitor em nenhum momento se questionar 
sobre a manifestação insólita, passa-se ao maravilhoso. (TODOROV, 2004, p. 47-48). 
1  Mestra em Estudos Literários pela Universidade Federal do Piauí. Professora 
substituta na UFPI. E-mail: wilcarvalho@yahoo.com.br.
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Filipe Furtado em A construção do fantástico na narrativa (1980) 
também defende a permanência da ambiguidade na narrativa. Para ele, “[...] 
factor de distinção entre o fantástico, o maravilhoso e o estranho resulta, afinal, 
dos diferentes modos como a narrativa de cada género encara a hipótese 
dessas manifestações (extra-naturais) com a natureza conhecida” (FURTADO, 
1980, p. 34). A partir da citação acima, percebemos que a distinção entre os 
gêneros dá-se pela forma como é construída a narrativa, e não mais levando 
em consideração a expectativa do leitor, como defende Todorov.

Assim, fica posto que enquanto para Todorov a primeira condição do 
fantástico é a hesitação do leitor perante a manifestação insólita durante toda 
a narrativa, para Furtado, a primeira condição para a construção do fantástico 
“é a de o discurso evocar a fenomenologia meta-empírica de uma forma 
ambígua e manter até o final uma total indefinição perante ela” (FURTADO, 
1980, p. 36). Portanto, na concepção de fantástico moderno, a ambiguidade 
ganha destaque na construção do efeito fantástico.

Em “11 e 20” o fenômeno meta-empírico irrompe na narrativa por meio 
do relato de uma viagem que o personagem Alberto fez de Liverpool aos Estados 
Unidos em um navio, na qual conheceu Jorge Sidney, personagem que de fato 
entra em contato com o ser cuja natureza ninguém define, pois não se sabe se 
a mão invisível realmente aparece às 11 e 20 ou se o personagem enlouqueceu 
por conta do arrependimento por ter assassinado o amigo Nataniel. Além do 
sobrenatural e da ambiguidade, Furtado lista a verossimilhança ou plausibilidade 
interna, o narratário, o narrador e os personagens como componentes que são 
relevantes à construção do gênero fantástico. A partir destes componentes 
iremos analisar o conto de Medeiros e Albuquerque.

Filipe Furtado afirma que o fantástico apresenta algumas características 
do real que são suprimidas ou subvertidas. O escritor português explica que:

Pretendendo encenar a manifestação meta-natural 
irrompendo ou insinuando-se no quotidiano e tornar 
aceitáveis ambos esses elementos de facto antinómicos, 
o fantástico, mais do que qualquer outro gênero, procede 
por falsificação, escamoteando ou alterando dados 
necessários à decisão do destinatário do enunciado e 
procurando induzi-lo a uma cognição tão vaga e insegura 
quanto possível. Já que propõe como provável a realidade 
objectiva da manifestação meta-empírica que encena 
e como a falsidade de tal proposta deverá tornar-se 
aparente à leitura, a narrativa fantástica procura envolve-
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la em credibilidade, acentuar por todas as formas a sua 
verosimilhança. (FURTADO, 1980, p. 45)

Desta forma, no fantástico, o real passa por um processo de falseamento 
para que se adeque às regras do gênero, por exemplo, por meio da introdução 
de dados do senso comum e da opinião pública ou algo que o destinatário do 
texto considera como real. Em “11 e 20” esta característica pode ser percebida 
em virtude de o conto discorrer sobre personagens pertencentes à classe 
social elevada e em razão de a trama representar um crime ocorrido nesta 
mesma classe tendo como motivação de sua execução uma grande quantia 
em dinheiro. Após o assassinato, que não foi premeditado, o morto aparece 
em cena, logo, a manifestação insólita irrompe na narrativa. O trecho a seguir 
realça o acima referido:

Achei-o deitado de costas, num sofá apenas forrado 
por um lençol branco. Sua leve roupa clara de touriste 
elegante, encharcada, aderia ao corpo. Os olhos estavam 
semicerrados: era hedionda uma linha branca que se via 
entre as pálpebras. Quando o apanharam já tinha perdido 
todo o sangue. O cabelo louro ficara perfeitamente limpo. 
Exatamente por isso, era ainda mais terrível notar a 
enorme fenda que passava transversalmente sobre o olho 
esquerdo: os ossos estavam bem separados. Ao bater na 
pedra que lhe fizera aquela ferida, deixara nela um largo 
pedaço de pele – era o osso que se via, com as estilhas 
irregulares da fratura!

Houve um momento em que, possuído de um acesso 
extremo de dor, abracei meu amigo, solevantando-o um 
pouco do canapé. Mas como se ele tivesse receio de eu 
o fosse beijar, senti que furtava a cabeça... senti ou julguei 
sentir.  (ALBUQUERQUE, 2011, p. 137)

Percebemos, dessa maneira, o real falsificado e encenado para que 
reforce a verossimilhança. Esta pode ser intensificada no texto fantástico 
por meio de estratégias discursivas. Filipe Furtado valendo-se do recurso à 
autoridade através de personagens socialmente benquistos e de documentos 
(reais ou fictícios), referências factuais do mundo empírico (acontecimentos 
históricos ou fatos contemporâneos da produção do texto); o narrador-
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personagem (testemunha) é igualmente um atributo que corrobora com 
a verossimilhança, assim como a acentuação de traços realistas utilizando 
o efeito de recuo (deslocamento da narrativa no tempo e no espaço) e a 
confirmação pseudo-científica (irrupção de narração de argumentos científicos 
e filosóficos). (FURTADO, 1980, p. 46).

Em “11 e 20” identificamos o recurso à autoridade personificado na 
figura de Jorge Sidney que é descrito como “Era um belo homem. Tinha cerca 
de 40 anos. Tipo inglês, louro, alto, forte, olhos de um azul escuro” e como “Era 
deveras deliciosa a sua palestra erudita e fina. Rico, já tinha viajado bastante, 
enquanto moço” (ALBUQUERQUE In: BATALHA, 2011, p. 129). Considerando 
os fragmentos citados, percebemos que Sidney era um homem de classe alta, 
educado, portanto, digno de confiança. O traço realista, no conto aqui em 
estudo, é acentuado por meio de efeito de recuo de volta ao passado, ou seja, 
de um flashback, como é perceptível na seguinte passagem: “Mas há três anos, 
que eu trago comigo este segredo horrível. Não há ninguém que suspeite a sua 
existência” (ALBUQUERQUE In: BATALHA, 2011, p. 140). Assim, mais uma vez a 
construção da narrativa contribui para o efeito fantástico. 

Falar em narrador leva-nos a pensar no destinatário real do texto. Este, 
tal como o personagem, reage à aparição aparentemente sobrenatural, mas 
sem, no entanto, decidir-se nem por uma explicação racional, nem aceitar a 
aparição sem fazer questionamentos. Para Furtado (1980, p. 75-76), o papel 
do narratário não deixa de ser importante para construção do gênero, mas 
como elemento acessório, posto que se ausenta em algumas narrativas por 
ser um dado extratextual, e porque uma segunda leitura compromete as 
reações geralmente esperadas de um texto fantástico. As reações de medo, de 
pavor e de terror sentidas pelo narratário não constituem uma característica 
fundamental do gênero, antes são inseridas no papel que o discurso reserva a 
ele. No trecho abaixo de “11 e 20”, a sensação de horror está presente:

Mas, o que foi para mim a sensação desse momento, eu 
não sei dizer: foi horrível! Quando eu apertei aquela mão 
inerte, pareceu-me senti-la segurar-me com toda força. 
Tive a impressão de que ela me apertava, como o fizera 
horas antes quando o corpo do meu amigo pendia sobre  
o abismo. [...] (ALBUQUERQUE In: BATALHA, 2011, p. 139)

O adjetivo “horrível” reforça a emoção sentida pelo personagem.  
O medo, então, é empregado com o objetivo de manter a ambiguidade diante 
da manifestação insólita.
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Conforme o teórico português, Filipe Furtado, o gênero fantástico 
privilegia a manifestação do insólito, sendo assim, os personagens ficariam em 
segundo plano, só ganhando relevância “se servirem o objetivo de comunicar 
a ambiguidade ao receptor real do enunciado” (FURTADO, 2008, p. 86). Em 
“11 e 20” os personagens desempenham papel relevante, pois reforçam a 
ambiguidade frente à manifestação meta-empírica. Isso acontece porque os 
personagens participam da história, porém não foram eles que vivenciaram 
os fatos aparentemente insólitos que irrompem no texto. Os personagens são 
três amigos: o não nomeado, que relata tudo o que aconteceu na viagem; 
Alberto, narrador da história de Jorge Sidney, e Lino, o ouvinte. Jorge Sidney é 
o personagem que vivenciou os acontecimentos sobrenaturais.

No conto de Medeiros e Albuquerque aqui em estudo, o narrador 
dos eventos sobrenaturais é Alberto, logo, é definido como um narrador 
representado. O que ele narra é a confissão de um assassinato que ouvira de 
Jorge Sidney durante a viagem que este fizera de Liverpool aos Estados Unidos. 
Sidney conta a Alberto como matou Nataniel para ficar com suas 25.000 libras 
e igualmente revela a estratégia friamente calculada que usara para incriminar 
outra pessoa e assim safar-se da punição. O narrador representado é um 
conceito de Tzvetan Todorov. Para este crítico, 

[...] o narrador representado convém ao fantástico, 
pois facilita a necessária identificação do leitor com as 
personagens. O discurso deste narrador possui um estatuto 
ambíguo e os autores o têm explorado diferentemente 
enfatizando um ou outro de seus aspectos: quando 
concerne ao narrador, o discurso se acha aquém da prova 
de verdade; quando à personagem, deve se submeter à 
prova. (TODOROV, 2004, p. 94)

Assim, o narrador mantém uma distância da manifestação insólita, 
todavia é levemente tocado por ela em dois momentos da narrativa. O conceito 
de Todorov, neste caso, corrobora com o de Furtado quando este afirma que o 
narrador mais favorável à construção do fantástico:

 [...] deverá ser homodiegético e não-omnisciente, 
coincidindo de preferência com o Oponente-Exterminador 
ou outra figura que revele idênticos conhecimentos sobre 
a manifestação extranatural. Ocasionalmente, acumulará 
a função de céptico “convencido” com o evoluir da 
intriga, reproduzindo assim, em linhas gerais, o papel 
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apontado ao narratário e, através deste, ao próprio leitor. 
Se revelar estas características, o narrador pode constituir 
um elemento relevante no que concerne ao reforço da 
ambiguidade e à sua comunicação ao receptor real do 
enunciado. (FURTADO, 1980, p. 115)

Considerando as definições dos críticos acima referidos, afirmamos 
que em “11 e 20” temos um narrador representado, entretanto ele não 
possui conhecimentos sobre a manifestação meta-empírica, uma vez que não 
vivenciou os fatos diretamente. Em determinados momentos, Alberto revela-
se cético com o que ouve de Jorge Sidney, levando, consequentemente, seus 
amigos e o narratário a hesitarem quanto à natureza dos fatos narrados por 
Sidney. Podemos observar isto no seguinte trecho:

Eu permanecia imóvel, impassível, sem a menor mudança 
de atitude. Não sabia se devia ou não continuar a ouvir 
essa confissão. Estava irritado com aquele desconhecido, 
que abusando da simpatia que me inspirara, certo que 
eu saberia, custasse o que custasse, guardar o segredo 
vinha confiar-mo para que de ora em diante eu trouxesse 
mais esse peso na minha consciência. Mas enquanto eu 
hesitava, ele retomou a palavra [...]. (ALBUQUERQUE In: 
BATALHA, 2011, p. 141)

Assim sendo, podemos afirmar que o narrador no conto aqui em estudo 
pode ser visto como uma mistura do que Todorov e Furtado definem como 
sendo o narrador ideal ao fantástico. 

Concluímos, então, que o conto de Medeiros e Albuquerque, “11 e 20”, 
pode ser lido pelo viés do fantástico moderno, visto que possui algumas das 
características estabelecidas pelo teórico português Filipe Furtado: a noção de 
real é suprimida ou subvertida e a verossimilhança é marcada pela presença de 
personagens confiáveis, ou seja, são representantes da classe alta. Há também 
o distanciamento temporal, isto é, o flashback; o narratário é um elemento 
acessório na narrativa; os personagens são relegados ao segundo plano e o 
narrador possui características tanto do fantástico tradicional como do moderno, 
fato que enriquece o texto, pois amplia o campo de possibilidades de análises. 
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Jorge luís Borges na sala de aula

Winston Tavares Mello1

Jorge Luís Borges é um dos grandes nomes da literatura fantástica; 
os contos que lhe deram fama mundial foram escritos na década de 1930 e 
apontados como iniciadores de um novo estilo. Os textos, que até então eram 
considerados “fantásticos”, representavam a produção da segunda metade 
do século XIX: histórias de fantasmas. A literatura fantástica nasce do período 
que vai da morte de Deus ao surgimento da psicanálise. O desenvolvimento 
da ciência, do darwinismo particularmente, tornou impossível considerar o 
mundo como uma totalidade organizada desde um plano transcendental, em 
um processo de niilismo que vai culminar com o anúncio da morte de Deus 
efetuado por Nietzsche. Com a queda da ordem divina, surge espaço para 
o pesadelo, para que se sonhe com vampiros, zumbis, viagens no tempo. A 
psicanálise, entretanto, volta a ordenar o mundo ao oferecer uma causa 
razoável para o pesadelo, ao considerar o delírio como sintoma de uma vida 
interior oculta, o fantástico se transforma então em uma manifestação do 
inconsciente, não seria mais um indicativo do caos insuperável do mundo sem 
deus, mas, ao contrário, sinal de uma ordem; uma ordem oculta e inconsciente, 
porém, uma ordem. O mundo fantástico dos sonhos e pesadelos continua 
ordenado, não mais por Deus, mas por uma estrutura psíquica comum a todos 
os homens. A psicanálise significou uma tentativa racionalizante, portanto. A 
obra de Borges apresenta um elemento fantástico que surge imediatamente 
após o grande desenvolvimento da teoria freudiana, e deliberadamente se 
afasta dela, é uma obra sem Deus, nem Freud.

O fantástico que encontramos nos contos de Borges é o fantástico do 
apagamento do limite entre a literatura e a realidade, portanto, entre verdade 
e falsidade. Borges e Bioy Cazares aparecem como personagens em alguns 
contos, muitos textos se apresentam não sob o rótulo de ficção, mas como 
supostos prólogos, manuais, páginas de enciclopédia. Quando se apaga o 
limite entre ficção e realidade e nega-se a dicotomia entre verdade e falsidade, 
é superada a tentativa de racionalização da totalidade. Dar uma razão final, 
dar conta da totalidade, é a razão de ser das filosofias e teologias, e objetivo 
da ciência moderna. Borges procede uma racionalização da criação literária 
enquanto se afasta de qualquer projeto racionalista metafísico. A literatura 
1  Mestre em teoria literária pela UNIANDRADE/PR|
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racionalizada se transforma em método, algo que pode ser reproduzido, como 
de fato o foi, com muito sucesso.

A literatura, segundo Borges, não é verdadeira nem falsa, ela não pode 
ser submetida a um experimento, não é verificável (BORGES, 1999, p. 185). 
Como também não são verificáveis o amor, o medo, a angústia, o mundo dos 
afetos, que é o mundo real em que vive o homem. Neste sentido, a literatura e o 
mundo são indiscerníveis, totalidades que resistem a uma redução, territórios 
de incerteza e de sombras.

Quando Borges executa uma literatura que consiste em uma experimentação 
sobre a incerteza, leva a cabo uma realização significativamente humana, apesar 
de em seus textos não se encontrar paixão, mas antes se tratar de textos de uma 
lógica fria e antipoética. Os textos de Borges desafiam a necessidade cotidiana de 
ordem e segurança, de fé na permanência das coisas, atinge dessa forma o mundo 
do espírito, onde reina a dúvida, desse reino da dúvida que é o espírito surge a 
capacidade de questionar, que caracteriza o humano.

O problema da educação, que é o que nos interessa, não se limita ao 
dilema racional de como transmitir informações, mas antes, o desafio muito mais 
difícil de despertar essa dúvida essencial, provocar incerteza sobre a superfície 
artificialmente ordenada do real. A grande ameaça que sofre a educação hoje é a 
exigência de que ela seja efetiva e apresente resultados. Resultados e efetividade 
são elementos de um mundo racionalizado segundo um pensamento que leva 
em conta um cálculo de utilidade. Instâncias de um pensamento econômico e 
pragmático. O risco dessa forma de pensar é a uniformização e simplificação 
do humano. Exemplo de como esse pensamento sistematizante já domina a 
educação é a exigência de que até mesmo trabalhos sobre filosofia, religião e 
poesia sejam apresentados segundo o “método científico”. A razão pela qual 
tal método deva dirigir uma reflexão sobre a poesia e a filosofia, por exemplo, 
não é explicada; como todo pensamento totalitário, é tomado como uma 
verdade evidente. Uma forma de resistência a essa ameaça totalitária, dever 
de todo educador ligado às humanidades, é ser radicalmente antirracional e 
anticientífico, e adotar a incerteza como único resultado aceitável no trato com 
uma matéria como a literatura. Neste sentido a obra de Borges, a fria e racional 
obra de Borges, é pedagógica, e propomos sua leitura não como um convite ao 
fantástico na literatura, o que seria não uma reflexão, mas fuga dela, mas um 
convite ao fantástico no real, através do texto.

Feitas estas grandes generalizações, podemos dar dois exemplos 
textuais de como a radical abstração de Borges pode se aproximar de temas 
bastante cotidianos e atuais.
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No conto intitulado O Aleph, um dos mais célebres do argentino, é 
descrita a existência de um objeto fantástico, o Aleph, que tem a propriedade 
de conter em si todos os pontos do espaço, todos os lugares do mundo. O Aleph 
é uma pequena esfera que contém todo o universo. Trata-se de um tema que 
se repete em Borges: a possibilidade ou impossibilidade de um conhecimento 
total, de uma experiência da totalidade do universo.

A questão se repete em Funes, o memorioso. Funes é um homem 
que tem o dom de uma memória infinita e perfeita. Ele se lembra de cada 
experiência vivida, da cada palavra que ouviu, e da forma das nuvens de cada 
vez que olhou para o céu; entretanto, Funes é incapaz de pensar: a memória 
perfeita de cada homem que conheceu torna dispensável o conceito de 
homem, da ideia de homem. Funes é incapaz de generalizar. Trata-se de mais 
uma narrativa sobre a impossibilidade de um conhecimento absoluto.

O que haveria de cotidiano nesses textos que exploram possibilidades 
tão estranhas? Trabalhamos todos os dias com uma ferramenta que tem a 
pretensão de um conhecimento total, de recolher todos os dados disponíveis 
sobre o real e torná-los acessíveis a qualquer momento. A internet tem essa 
obsessão da totalidade. A ferramenta de mapas do Google caminha para tornar 
disponível a imagem da cada rua, de cada casa, de cada cidade do planeta, sob 
vários ângulos, é a realidade se aproximando dos prodígios do Aleph. A internet 
tem o poder de elidir o próprio espaço, é possível conversar ao mesmo tempo 
com pessoas que estão em diferentes partes do globo, como se o espaço fosse 
concentrado, como no Aleph, em um único ponto.

Carlos Fuentes considera a internet como testemunho do fracasso e do 
perigo e um conhecimento total. Em 11 de setembro de 2001, dia dos atentados 
aos EUA, as agências de segurança dispunham de informações detalhadas sobre 
todos os envolvidos, que já se encontravam cadastrados no grande banco de 
informações da inteligência americana. Entretanto, todas essas informações 
foram inúteis na tarefa de evitar os ataques. Uma quantidade tão assombrosa 
de dados está além da capacidade de análise de qualquer ser humano, trata-se 
(a ideia é de Fuentes) do mesmo fracasso de Funes, que tinha a consciência tão 
repleta de informações, que era incapaz de pensar.

A literatura de Borges, ao explorar esses limites entre as possibilidades 
abertas pela técnica de domínio da realidade, e a capacidade humana limitada 
de experiência dos limites, se aproxima de um debate muito rico na filosofia 
do século XX, e ainda aberto, sobre a determinação da totalidade a partir da 
perspectiva do controle e do domínio. Nietzsche consagrou essa perspectiva 
com a expressão “vontade de poder”. A moderna era do domínio técnico do 
mundo é a era do triunfo da vontade de poder. Tal vontade não é a vontade 



1029<sumário

de um ser humano em particular, ou de uma nação ou de um partido, embora 
nações e partidos se coloquem a seu serviço. A vontade de poder indica, em 
sentido metafísico, uma forma de pensar a realidade, a saber, como objeto 
sujeito ao arbítrio humano. O real se apresenta como um território a ser 
conquistado pela razão calculadora da técnica. Nesta perspectiva, o utilitarismo 
joga um papel decisivo: devem sobreviver aquelas formas de pensamento e 
ação que colaboram no projeto de esquadrinhamento, controle e cálculo.

O poder de cálculo humano se encontra muito aquém de poder de 
cálculo cibernético, logo, a humano se torna o limitado, o falho, o pouco, em 
relação a uma medida não-humana. O sentimento de pequenez e precariedade, 
próprios da condição humana, não são mais invocados com relação a algum 
mistério transcendente, nem ao mistério primordial da origem e destino do 
homem, mas em relação de submissão a um projeto matemático de controle 
do real. Em resumo: o homem é pensado como limitado em relação ao 
instrumental técnico que ele mesmo criou. A medida da ação humana passa a 
ser o não-humano, embora não o divino, o transcendente, mas o puramente 
operacional, mecânico, cibernético.

Borges enfrenta esse dilema metafísico ao colocar, no seu texto, o 
homem frente ao limite do homem, seja no caso da memória infinita, ou no 
caso da presença absoluta do espaço, para nos referirmos aos exemplos que 
tomamos do Aleph e de Funes, o memorioso. Os dois contos trazem uma 
advertência: a sede de totalidade leva à infelicidade. Funes parece desconhecer 
qualquer experiência humana, o mundo dos afetos lhe é alheio, dedica-se 
a projetos intelectuais tão grandiosos quanto inúteis. O império da lógica 
esmaga a possibilidade de uma perspectiva humana: a memória absoluta de 
Funes lhe priva da memória afetiva humana. Funes jamais sentira saudades. 
A presença do passado em cada detalhe, sempre acessível a sua prodigiosa 
memória, desloca o protagonista do fluxo do tempo. Curiosamente, é capaz de 
dizer precisamente as horas, mas essas horas, esse tempo absoluto, não tem 
um conteúdo humano: a marca de uma lembrança particular. A experiência 
do tempo absoluto, em que o passado inteiro se presentifica por meio da 
memória absoluta, é uma experiência desumana. Entretanto, é paradigmático 
e objetivo da cibernética, resultado da metafísica da vontade de poder. Funes 
pode ser entendido como o homem da metafísica da vontade de poder, 
enquanto homem do conhecimento absoluto. Referimos-nos às consequências 
dessa sede de absoluto: o apagamento da dimensão humana. O humano se 
coloca essencialmente oposto a tudo o que é definitivo e exato. O terreno da 
experiência humana é a incerteza e a precariedade (HEIDEGGER, 2000, p. 184). 
Dessa condição humana nasceu a arte e a religião. A ânsia de absoluto projetou 



1030<sumário

o homem em direção ao divino: a pergunta pela origem e destino do homem 
sempre estiveram ligadas a religião. A consciência da brevidade da vida levou 
o homem a criar o Eterno, o Supra-sensível, o mundo olímpico dos deuses 
gregos, a inumeráveis teogonias.

O mundo em desencanto da técnica moderna transformou o homem 
em um instrumento de cálculo, em mão-de-obra, e a natureza em matéria-
prima, estoque de energia. Heidegger indica essa diferença na maneira que 
um poeta evoca o lago de sua terra natal e a maneira como um lago é tratado 
pela técnica. Um lago é, essencialmente, fonte de energia em potencial, sob 
a perspectiva da técnica. A experiência poética de um lago, ou de qualquer 
fenômeno natural, é considerada mera subjetividade, isto é, uma perspectiva 
particular que nada tem a dizer sobre o “mundo real” objetivo. Em resumo, 
o real é o objetivo, o que pode ser objeto de quantificação para que se possa 
submeter a um cálculo, e assim enquadrado dentro do sistema de previsão de 
resultados e ordenação da totalidade. Sempre a busca por certeza e exatidão, 
sempre o mais desumano.

Dissemos que a experiência do tempo, tal como exposta em Funes, 
o memorioso, é desumana por fugir à experiência sempre limitada, parcial 
e afetiva que temos do tempo. Apresentando, ao contrário, uma sede de um 
tempo absoluto, de um absoluto presente, através da memória absoluta do 
narrador; Borges se aproximaria assim do problema colocado pela metafísica 
da vontade de poder: controle da totalidade do real através do conhecimento 
absoluto. Dessa forma, Borges dirigiria a lógica da técnica contra a própria 
técnica. Seus textos não tem o apelo dos afetos humanos, são considerados, 
por seus detratores, com experimentos técnicos narrativos, frios e distantes do 
humano. O que afirmamos, entretanto, é que essa lógica fria dos contos de Borges 
destaca o humano ao evidenciar o desumano dos limites que a técnica impôs ao 
homem. Funes é um infeliz, apesar de possuir um dom que a perspectiva técnica 
consideraria uma vantagem, pois equipararia o homem a um computador, essa 
característica o desumaniza: homens não podem ser máquinas.

A mesma crítica metafísica ao desejo de totalidade é trabalhada em 
O Aleph. Não sob a direção da questão do tempo, mas sob a perspectiva do 
espaço. O Aleph contém em si todo o universo, uma genial metáfora para o 
absoluto, e para o divino: Deus contém o mundo e por isso “está em toda parte”. 
Contemplando o Aleph, o narrador pode estar em toda parte e, ao mesmo 
tempo, neste espaço determinado, neste porão na casa do homem que roubou 
a mulher que ele amava. A questão teológica do mistério da ubiquidade é tocada: 
o narrador está neste espaço determinado e também nos infinitos pontos no 
espaço que o Aleph revela. Essa possibilidade lhe acena com o conhecimento 
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absoluto: vendo tudo, o narrador pode saber tudo. Toma conhecimento, dessa 
forma, das cartas obscenas que sua amada escrevia a seu rival. A árvore do 
conhecimento não é a árvore da vida: a experiência do narrador é declarada, 
de plano, incomunicável, “chego agora ao centro inefável de meu relato”, 
nos diz o narrador antes de descrever o Aleph. Mas uma descrição do Aleph 
a que corresponderia? Uma experiência da totalidade, narrada em termos 
compreensíveis, apenas poderia ser uma infinita enumeração de todos os 
fenômenos que se apresentaram ao narrador. A infinitude de fenômenos seria 
transformada em uma narrativa infinita. O narrador é colocado novamente em 
frente ao limite humano do dizer: a experiência humana. Pode ser dito apenas 
o que pode ser vivido, uma vivência da totalidade está além do humano, por 
isso está além da linguagem.

Neste sentido podemos abordar a obra de Borges como uma reflexão 
atual que coloca em jogo os limites do homem, ao colocar em jogo os limites 
da literatura e, portanto, da linguagem. O apagamento da dicotomia entre 
discurso ficcional e discurso científico é desprezado nos textos do argentino. 
Descartar essa falsa oposição é vital para escapar da determinação tecnicista 
de classificações e da visão objetivista, segundo a qual o que não pode ser 
mensurado exatamente é “subjetivo”, isto é, uma idiossincrasia que pode ser 
ignorada pelo discurso “verdadeiro” das ciências.

Trata-se, portanto, do estatuto do humano. O homem como medida e 
limite “de todas as coisas” e negação de um limite sobre-humano. Poderia ser 
arguido que atribuímos arbitrariamente um sentido filosófico alheio à obra do 
argentino, ao que responderíamos que o que nos autoria a tanto é o texto, e 
a literatura não conhece instância superior ao texto. Nesta época posterior ao 
anúncio da morte do autor, uma referência à “intencionalidade” e o reclamo 
de “provas” estão em grande desacordo com o espírito do tempo. A validade 
de uma interpretação pode ser avaliada por indicar, ou não, um caminho de 
pensamento.
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o espaço do Feminino no Gótico sertanejo de Bernardo Élis

Yasmin da Silva Rocha1

A figura feminina, como se vê historicamente, está sempre 
representada como um ser misterioso e instigante, além de ser recorrente 
para a figura feminina estar associada ao profano e à causa principal da 
queda do homem (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 14). Sendo assim, realizaremos 
aqui alguns apontamentos sobre como a figura feminina tem sido constituída 
e representada historicamente em textos, assim como sua representação na 
mitologia, na era medieval e vitoriana dos séculos XVIII e XIX, e como esses 
elementos aparecem refletidos na literatura fantástica brasileira no conto “O 
Caso Inexplicável da Orelha de Loló” (1944), do brasileiro Bernardo Élis, e na “A 
Queda da Casa de Usher” (1839), do norte-americano Edgar Allan Poe.

Na mitologia, mais especificamente nas narrativas pertencentes à 
tradição grega e celta, podemos constatar que na base de ambas se destaca 
o papel reservado aos seres do sexo feminino. Para a mitologia grega, temos 
Gaia (Gaîa) – uma titã, conhecida também como Terra ou Mãe Terra, que faz 
parte das Divindades originárias, criada logo após Caos (Kháos). Gaia foi capaz 
de gerar sozinha Urano, Ponto e as Óreas, tendo sido Urano gerado como um 
ser igual que a completasse e que procriação. Este ser feminino representa 
o principio da terra e onde tudo começou para a mitologia grega (HESÍODO, 
1995, p. 88), baseado nos poemas, escritos por Hesíodo: 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, 
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, 
e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, 
e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, 
solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos 
ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 
Do Caos Érebos e Noite negra nasceram. 
Da Noite aliás Éter e Dia nasceram, 

1 Graduanda em Letras Português com habilitação em Inglês pela Universidade Federal 
de Goiás – UFG – Regional Catalão e pesquisadora voluntária de PIVIC na mesma instituição sob 
a orientação do professor doutor Alexander Meireles da Silva.
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gerou-os fecundada unida a Érebos em amor. 
Terra primeiro pariu igual a si mesma 
Céu constelado, para cercá-la toda ao redor 
e ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre. 
Pariu altas Montanhas, belos abrigos das Deusas
ninfas que moram nas montanhas frondosas (HESÍODO,
1995, p. 88).

Na mitologia céltica, temos Danu. A mais poderosa das deusas celtas, 
Danu é a Mãe dos povos da deusa Danu (tuatha de danann). A deusa faz 
parte das principais divindades célticas, estando somente após os deuses 
Teutates e Dagda. Ela é descrita também como tendo três faces ou aspectos, 
representando os estágios da terra: nascimento, crescimento e morte.

Dentro da tradição judaico-cristã, Lilith surgiu como a primeira mulher 
de Adão, criada do mesmo barro original que o primeiro homem, sendo, 
portanto, igual a Adão e portadora dos mesmos direitos que seu marido. No 
entanto, ao buscar ser tratada como igual, Lilith foi rechaçada, e se isolou em 
uma caverna fugindo, de Adão e da História, resultando posteriormente na 
criação de Eva, esta sim incluída na História como esposa (única) de Adão 
(HURWITZ, 2006, p. 85).

Nos aspectos sobre a figura da mulher, vemos que a mesma representa 
vários mistérios, sendo enxergada como um homem incompleto; um ser 
naturalmente inferior (MACEDO, 1990, p. 21). No princípio da Idade Média, 
com diversos combates ocorrendo e o feudalismo crescente, o ambiente o 
qual a mulher ocupava era estritamente o lar e suas obrigações restringiam-
se a cuidar da casa e da família (RICHARDS, 1993, p. 35). Neste cenário, o 
matrimônio tinha como principal meta estabelecer relações de poder entre 
reinos. Sendo assim, o casamento era a celebração de um pacto entre duas 
famílias. A mulher deveria exercer sua já esperada passividade quanto à 
sociedade, e se sujeitar a unir-se ao rapaz que pagasse pelo dote. Os dotes 
poderiam chegar a valores altos, o que era uma vantagem para a família da 
moça. Nessa época era crescente também o numero de jovens que eram 
enviadas por seus pais para conventos.

O casamento era sem dúvidas algo estritamente importante na vida da 
mulher, tanto pelo pacto entre duas famílias, quanto ao fato da união ser entre 
um homem e uma mulher. Apesar da cerimônia e constituição do casamento, 
celebrado pela igreja (que também tinha interesses envolvidos), o casamento 
ainda continuava a beneficiar unicamente aos homens. O matrimônio, 
sacralizado, garantia a estabilidade das relações dominadas sempre pelo 
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elemento masculino, novamente mostrando a inferioridade da figura feminina 
na relação conjugal. De acordo com Macedo (1990, p. 16), a mulher ocidental 
gozava de um espaço restrito, somente à esfera doméstica e familiar; mesmo 
limitada ao ambiente caseiro, não possuía privilégios.

O discurso proferido pela Igreja era totalmente voltado para priorizar 
os homens, já a mulher era considerada um ser abaixo em relação ao homem, 
cabia a ela zelar e cuidar do seu marido e família. A Igreja de modo inclusivo 
interferia também nos casamentos, com seus discursos em relação ao sexo, em 
que o sexo para o casal deveria ser única e exclusivamente para a procriação 
(RICHARDS, 1993, p. 34). A instituição buscava inclusive influenciar a maneira 
como o ato deveria ser realizado. Como podemos ver no trecho de Jeffrey 
Richards, por exemplo:

Pois a cristandade foi, desde seus primórdios, uma 
religião negativa quanto ao sexo. Isso significa dizer que 
os pensadores cristãos encaravam o sexo, na melhor 
das hipóteses, como uma espécie de mal necessário, 
lamentavelmente indispensável para a reprodução 
humana, mas que perturbava a verdadeira vocação de 
uma pessoa – a busca da perfeição espiritual, que é, por 
definição, não sexual e transcende a carne. É por isso que 
os ensinamentos cristãos exaltam o celibato e a virgindade 
como as mais elevadas formas de vida (RICHARDS, 1993 
p. 34).

Apóstolo Paulo, defensor do celibato, enfatizou que o celibato era o ideal 
mais elevado de vida e a forma mais desejável de se viver, já o casamento era uma 
segunda alternativa, porém inferior, mas era aceitável. A Igreja regulamentava o 
período de atividade sexual dentro do casamento, proibindo em dias de festa 
religiosa e jejuns, aos domingos, e períodos em que a mulher estaria impura.

Assim, o sexo não poderia ser usado para mero prazer, sendo considerado 
por teólogos medievais pecado mortal. Práticas homossexuais, masturbação 
e prostituição também eram condenadas (RICHARDS, 1993, p. 38). Em tudo 
isso, o papel das mulheres continuava o mesmo, sendo herdeiras do pecado 
inicial de Eva: por conta da mulher, o homem fora expulso do paraíso, então, 
sobre a mulher reinava o pecado; por conta de seu caráter maligno intrínseco, 
a mulher era um ser que precisava ser disciplinado. 

As prostitutas na Idade Média andavam nas ruas livremente. Buscavam 
geralmente rapazes solteiros em tavernas ou casas de banho. De acordo com 
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Jeffrey Richards (1993, p. 121), a prostituição era vista como o meio mais prático 
em que jovens rapazes iniciavam sua vida sexual para firmar sua masculinidade 
e aliviar suas necessidades sexuais. Vale lembrar que a prática também era 
considerada pecado segundo a Igreja, da mesma forma que a masturbação e 
a homossexualidade.

Desta forma, cria-se um conceito do ser feminino que é responsável 
pela decadência do homem. Essa imagem é originária desde o acontecido no 
paraíso, quando Eva fora persuadida pelo Diabo para cometer o pecado e, 
diante de sua desobediência, ela e o homem sofreram com as consequências 
de seu ato. Tem-se a ideia na Idade Média da ligação da mulher com seres das 
trevas, pois o pecado evidenciaria sua inclinação para o mal. No casamento, 
a mulher é o ser que seduz; é, ainda, possuidor de mistérios, assim como a 
gestação e até o próprio período menstrual. 

Em narrativas fantásticas podemos encontrar castelos antigos, florestas; 
além de incidentes sobrenaturais e misteriosos. No cenário gótico sertanejo 
do Brasil, este estudo analisará o conto “O Caso Inexplicável da Orelha de 
Loló”, escrito pelo goiano Bernardo Élis. Publicado na primeira obra do autor, a 
coletânea de contos Ermos e Gerais, “O caso inexplicável da orelha de Loló” é 
narrado em primeira pessoa. No inicio, é descrita pelo narrador uma atmosfera 
sobrenatural, de um casarão colonial, a qual está situada em uma fazenda 
no interior de Goiás, como podemos ver no trecho a seguir: “O crepúsculo 
começou a devorar tragicamente os contornos da paisagem. O azul meigo do 
céu tomou uma profundidade confusa, onde estrelas surgiam como cadáveres 
de virgens nuas, em lagoas esquecidas” (ÉLIS, 2005, p. 175).

No conto de Bernardo Élis, temos como personagens Branca, seu primo 
Anísio, e o escravo Loló. Durante a infância e adolescência, Branca e seu primo 
costumavam ficar sempre juntos. Porém, ao perceber que a relação dos primos 
estava muito próxima, o avô resolveu enviar Anísio a um seminário próximo à 
cidade de Ouro Fino em Goiás.

Mesmo durante o tempo que ficou no seminário, a imagem de Branca 
invadia a mente de Anísio, até que ele resolveu voltar para o lugar onde 
moravam. Seu avô, por sua vez, o disse que Anísio haveria de casar-se com 
sua prima, pois a família já estava praticamente extinta e só havia sobrado os 
dois. Por um momento Branca invadiu os aposentos de Anísio e disse-lhe que 
já estava perdida.  Sem entender, ele resolveu segui-la. 

Ao encontrar a prima com o escravo Loló, Anísio irou-se, e lutaram até 
a morte de Loló. Porém o escravo jurou antes de sua morte que, se ocorresse 
alguma coisa à Branca, ele voltaria do inferno. A jovem que assistiu tudo acabou 
por odiar seu primo, Anísio por sua vez a trancafiou em um lugar topofóbico, e 
assim começou a fazê-la sofrer. 
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Após matar Loló, Anísio guardou a orelha do escravo em uma pequena 
caixa. A aparência descrita pelo narrador é desprezível, como diz o autor no 
trecho:

Parecia um cavaco de pau – seca, dura, preta, peluda, 
arrepiada. Estava muito aberta, espetando o silêncio, 
bebendo-o feito um funil. Havia no seu aspecto 
amumificado uma aparência inteligente, palpitante, tão 
incômoda, que Anízio a meteu de novo na caixa, talvez para 
afastar de si essa coisa inconveniente, enquanto narrava o 
sucedido. (ÉLIS, 2005, p. 181).

Outro autor que estudaremos será Edgar Allan Poe. No conto de Edgar 
Allan Poe, o cenário é narrado em primeira pessoa pelo amigo de Roderick 
Usher, onde é descrita a casa onde vive Roderick Usher e sua irmã gêmea. 
Uma casa antiga, cuja estrutura já está bastante fraca devido ao tempo, assim 
refletindo também na saúde e linhagem de seus habitantes. A família já estava 
em seu fim, pois os únicos da linhagem dos Usher ainda vivos eram Roderick 
Usher e sua irmã gêmea Lady Madelaine. Os dois viviam na casa, onde uma 
rachadura podia ser vista. A rachadura que condenava a casa dos Ushers podia 
ser vista do lado de fora, como descreve o narrador:

Ao longo de todo um dia indolente, escuro e silencioso na 
estação do outono, em que nuvens ameaçadoras pairavam 
baixo no céu, eu atravessara, a cavalo, um panorama de 
singular desolação; e por fim divisei ao longe, enquanto as 
sombras vespertinas insinuavam-se, toda a melancolia da 
Casa de Usher. (POE, 2010, p. 107)

O ambiente sobrenatural descrito pelo narrador faz uma conexão com o 
momento que o personagem Usher está vivendo. O dono da casa está passando 
por um momento em que não consegue sair de sua casa, ver a claridade ou 
ouvir som muito alto. Lady Madelaine também tem uma saúde debilitada, a 
jovem que vagamente aparece ou é citada no conto sofre de catalepsia. 

Fica para o leitor a interpretação do relacionamento entre os irmãos 
Roderick Usher e sua irmã Lady Madelaine: um relacionamento incestuoso que 
justifica a decadência de sua linhagem. Decadência essa que se deve ao tal 
ato e estilo de vida levado pela família, no caso, o incesto, prática condenada 
pela igreja, que também fora cometida por antepassados dos Usher, e que 
levou ao declínio toda a linhagem anterior aos irmãos,como  podemos ver nas 
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entrelinhas do trecho:

Eu conhecia, também, o fato, muito digno de nota que do 
tronco da família Usher, apesar de sua nobre antiguidade, 
jamais brotara, em qualquer época, um ramo duradouro; 
em outras palavras, a família inteira só se perpetuava por 
descendência direta e assim permanecera sempre, com 
variações muito efêmeras e sem importância. (POE, 2010, 
p. 109).

Durante a estadia do narrador na casa dos Usher, ele pode notar o quão 
debilitada estava a saúde de seu amigo Roderick. Porém, misteriosamente, 
acontece a morte de Lady Madelaine, seguida de um estranho pedido de Roderick: 
que seu amigo ajudasse Usher a enterrar a irmã na parte inferior da casa. O amigo 
dos Usher acata o pedido, mesmo percebendo o rubor na face do jovem.

Ao final do conto, Roderick Usher confirma que a morte de sua irmã 
na verdade era manifestação da doença da qual a jovem sofria. A catalepsia, 
uma doença rara que causa desmaios e que é tema recorrente nas obras de 
Edgar Allan Poe, uma doença que o autor a colocou no conto, reflete o que a 
sociedade temia naquela época: que ocorressem enterros de pessoas vivas, 
esse medo/fobia é chamado de tafofobia, uma neurose que se caracteriza pelo 
medo de ser enterrado vivo.

Os dois contos apresentam pontos de contato, ambos narrados em 
primeira pessoa, por um narrador anônimo. Ao longo dos contos, podemos ver 
que houve uma preocupação de ambos os autores em destacar aspectos como 
a tafofobia (o medo de ser enterrado vivo), o incesto apontado entre primos 
na obra de Élis e entre irmão na obra de Poe, e também a topofobia (medo 
do lugar físico) dos lugares onde Branca e Lady Madelaine foram trancafiadas.

As personagens femininas nos contos de Élis e Poe estão em um espaço 
cercado de personagens do sexo masculino. A presença das mulheres no 
contexto dos contos é cercada de mistério. No conto de Élis, Branca é subversiva 
e procura tomar decisões sobre sua própria vida, mas um personagem 
masculino, seu primo Anísio, não a deixa, sendo assim sempre forçada a acatar 
as ordens de seu primo e avô. 

No conto de Poe, vemos que Lady Madelaine é uma personagem 
importante para o enredo da história, mas mesmo assim suas aparições são 
sempre rápidas e rodeadas de mistérios. Com sua aparência delicada e frágil, 
sua única fala e aparição principal é ao final do conto, quando volta, após ser 
enterrada por seu irmão e o amigo da família.
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As casas são misteriosas, onde Branca vive com primo e avô ou no caso 
dos Usher, Lady Madelaine e seu irmão. Podemos notar que desde o início os 
narradores dos contos falam do aspecto das casas: ambas estão afastadas da 
cidade, têm um lugar que além de secreto é claustrofóbico e topofóbico (o 
lugar onde as personagens são mantidas presas) e, nos dois casos, temos a 
casa refletindo as atitudes e decadências vividas pelos donos.

Como conclusão dos contos, na obra de Élis, Anísio após muito judiar 
de sua prima recebe como “visita” a orelha que havia guardado de Loló, que 
começa a andar sobre o mobiliário como uma aranha. Anísio é encontrado 
morto depois de algum tempo. Seu corpo já estava há muito tempo naquele 
local, porém fora achado por um dos funcionários da fazenda. Estava muito 
inchado, quase irreconhecível, com isso a descendência da família acaba.

No conto escrito por Poe, o amigo de Roderick, após ajudá-lo a enterrar 
o corpo da jovem Lady Madelaine, passa a ouvir estranhos barulhos vindos 
do local. Em uma noite de tempestade, começa a ler para Roderick seu livro 
preferido. Durante a leitura, Roderick passou a confessar um crime. Ao ouvir 
as palavras de Roderick, junto com passos em direção ao quarto, o narrador 
passou a ter medo. Ao abrir a porta, a imagem de Lady Madelaine se figurava. 
Os irmãos lutaram e caíram, com eles a casa e sua enorme rachadura 
desmoronam. Sendo assim, o fim da linhagem dos Usher.

Os contos de Edgar Allan Poe e Bernardo Élis apresentam diversas 
semelhanças. Os pontos de contato nos contos podem ser vistos diante dos 
fatos ocorridos no enredo dos contos, os relacionamentos que se dão entre 
parentes próximos, as mortes, aprisionamentos das jovens, além de ambas 
as casas estarem localizadas longe da cidade. A “volta” de Lady Madelaine e 
também da orelha de Loló caracterizam e denotam os elementos presentes 
que são característicos do insólito. Podemos ver, também, que em ambos 
os contos há a consolidação destes elementos e, sobretudo, a presença dos 
elementos góticos e decadentistas.
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o Vampiro de Bram stoker:  
uma análise do Drácula pré-cinema

Yuri Garcia1

O vampiro é um personagem famoso em nosso imaginário, com enorme 
presença em nossa cultura. Entretanto, sua imagem como alguém que mata 
para se alimentar, o predador em busca de sangue, surge na literatura: Drácula, 
Carmilla e Lord Rutheven são aristocratas que sugam a força vital de suas 
vítimas. Talvez não propositalmente, mas os três autores fazem uma analogia 
sobre a sucção vampírica às classes localizadas na escala inferior da sociedade 
por figuras aristocráticas.

Talvez não coincidentemente, os três autores fossem pessoas pertencentes 
à classe dos trabalhadores, e no caso de Stoker e o Dr. Polidori, detectamos uma 
relação com seus empregadores (o nobre ator Henry Irving e o famoso Lorde 
Byron) mais forte e complexa do que a costumeira patrão-empregado. Nos dois 
casos, ambos foram apontados como as figuras inspiradoras dos vilões criados por 
seus subalternos. Contudo, antes de nos aprofundarmos em tais possibilidades, 
necessitamos conhecer melhor “The Vampyre” e “Carmilla”, assim como seus 
autores Dr. Polidori e Sheridan Le Fanu. 

John Polidori nasceu em 1795 na Inglaterra, filho de um italiano com 
uma governanta inglesa. Formado em medicina, tornou-se médico pessoal de 
Lord Byron e por meio desse se encontrou com os Shelley na famosa reunião 
da Villa Diodati, onde iniciou o seu conto “The Vampyre”. Publicado em 1819, 
como um conto de Lord Byron, conta a história da relação entre o perverso 
Lord Ruthven e o jovem Aubrey durante uma viagem pela Itália e Grécia e seus 
encontros na Inglaterra (onde ambos fixam residência).

Ao longo do conto o jovem começa a desconfiar das intenções de seu 
companheiro e finalmente descobre que ele é um vampiro. Rumores apontam 
Lord Byron como Lord Ruthven, Aubrey como o Dr. Polidori e o poema  
“A Fragment” de Lorde Byron como inspirações para o conto.

Essa pequena história inicia uma série de elementos que se tornam 
comuns na mitologia do vampiro e que foram apropriados nos dois romances 
seguintes: o vampiro como um aristocrata, a sucção de sangue e a capacidade 
de se misturar na sociedade, mas ser facilmente reconhecido em comunidades 
mais ligadas ao folclore regional. 

1  Doutorando em Comunicação pelo PPGCom/UERJ e autor do livro “Drácula: o 
vampiro camaleônico” (2014).
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Lord Ruthven se move livremente pela ‘sociedade’, 
sem ser notado, enquanto nas florestas da Grécia ele 
é imediatamente reconhecido e temido – e, é claro, é 
sugerido que ele mata Ianthe. Polidori parece sugerir que 
a própria “sociedade” é vampírica; seus representantes 
aristocratas rapinam “as pessoas” onde quer que vá. 
(GELDER, 2001, p. 34)2

Entretanto, o autor Matthew Gibson traz uma perspectiva sobre os 
romances de vampiro apontando para questões políticas e raciais como fatores 
que podem ter motivado as tramas no livro “Dracula and the Eastern Question: 
British and French Vampire Narratives of the Nineteenth-Century Near East” 
(2006). Sobre o conto do Dr. Polidori, aponta:

Esses dois elementos da narrativa de Polidori, a 
superioridade do camponês grego sobre seus antecedentes 
civilizados, e a apresentação do vampiro local como um 
invasor civilizado, cuja base na vida real de Lord Byron 
nós podemos tomar como sendo uma parte integral da 
história, aponta para uma visão política muito diferente 
da abertamente, senão ironicamente, expressa no início 
da passagem pelo narrador: nomeadamente, que The 
Vampyre constitui um ataque ao filelenismo, com Polidori 
entendendo que a cultura grega moderna camponesa é 
perfeitamente adequada e suficiente para si mesma sob o 
controle Otomano, e que o fileleno é o potencial arruinador 
da calma, que, com suas tentativas desviadas de ressuscitar 
a cultura grega clássica, vai destruir a alma edênica da 
Grécia camponesa moderna (as atenções iniciais de Aubrey 
ao fileleno que levam Lorde Rutheven a Ianthe). Assim a 
superstição do Oriente Próximo foi transformada em uma 
alegoria nacional do ‘outro’ através de sua delimitação na 
narrativa do Oeste Europeu naturalista e contemporânea 
– nesse caso, no entanto, argumenta que vampirismo é o 
resultado da intromissão ocidental ao invés do desgoverno 

2  “Lord Ruthven moves freely around in ‘society’, unnoticed, while in the forests of 
Greece he is immediately recognized and feared – and, of course, it is suggested, he murders 
Ianthe. Polidori’s story seems to suggest that ‘society’ itself is vampirish; its aristocratic 
representatives prey upon ‘the people’ wherever they go.” (GELDER, 2001, p.34)
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Otomano: exatamente o oposto de “Fragment”, no qual é 
baseado.” (GIBSON, 2006, p. 25)3

E em outra passagem destaca certo patriotismo italiano oriundo da 
figura paterna do Dr. Polidori e presente no texto ao salvar a donzela italiana 
do ataque de Lord Rutheven.

Aqui Polidori/Aubrey preserva a garota italiana do 
estupro da figura de Byron. O desejo de preservar uma 
mulher italiana do estupro, no qual a passagem é muito 
menos simbólica do que a das ruínas Gregas, sugere um 
ressentimento do seu mestre sobre diferenças políticas, 
e coloca Polidori no papel de salvador e campeão de sua 
amada terra contra o Inglês libertino Byron. (GIBSON, 
2006, p. 34)4

Sobre Carmilla, destaca a questão da relação entre Hungria e a influência 
otomana na região, porém de forma mais discreta.

A posição que Le Fanu assume é uma posição reacionária 
que sugere, ao invés de expressar abertamente, através da 
correspondência do tema do vampiro com datas históricas. 
Ele entende o ressurgimento Húngaro, erroneamente, 
como constituinte do potencial prenúncio do poder 
otomano nessa região, que é provavelmente devido ao 
seu conhecimento sobre as alianças Húngaro-Otomanas 

3  “These two elements of Polidori’s narrative, the superiority of peasant Greece over 
its civilised antecedents, and the presentation of the local vampire as being a civilised invader, 
whose real-life basis on Lord Byron we may take as being an integral part of the story, point to a 
very different political view to that openly, if ironically, expressed at the beginning of the passage 
by the narrator: namely, that The Vampyre constitutes an attack on philhellenism, with Polidori 
understanding that the modern Greek peasant culture is perfectly adequate and sufficient to 
itself under Ottoman rule, and that the philhellene is the potential ruiner of calm, who, with his 
misguided attempts at resurrecting the classical Greek culture, will destroy the edenic soul of 
modern peasant Greece (the initial attentions of Aubrey the philhellene which lead Ruthven to 
Ianthe). Thus the Near Eastern superstition has been transformed into a national allegory of the 
‘other’ through its enclosure within the West European naturalistic and contemporary narrative – in 
this case, however, it argues that vampirism is a result of Western meddling rather than Ottoman 
misrule: quite the opposite of the Fragment upon which it is based” (GIBSON, 2006, p.25).
4  “Here Polidori/Aubrey preserves the Italian girl from the rapaciousness of the Byron 
figure. The desire to preserve an Italian woman from rape, in what is a far less symbolic passage 
than that on the Greek remains, suggest a resentment of his master over political differences, 
and places Polidori in the role of saviour and champion of his beloved land against the English 
libertine Byron” (GIBSON, 2006, p.34).
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anteriores na face da Áustria, mas seu maior motivo 
para condenar abertamente concessões para a Hungria é 
provavelmente a coincidência de problemas similares na 
Irlanda no tempo do Ausgleich, na forma da crise Feniana. 
(GIBSON, 2006, p. 68)5

Para compreendermos melhor a observação do autor, torna-se 
necessário contextualizarmos e descrevermos melhor a obra, assim como 
pensarmos em outras interpretações e sua influência no cinema.

O escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) utiliza a 
fórmula do predador aristocrata à procura de sangue no romance Carmilla de 
1872. Dessa vez, a vampira não possui a perversidade retratada nas obras de 
Stoker e Polidori. Mesmo se alimentando de sangue humano, a trama é mais 
centrada em uma relação de afeto entre a predadora e sua vítima. Embora não 
seja explícita, a ligação entre Carmilla e a narradora Laura ultrapassa o horror e 
se mostra, na verdade, como uma trama que sublinha um romance lésbico. “É, 
de fato, uma história sobre amor lésbico. Esse ‘lesbianismo’ particular corre do 
começo ao fim.” (GELDER, 2001, p. 58)6

Carmilla se esconde em um disfarce de menina inocente e enferma.  
É descrita como uma mulher lânguida7 (por uma possível condição adoentada) 
ao longo da história. Nota-se que tal palavra apresenta uma dupla possibilidade 
etimológica: fraca, sem energia, debilitada e sensual, voluptuosa. Ambas as 
possibilidades figuram de acordo com a condição do vampiro e da personagem, 
que é uma bela mulher, dotada de todos os atributos físicos e, ao mesmo 
tempo, se encontra doente e vulnerável ao longo da narrativa.

5  “The position that Le Fanu takes is a reactionary one which he suggests, rather than 
expresses openly, through the vampire theme’s correspondence to historical dates. He understands 
Hungarian resurgence, wrongly, as constituting the potential harbinger of Ottoman power in the 
region, which is probably due to his knowledge of earlier Hungaro-Ottoman alliances in the face 
of Austria, but his major reason for condemning concessions to Hungary outright are probably the 
coincidence of similar problems in Ireland at the time of the Ausgleich, in the form of the Fenian 
crisis” (GIBSON, 2006, p.68).
6  “It is, in fact, a story about lesbian love. This particular ‘queerness’ runs through it 
from beginning to end” (GELDER, 2001, p.58).
7  “She was slender, and wonderfully graceful. Except that her movements were 
languid—very languid—indeed, there was nothing in her appearance to indicate an invalid. Her 
complexion was rich and brilliant; her features were small and beautifully formed; her eyes large, 
dark, and lustrous; her hair was quite wonderful, I never saw hair so magnificently thick and long 
when it was down about her shoulders; I have often placed my hands under it, and laughed with 
wonder at its weight. It was exquisitely fine and soft, and in color a rich very dark brown, with 
something of gold. I loved to let it down, tumbling with its own weight, as, in her room, she lay 
back in her chair talking in her sweet low voice, I used to fold and braid it, and spread it out and 
play with it. Heavens! If I had but known all!” (LE FANU, 2009, p.286-287).
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A história da vampira Carmilla teve grande repercussão e gerou diversas 
adaptações para o cinema, entre as quais, destacamos rapidamente as obras 
Vampyr (1932) de Carl Theodor Dreyer, Rosas de Sangue (1960) de Roger Vadim, 
The Vampire Lovers (1970) de Roy Ward Baker. A personagem foi utilizada em 
diversos filmes de trama diferente, como o recente Matadores de Vampiras 
Lésbicas (2009) de Phil Claydon. Também foi uma das inspirações da obra que 
viria a se tornar a maior referência da mitologia vampírica, Drácula.

Em 1897, o irlandês Bram Stoker publicou a obra Drácula. Com o passar 
dos anos, a obra consegue fazer cada vez mais parte de nossa cultura, trazendo 
o personagem título como a representação máxima do vampiro. O livro se 
destacou na literatura gótica na era vitoriana e sua repercussão continua em 
progressão, podendo ser vista em seus diversos produtos apropriados por 
diferentes mídias (videogames, séries, filmes, HQs etc) na cultura de massa.

Bram Stoker faz uma pesquisa detalhada para o seu livro, que nos 
fornece uma ambientação total da história. Além de características geográficas 
com uma precisão incrível para a época, há também uma rica imersão histórica 
que nos apresenta dados específicos para que, inseridos na ficção, desenvolvam 
uma trama bem descritiva. O personagem Drácula teria sido baseado (embora 
sem nenhuma evidência concreta) em um príncipe de mesmo nome, cujas 
lendas são famosas pela Europa Oriental. Uma breve biografia desse célebre 
personagem pode nos mostrar possíveis motivos que o ligam à figura central 
do livro (e em que medida essa ligação entre os dois personagens realmente 
existe), assim como alguns detalhes da vida do autor podem nos ajudar a tentar 
compreender suas inspirações. “A literatura existe pelas palavras, mas sua 
vocação é dizer mais do que a linguagem, ir além das nomenclaturas verbais.” 
(RÉGIS, 1998, p. 16)

Para tal, sempre procuramos os sistemas culturais atuantes durante 
a criação do produto, tentando revelar detalhes relevantes ao nosso estudo 
e buscando interpretações que nos forneçam material para pensarmos na 
complexidade por trás da obra de Stoker, sejam elas intencionais ou apenas 
leituras que diferentes autores fizeram do texto.

Nas palavras de Jean Marie Goulemot, “o sentido nasce, em grande 
parte, tanto desse exterior cultural quanto do próprio texto e é bastante 
certo que seja de sentidos já adquiridos que nasça o sentido a ser adquirido” 
(GOULEMOT apud CHARTIER, 1996, p. 115).
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Drácula

“Walpurgis Night era quando, de acordo 
com a crença de milhões de pessoas, o 

demônio estava solto--quando as tumbas 
eram abertas e os mortos apareciam e 

caminhavam.”8

Bram Stoker
Dracula’s Guest

A citação acima pertence ao conto “Dracula’s Guest” de Bram Stoker. O 
conto seria o início da obra Drácula, entretanto, foi transformado em um conto 
e publicado dois anos após a morte de Stoker na coletânea Dracula’s Guest and 
Other Weird Stories em 1914.

O conto possui um estilo narrativo diferente a do livro de Stoker e a 
única referência direta à obra são cartas escritas pelo conde para que tomem 
conta de seu convidado (onde deduzimos que seja Jonathan Harker). Os 
motivos apontados para que esse primeiro capítulo fosse retirado da obra são 
diversos e variam desde uma inadequação narrativa até a nada estimulante 
versão de que a obra estava muito grande. A ideia de retirar essa parte do livro 
é normalmente atribuída ao editor, entretanto nenhuma evidência consegue 
confirmar tal versão.

“Dracula’s Guest” permanece como uma história curta que possui 
algumas ligações com “Dracula”, sem nunca confirmar que se trata de uma 
aventura de Harker ou de outra pessoa.

Seu autor, Abraham Stoker, mais conhecido como “Bram” Stoker, 
nasceu na Irlanda, em Clontarf, subúrbio de Dublin, em 1847. Durante sua 
infância, o autor, por conta de uma doença grave sem diagnóstico confirmado, 
foi impedido de sair de casa, passando grande parte de seu tempo na cama, 
ouvindo histórias de horror contadas pela mãe. Em 1864, após uma incrível 
recuperação, consegue entrar no Trinity College, em Dublin para estudar 
ciências exatas. Apesar de seu passado de inaptidão física, ganha diversos 
prêmios como atleta, contradizendo as previsões médicas. Forma-se em 1870, 
começando a trabalhar em seguida como jornalista e crítico de teatro para o 
The Evening Standard e o Dublin Evening Mail e ingressa no serviço público 
8  “Walpurgis Night was when, according to the belief of millions of people, the devil 
was abroad--when the graves were opened and the dead came forth and walked. When all evil 
things of earth and air and water held revel.”
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irlandês. Em 1875, publica seu primeiro romance, The Primrose Path em cinco 
capítulos da revista The Shamrock. 

O ano seguinte marcaria a vida de Stoker com dois acontecimentos 
importantes: o desenvolvimento de uma amizade com o famoso ator Henry Irving 
e de uma paixão pela atriz Florence Balcombe, que resultou em seu casamento 
em 1878. Após o casamento, muda-se para Londres, onde passa a trabalhar 
com Irving. Começa como assistente pessoal do ator, para depois tornar-se 
administrador de seu teatro, o Lyceum Theatre, onde permaneceu por trinta 
anos. Em 1879, junto com o nascimento de seu primeiro e único filho, Irving Noel 
Thornley Stoker, surge um livro de não ficção baseado no seu trabalho no serviço 
público. The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland é a sua primeira obra 
publicada. Sua primeira obra de ficção, Under the Sunset, é uma coletânea de 
oito contos, publicada em 1881. Em 1890, surge The Snake’s Pass, seu primeiro 
romance. Embora continue escrevendo projetos paralelos, nesse ano começa 
uma complexa pesquisa para o seu romance de maior impacto, Drácula. Com 
grande repercussão durante mais de um século, a obra é a maior referência 
literária de vampiros. Após tal sucesso, o autor continua a produzir seus textos 
de diversas formas, entretanto, não consegue atingir o mesmo resultado com 
suas outras autorias. Morre em 1912, aos 64 anos de idade.

A obra “Drácula” começa com a história de um aristocrata romeno, cujo 
nome intitula a obra, recebendo o jovem inglês, Jonathan Harker (agora sim com sua 
identidade confirmada), em seu castelo para que consiga efetuar a compra de uma 
propriedade na Inglaterra. Com o passar da trama, percebemos as reais intenções do 
conde, que embora se mostre em um corpo um pouco mais velho, possui uma força 
descomunal e diversos outros poderes que deixam o jovem apavorado. Ao longo 
da narrativa, o hóspede percebe que, na realidade, seu destino será a morte (ou 
talvez se tornar um vampiro, pois se encontra apenas implícito o que será feito dele) 
através de três mulheres “demoníacas” residentes no castelo, que estariam apenas 
esperando que ele perdesse a utilidade para seu anfitrião. 

O jovem consegue fugir, mas adoece e começa a achar que sofreu 
delírios e torna-se um personagem fraco e abatido por duvidar de suas 
próprias noções de realidade. Enquanto isso, o conde chega à Inglaterra e 
começa a fazer algumas vítimas, entre elas, a importante personagem Lucy 
Westenra, que surge como o elo entre todos os demais. O fato de uma doença 
repentina começar a abatê-la desencadeia em uma união de três amigos (Dr. 
Jack Seward, Quincy P. Morris e Arthur Holmwood, o noivo de Lucy) para tentar 
evitar sua morte. Ao se agravar o estado da enferma, o doutor recorre ao seu 
antigo professor, Van Helsing, que com sua experiência consegue ajudá-los e 
descobre que na realidade estavam lidando com um vampiro. 
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Com a morte de Lucy, os três amigos unem-se à melhor amiga da 
falecida, Mina Harker. Em pouco tempo, tomam conhecimento do passado de 
seu marido e percebem que ele havia sido prisioneiro no castelo do inimigo, 
conseguindo fugir. Jonathan, ao conversar sobre sua experiência e sobre as 
investigações envolvendo a morte de Lucy, percebe que não estava delirando 
e se recupera. Os seis se unem em busca do conde, no entanto, este consegue 
morder Mina e lhe obrigar a beber seu sangue, processo que fará com que ela 
se transforme em uma vampira. Embora os cinco homens consigam evitar que 
o vilão cause mais danos, sabem que o tempo passa a ser um fator crucial para 
determinar a mutação à qual ela começa a ser submetida. Perseguindo Drácula 
de volta ao seu castelo, conseguem matá-lo antes que ele retorne ao seu solo 
– ato que lhe fortaleceria – e evitar que Mina se transforme.

O romance de Bram Stoker possui um destaque na literatura, tendo sido 
traduzido para mais de cinquenta idiomas e sendo considerado por algumas 
fontes9 o segundo livro mais vendido no mundo, ficando atrás apenas da Bíblia. 
Também foi adaptado para o cinema diversas vezes, por diretores consagrados 
e desconhecidos. Possui versões mais artísticas, como as duas de Nosferatu, 
dirigidas por F. W. Murnau, em 1922, e por Werner Herzog, em 1979. Foi 
transposto de formas mais dramáticas, como por Francis Ford Coppola, em 
1992, em Drácula de Bram Stoker, no qual o diretor procura dar um caráter 
mais humano ao vilão, fundamentando sua “monstruosidade” devido à morte 
de sua amada. E nas clássicas versões de terror representadas por Bela Lugosi, 
no filme Drácula (1931), de Tod Browning, e por Christopher Lee em uma 
sequência de filmes feitos pela companhia cinematográfica britânica Hammer 
Film Productions.

Inglaterra Vitoriana e “O Empalador” 
Um fator de extrema importância para uma análise mais detalhada da 

obra é a contextualização do período em que foi escrita. O reinado da Rainha 
Vitória na Inglaterra (de 1837 ao começo de 1901) foi uma época de paz e 
fortalecimento de padrões sociais de conduta e rígida opressão, como podemos 
ver no caso de Oscar Wilde. A ascensão dos Estados Unidos e da Alemanha como 
potências e as constantes perdas de colônias britânicas faziam com que o país 
lidasse com um novo fato: a Inglaterra não era mais a grande potência de outrora. 

Podemos perceber esse impacto na obra com o personagem americano 
Quincy Morris, sendo descrito pelo Dr. Seward nas seguintes palavras: 

9  Segundo ZANINI, não há confirmação de tal informação, sendo citado porém por 
fontes como o documentário Vampires: Thirst for Truth (13´02”), Nandris (p.369) e Leatherdale 
(p.11). Para maisdetalhes, ver ZANINI, 2007, p.20.
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Que sujeito admirável é esse Quincy! Do âmago do meu 
coração, estou convencido de que ele sofreu mais com a 
perda de Lucy do que qualquer um outro de nós todos. 
Soube, não obstante, superar e sublimar a sua dor como 
o mais estoico e valente viking. Se o continente americano 
continuar a produzir homens de sua têmpera, seu poderio 
dentro em breve irá avassalar o mundo. (STOKER, 2011, p. 
255, grifo nosso).

Ou no professor Abraham Van Helsing, oriundo de Amsterdã, que 
assume em conjunto com Jonathan Harker o papel de protagonista na história, 
trazendo sua grande sabedoria para descobrir o mal que atormenta Lucy, assim 
como desmascarar e auxiliar na captura do nosferatu10.

Entre o grupo que se une para tentar matar o vampiro, há uma 
representação de diversas camadas sociais diferentes. Um estrangeiro europeu, 
trazendo sua colaboração de liderança e sabedoria; um estrangeiro americano 
que apresenta uma nova forma de lidar com os problemas, sempre indo 
corajosamente ao seu encontro; dois britânicos de classe média (um advogado, 
representante das leis e um médico, representante das ciências) e um nobre 
que possui influência pela posição, e os recursos financeiros para facilitar a 
caçada. Essa união de indivíduos vai ao encontro de algumas características 
vitorianas que podem ser refletidas por meio do autor – mesmo sem intenção 
de demonstrar tais particularidades ou sem conhecimento de tal apropriação 
– em sua obra, como a adaptação social entre classes ocorrendo nesse período 
e a necessidade britânica de tentar manter seu status de superpotência, 
enquanto também aprende a dividi-lo com outros países.

Durante esse período, iniciam-se também as primeiras manifestações 
por igualdade de gênero. Uma característica marcante do livro de Stoker é a 
noção da dicotomia entre homem e mulher. Parece claro o papel social que 
ambos desempenham, sendo muitas vezes exposto pelas mulheres em seus 
relatos que compõe a narrativa, que reconhecem um lugar possivelmente 
inferior ao ressaltarem, por inúmeras vezes, a nobreza masculina ao longo da 
obra. Será que o autor deixa transparecer um caráter machista de sua pessoa, 
ou será fruto de uma sociedade que começava a perceber a chamada primeira 
onda do movimento feminista11? A dificuldade de encontrar tal resposta se 
deve, em parte, a uma dualidade de Stoker no que diz respeito às referências 
femininas na obra. Enquanto elogia-se a coragem, organização e bondade de 
10  Nome usado como sinônimo de “vampiro” pelo professor Van Helsing no livro. 
Posteriormente, foi utilizado como título das célebres adaptações fílmicas de 1922 e 1979.
11  Para mais detalhes, ver PINTO, 2010.
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Mina e Lucy (essa segunda, com menos frequência), também as inserem em 
uma posição mais submissa.

Lucia De La Rocque e Luiz Antonio Teixeira defendem no estudo 
“Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker: gênero e ciência na 
literatura” (2001, p. 10-34) que, apesar de traços de ambiguidade encontrados 
na obra, Bram Stoker era contra a chamada “nova mulher” destacando em 
particular a posição corrupta que as mulheres vampirizadas possuem. No 
contraste entre a esposa virginal e submissa e a vampira sedutora e predadora, 
encontramos um retrato da postura sexual feminina da época na visão 
masculina. Enquanto o pudor domina Mina e Lucy, a sexualidade é exacerbada 
nas três vampiras do castelo e em Lucy após ser transformada. Podemos 
compreender que para o autor, as mulheres podem ser secretárias, esposas 
ou vampiras (aqui trazendo as características apontadas como negativas para a 
sociedade da época: sensualidade, sexualidade e independência12).

Bram Stoker apenas reproduz uma tradição mais antiga da sociedade 
ocidental em posicionar a mulher como submissa e pecadora. A perspectiva do 
autor a respeito de um assunto com tal complexidade se deve a um contexto 
maior que sua mera opinião sendo percebida em sua escrita. 

A questão sexual pode ser analisada através da religiosidade encontrada 
na obra. “De acordo com Melton (1995, p. 159), foi Stoker quem retomou 
o cristianismo nas histórias de vampiro.” (apud NORONHA, 2005, p. 4). No 
entanto, a dicotomia entre ciência e religião é utilizada por Stoker com uma 
convivência harmônica em que um complementa o outro. O iniciante médico 
Dr. Seward possui dificuldades em lidar com experiências que não podem 
ser explicadas cientificamente, enquanto o experiente Van Helsing sabe que 
deve recorrer à fé para destruir o vampiro e aceita os fenômenos estranhos 
ocorridos baseando-se em mitos.

O contexto científico da época se faz presente no livro. Em um período 
em que a ciência apresenta novidades, como a revolucionária teoria de Charles 
Darwin em A Origem das Espécies, e o desenvolvimento da psicanálise com 
Sigmund Freud e seus estudos sobre histeria, a literatura se apropria de tal 
ferramenta em Drácula. Não há necessariamente uma ligação direta entre os 
três autores. Embora Darwin já houvesse publicado sua obra, é possível que 
ele e Freud (ainda desconhecido à época) fossem apenas nomes sem qualquer 
interesse para Stoker. No entanto, percebemos como a ciência estava inserida 
na sociedade e nas páginas de Drácula.

12  Podemos perceber que as vampiras buscam o próprio alimento, como se vê quando a 
Lucy “vampirizada” atrai crianças para se alimentar ou, quando antes de Drácula trazer um bebê 
como refeição para as suas noivas, elas atraem Jonathan Harker para sugarem seu sangue.
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Não obstante, diferente dos casos acima, em Drácula, a dualidade com 
religião é harmoniosa. Inicialmente, é vista com mais destaque através da 
incredulidade do Dr. Seward em aceitar explicações de ordens sobrenaturais 
para a doença de Lucy. Todavia, no final, os heróis acabam por utilizar todos os 
recursos encontrados para combater o mal do vampirismo, tanto os científicos 
como os míticos. 

A pesquisa feita por Bram Stoker é extremamente detalhada, relatando 
a geografia presente no enredo de uma forma precisa, permitindo que o leitor 
possa se situar com exatidão nos locais descritos. É interessante também notar 
o estudo histórico necessário para realizar a obra com descrições específicas 
de batalhas e outras informações encontradas sobre o passado de Drácula.

Em 1972, os pesquisadores Raymond McNally e Radu Florescu, ao 
procurarem um panfleto do século XV para utilizar como material para seu 
livro In Search of Dracula, se depararam com uma descoberta que iria ser 
objeto de extrema importância nas futuras pesquisas sobre a obra de Stoker, as 
anotações do autor para o desenvolvimento de Drácula. Após uma organização 
e sistematização das anotações, com indicações e notas de rodapé feitas por 
Robert Eighteen-Bisang e Elizabeth Miller para facilitar o entendimento, surge 
Bram Stoker’s notes for Dracula: a facsimile edition (2007). 

O livro aponta para pesquisas de Bram Stoker sobre ventos, tempestades 
e aspectos relacionadas à navegação, para descrever a viagem de Drácula no 
navio Demeter, e um estudo sobre superstições europeias, vampiros e costumes 
romenos. Entretanto, a ligação com o personagem histórico do mesmo nome 
aparenta ser mais sutil do que se acredita. “No livro, ele é citado várias vezes, 
ainda assim sem uma referência direta, apenas menção aos seus feitos e sua 
história” (VIEIRA, 2011, p. 3).

Drácula era de fato um dos nomes de um príncipe valaquiano do século 
XV, também conhecido como Vlad Tepes, Vlad III ou Vlad Berasab. Nascido em 
1431 na Transilvânia, é reconhecido por sua crueldade e sadismo, destacando-se 
como grande guerreiro e torturador do corpo e da mente,13 com muitas lendas 
envolvendo suas batalhas, punições e métodos de tortura. Uma de suas mais 
célebres práticas consistia em empalar14 seus inimigos e colocá-los expostos para 
que todos pudessem ver, o que o deixou conhecido como “O Empalador”.
13  Para mais detalhes históricos sobre o personagem, ver MCNALLY; FLORESCU, 
1994.
14  A empalação consistia em inserir uma estaca no ânus, umbigo ou vagina da vítima. 
Neste método, a pessoa podia ser posta “sentada” sobre a estaca ou com a cabeça para baixo, 
de modo que a estaca penetrasse nas entranhas da vítima e, com o peso do próprio corpo, fosse 
lentamente perfurando os órgãos internos. Neste caso, dependendo da resistência física do 
condenado e do comprimento da estaca, a agonia se estendia por horas. 
Disponível em: http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/inquisicao/torturas.htm Acesso em 
07/08/2012.
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O nome Drácula possui dois possíveis significados. O primeiro seria devido 
ao fato de seu pai, Vlad II, ter pertencido à Ordem do Dragão15, ganhando o nome 
Dracul. A origem de tal nome remete a palavra “draco” do latim que significa 
“dragão”. Dessa forma, com o acréscimo de um “a” no final, com o sentido de 
“filho de”, o nome do famoso príncipe seria na verdade “filho do dragão” ou “filho 
daquele que foi membro da Ordem do Dragão”. Outro possível significado seria 
“diabo”, que poderia ter surgido de uma interpretação errônea de camponeses 
ao verem seu pai portando a bandeira da ordem. Apesar da notória fama cruel, 
é considerado até os dias atuais como um grande herói da região por ter travado 
inúmeras batalhas contra o império turco-otomano. 

A obra não teria sido baseada nesse personagem. Na realidade, 
anotações de Stoker apontam que durante o desenvolvimento do livro, o autor 
pretendia nomear seu personagem como “conde Wampyr”. Entretanto, ao se 
deparar com “An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia” de 
William Wilkinson na prateleira de número 0.1097 da biblioteca de Whitby, se 
interessou pelo nome devido a sua ligação com a palavra demônio.

Entretanto, apesar de tantas possibilidades interpretativas e pesquisas 
nas anotações de Stoker, a perspectiva que Gibson traz nas obras do Dr. 
Polidori e de Sheridan Le Fanu sobre implicações políticas e raciais na criação 
dos vampiros desse período, continua se apresentando meramente como uma 
possível (e não provável) interpretação do autor. Judith Halberstam, em sua 
obra Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters (1995), chama 
a atenção para uma mentalidade antissemítica na Inglaterra do século XIX e 
traz uma leitura de Drácula como uma representação do judeu baseada em 
características caricaturais que eram indicadas popularmente como sendo “as 
formas de se reconhecer um judeu”.

Matthew Gibson, por outro lado, aponta Stoker como sendo influenciado 
por diversos pensamentos na criação de sua obra que possui mais influências 
políticas do que aparenta, e mascara uma opinião que não seria (pela leitura 
do autor) muito bem aceita pelo seu público.

Em suma, a revelação do aparentemente aristocrata 
urbano Drácula como um vampiro com sede de sangue 
e sexualmente depravado, e a futura denigração de 
sua atividade bélica como sendo nada mais que o 
comportamento de um criminoso com mente de criança, 
são uma tentativa de minar a ideia da liberdade Balcânica. 
Stoker manipula suas fontes para destacar o conflito entre 

15  Para mais detalhes ver http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Dragon.
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Drácula e os turcos de um lado, e os Austríacos do outro, 
como uma forma de justificar o reacionário Tratado de 
Berlim (1878) e a presença Turca contínua nos Bálcãs, a qual 
Stoker acreditava. Essa situação era devida a influência de 
seu irmão e possivelmente as aterrorizantes advertências 
contra o regime Russo de seu amigo Stepniak. Assim como 
em The Vampyre de Polidori, o uso do vampiro é para 
sugerir uma opinião potencialmente inaceitável. (GIBSON, 
2006, p. 95)16

George, o irmão de Bram Stoker apontado como uma das influências 
em sua posição política que pode ser vista na obra Drácula através da análise 
de Gibson possuía um sentimento extremamente exacerbado em relação à 
Hungria, ao Cristianismo e à Inglaterra17.

Contudo, como já mencionado anteriormente o livro de Gibson, embora 
rico em detalhes históricos e pesquisas que comprovem sua tese, não passa 
de uma interpretação do autor baseada em possibilidades e sem fundamento 
concreto. Não podemos ter nenhuma certeza de que as influências apontadas 
pelo autor para a criação da obra e seu caráter extremamente político e 
questionador “disfarçado” para não “chocar” o seu público sejam de fato reais. 
Todavia, o texto de Gibson é extremamente didático e oferece ao leitor uma 
imersão histórica nas questões políticas da Europa do século XIX atrelado a 
uma interpretação original e bem fundamentada.

O Legado de Kittler
Tantos detalhes envolvendo a criação e inspiração do livro fazem 

com que se necessite de uma atenção para sua leitura, alguns “códigos”, ou 
“protocolos de leitura” (termo utilizado por Roger Chartier no livro Práticas de 
16  “In summation, the unveiling of the seemingly urbane aristocrat Dracula as blood-
thirsty vampire and sexual deviant, and the further denigration of his warlike activity as being no 
more than the behavior of a childlike criminal, are an attempt to undermine the idea of Balkan 
freedom. Stoker manipulates his sources in order to heighten the conflict between Dracula and the 
Turks on one hand, and the Austrians on the other, as a means of justifying the reactionary Treaty 
of Berlin (1878) and the continued Turkish presence in the Balkans, which Stoker believed in. 
This state of affairs was due to his brother’s influence and possibly the dire warnings against the 
Russian regime from his friend Stepniak. As in Polidori’s The Vampyre, the use of the vampire is 
to suggest a potentially unacceptable opinion” (p.95).
17  Para mais detalhes, ver capítulo 4 intitulado “Bram Stoker’s The Lady of the Shroud 
and the Bosnia Crisis (1908–09)” no livro de Beresford Dracula and the Eastern Question: British 
and French Vampire Narratives of the Nineteenth-Century Near East (2006) citado no início do 
trabalho.
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Leitura referente a “a um conjunto de elementos que nos mostra a forma como 
se deve ler um livro”), são importantes. Nesse caso, podemos encontrá-los 
diretamente no texto, que possui uma estrutura que lembra um documentário 
feito por um recorte de diferentes registros. A narração não se dá através 
de uma pessoa, e sim diversas, abrindo espaço para diferentes perspectivas, 
em alguns casos, de um mesmo fato. O texto denso e detalhista é formado por 
diversas anotações de diários, cartas, gravações transcritas, telegramas e recortes 
de jornais de personagens diferentes, colocados em ordem cronológica nos 
permitindo diferentes ângulos de análise. “Estratégia que faz com que o leitor aja 
como detetive, juntando as informações apresentadas e solucionando os mistérios 
da trama antes que suas personagens a façam” (RODRIGUES, 2008, p. 17).

Friedrich Kittler, no ensaio intitulado Dracula´s Legacy, do livro Literature/
Media/Information Systems (1997), faz uma análise do romance gótico de Bram 
Stoker. Em seu estudo, as tecnologias de comunicação ganham um papel de 
destaque na obra de Stoker, sendo uma vantagem utilizada pelos “modernos” 
inimigos do vampiro. De predador, passa a vítima dos avanços tecnológicos. 

Baseado em um reflexo sintomático de um contexto da época em 
que o romance se passa, surge uma figura apontando traços de feminismo 
e de uma independência e participação mais ativa da mulher na sociedade. 
Mina Murray/Harker é uma personagem central na trama que participa 
como vítima indefesa, mas também como responsável pela organização do 
grupo que se une para caçar o vampiro. Munida de sua máquina de escrever, 
consegue deixar todos a par de qualquer acontecimento em tempo recorde, 
facilitando a tentativa de captura do vilão. Por outro lado, temos Lucy, que, ao 
se transformar em vampira, utiliza todo seu poder sexual para tentar encantar 
os homens e assim beber seu sangue. Uma representação da “mulher nova”, 
mais ativa sexualmente, com seus desejos e sensualidade latentes. A leitura de 
Kittler não aponta para a posição machista de Stoker destacada anteriormente 
no modelo secretária, esposa, vampira. Essa possibilidade dúbia nos confirma 
apenas que as possíveis interpretações da obra são extremamente variadas e 
nos aponta mais para o que chamou a atenção do pensador alemão na obra do 
que o que Stoker realmente quis passar (algo impossível de se saber ao certo).

Kittler também explicita o duelo entre o antigo, o oriental e o rural 
personificados por Drácula contra o novo, o ocidental e o urbano representado 
por Jonathan Harker, Mina Harker, Abraham Van Helsing, Quincy Morris, 
Arthur Holmwood e o Dr. Jack Seward. Tal interpretação não é inteiramente 
inovadora, visto que a relação entre Drácula como representante da nobreza 
aristocrática oriental se defrontando com a burguesia ocidental e moderna é 
uma das mais comuns leituras sobre a obra.
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Entretanto, a leitura de Kittler perpassa diversas possibilidades na obra 
e levanta questões já muito consideradas, assim como perspectivas inovadoras. 
O vampiro também pode ser visto como a cólera, por igualmente carregar uma 
infecção contagiosa produzida pela natureza, que, nesse caso, é do mesmo modo 
representada pelo conde. Ela é perigosa, misteriosa e muitas vezes mortal.

Contudo, assim como a natureza é ameaçada pelo crescimento 
tecnológico, o vampiro torna-se impotente contra seu avanço. Há uma grande 
quantidade de aparições de diferentes meios de comunicação no livro. “Nesse 
sentido, o romance de Stoker é exemplar em sua enumeração de novidades 
tecnológicas como o gramofone, o telégrafo e a máquina de escrever.” 
(FELINTO, 2010). Seu texto é um amarrado de diversas mídias escritas, jornais, 
revistas, telegramas, telégrafos, cartas e diários.

O estudo de Kittler traz grande destaque para os meios, deixando-os 
como importantes agentes na batalha contra o vampiro. Podemos perceber 
traços do famoso “determinismo tecnológico”, tão comumente assimilado ao 
trabalho desse autor (que até confirma realmente ser) que coloca os agentes 
humanos em uma posição totalmente secundária no livro de Stoker. 

Podemos perceber a leitura proposta por Kittler como a natureza 
(representada pelo vampiro) sendo derrotada pela tecnologia, aqui vista 
através de algumas mídias escritas, o gramofone, também apontado como 
uma tecnologia de destaque em Gramophone, Film, Typewriter (1999) e o 
telégrafo que Ieda Tucherman (2012) aponta como um dos mais importantes 
inventos da época.

Costumamos dizer que em função dos avanços 
tecnológicos aceleramos o tempo e que a velocidade é 
a marca da vitória do século XIX. Podemos acrescentar 
que o século XIX também ganhou do espaço e de seus 
constrangimentos através, sobretudo, das novas formas 
de informação e transmissão. Para tornar mais evidente 
o movimento que impulsionava a tecnologia desta 
década basta lembrar que o telefone surgiu na mesma 
época em que o telégrafo. Mesmo tendo sua invenção 
disputada entre o italiano Antonio Meucci, datada de 1860 
que o batizou (vejam só!) de telégrafo falante, quanto 
considerando a data da patente de Graham Bell, 1876, é 
de outro princípio de realidade que começa a se falar e na 
qual começa-se a viver. Uma realidade cuja materialidade é 
texto e som, portanto informação, no lugar de concretude. 
(TUCHERMAN, 2012, p. 14)
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Entretanto, dentre as tecnologias de comunicação encontradas no texto, 
percebe-se a ausência de uma em particular, o cinema. Podemos investigar sua 
ligação com o livro exaustivamente, contudo, devido à profundidade existente 
nessa questão, levantaremos apenas algumas outras, como o fato de Stoker 
ter publicado Drácula dois anos após da famosa exibição em Paris dos irmãos 
Lumière, considerada por muitos como a primeira aparição do cinematógrafo18. 

Embora o autor não mencione o invento, podemos concluir que seu 
diálogo com tal merece certo destaque. Drácula é uma das obras literárias mais 
adaptadas para filme, o que fez com que alcançasse uma fama maior através 
dos anos. Se, por um lado, nem todos leram o livro, podemos estar certos de 
que grande parte das pessoas ao menos conhece sua história através das suas 
diversas versões para o cinema. Drácula é um produto da criatividade de um 
autor que se torna parte de nossa cultura e imaginário.
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a fantasmagoria em A febre do jogo, de Álvaro do carvalhal

André de Sena1

Em muitos congressos, colóquios e seminários, venho observando 
que o estudo teórico ligado às manifestações do fantástico oitocentista na 
literatura tem se baseado, em não poucos exemplos, apenas em correntes 
críticas oriundas do século XX, e esquecido as discussões conceituais de sua 
própria época. Sem olvidar o óbvio processo de amadurecimento teórico que 
o universo da crítica literária passou – e passa – de fins do século XIX até a 
contemporaneidade, penso, por outro lado, que não podemos desprezar a 
vasta ambiência crítica que acompanhou a germinação de importantes obras 
imaginativas daquele período.

Apenas para citar um exemplo: constato que o “Fragmento 116” do 
escritor, tradutor e crítico literário alemão Friedrich Schlegel, publicado na 
revista Athenaeum, do chamado Círculo romântico de Jena, ainda em fins do 
século XVIII (1796), só muito raramente é citado pela crítica atual. Ora, além de 
se constituir num manifesto da arte romântica de per si, observamos em suas 
conceituações teóricas todas as possibilidades para a escritura do fantástico:

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. 
Seu objetivo não é meramente reunir todos os gêneros 
separados da poesia e pôr em contato poesia, filosofia 
e retórica. Ela quer e deve também misturar e fundir 
poesia e prosa, inspiração e crítica, poesia de arte e 
poesia da natureza, tornar a poesia viva e sociável, e 
a sociedade e a vida poéticas, tornar poético o humor 
e encher e saturar as formas da arte com todo o tipo 
de assunto sólido para a cultura, animando-o com 
as pulsações do humor. Ela compreende tudo o que 
é puramente poético, desde os maiores sistemas de 
arte contendo em si diversos outros, até o suspiro e o 
beijo que a criança-poeta exala numa canção singela. 
Pode se perder assim naquilo que descreve, a ponto 
de fazer pensar que seu único fim é caracterizar os 

1 Prof. Dr. do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco.
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indivíduos poéticos de todos os tipos; e contudo ainda 
não há qualquer forma capaz de expressar a totalidade 
do espírito de um autor: de modo que muitos artistas 
que desejavam apenas escrever um romance acabaram 
nos fornecendo um retrato de si mesmos. Só a poesia 
pode se tornar, como a épica, um espelho do mundo 
circundante, imagem da época. E, entretanto, é ela 
que pode também – mais que qualquer outra forma 
–, livre de qualquer interesse próprio real ou ideal, 
pairar a meio caminho entre o retratado e o retratista, 
nas asas da reflexão poética, e elevar incessantemente 
esta reflexão a um poder cada vez mais alto, multiplicá-
lo como numa sucessão infinita de espelhos. É capaz 
da formação mais suprema e universal, não somente 
de dentro para fora, como também do exterior para 
o interior; para cada totalidade que seus elementos 
devem formar, ela adota uma totalidade semelhante 
em todas as suas partes, de modo a abrir perspectivas 
para um classicismo infinitamente crescente em seus 
limites. A poesia romântica é, entre as artes, o que o 
humor é na filosofia, o que a sociedade, as relações, 
a amizade e o amor são na vida. Outros gêneros de 
poesia já estão terminados, e podem atualmente ser 
analisados. O gênero da poesia romântica ainda está 
em estado de formação, e é de fato sua verdadeira 
essência, o eterno devenir, sem jamais se dar por 
acabado. Nenhuma teoria pode exauri-lo e apenas 
uma crítica divinatória ousaria se arriscar a caracterizar 
seu ideal. Só ele é infinito, assim como só ele é livre; 
e ele reconhece como primeira lei que a vontade do 
poeta não deve sofrer nenhuma lei que o domine. O 
gênero da poesia romântica é o único que é mais que 
um gênero, e que é de alguma forma a própria arte da 
poesia: pois num certo sentido toda poesia é ou deveria 
ser romântica. (SCHLEGEL, 1987, p. 55-56)
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Muitas discussões importantes podem ser apreendidas do “Fragmento 
116”, a começar pela defesa da mescla de gêneros que teria o condão de 
criar novas experimentações em relação à literatura e ao real. Também 
estão presentes o humor – compreendido como chiste – e a metalinguagem, 
potencializadores da autonomia da imaginação empírica e literária (lembremos 
do fantástico como gênero/modo criador de uma verossimilhança interna 
ou imanente, cujos limites – agora, desatrelados das exigências da mímese, 
imitatio, decoro e ilustração classicistas – são estabelecidos de acordo com 
a capacidade criativa de cada autor). Há espaço ainda para considerações 
referentes à postura inclusiva do Romantismo: de maneira semelhante, mas 
indo além do gênero épico (cujo enciclopedismo é modalizado pela mímese e 
por convenções estabelecidas a priori), a nova estética imaginativa abarcaria o 
real sem esquecer o que há além dele, sendo por isso compreendida como uma 
espécie de antigênero, posto que infinita, progressiva, uma sempiterna (re)
invenção, como seria de esperar da própria Literatura. A questão biografista, 
por sua vez, está assimilada no “Fragmento 116” ao conceito de gênio do 
movimento pré-romântico alemão Sturm und Drang, preconizador da quebra 
de barreiras normativas e exigências miméticas classicistas, a aproximar-se de 
uma espécie de epifania romântica entrevista no fato de que a singularidade 
e imaginação do indivíduo criador são sempre maiores que sua própria obra.

Essa estética/série valorizadora de posturas não miméticas criativas, 
do trato com esferas ligadas ao grotesco e ao sobrenatural, das ambiguidades 
inerentes aos temas e discursos ligados à expressão do estranho, do horror 
e do inconsciente, fez brotar inúmeras obras que, com o tempo, vieram a 
ser associadas ao próprio movimento romântico em determinados países, 
a exemplo da Inglaterra e da Alemanha. Isso não passou despercebido aos 
olhos argutos de F. Schlegel, que, noutro fragmento, o de número 429 – tão 
importante quanto o 116, embora menos citado –, defende o bizarro e o 
grotesco como atinentes ao grande Romantismo imaginativo alemão:

Assim como a novela tem de se mostrar nova e 
impressionante em todos os aspectos de sua substância 
e desenvolvimento, também o conto poético e o 
romance em particular têm de ser infinitamente 
bizarros. Pois não basta que um romance interesse 
à fantasia, mas deve também fascinar o espírito e 
estimular os sentimentos; e a essência do bizarro 
parece consistir precisamente em certas associações 
e confusões insólitas e arbitrárias nos processos do 
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pensamento, da composição poética e da ação. Há 
um tipo de estranheza de inspiração que é compatível 
com a maior cultura e liberdade, e que não apenas 
reforça a tragédia como a torna bela e, por assim dizer, 
a diviniza: como a Noiva de Corinto, de Goethe, que 
marca época na história da poesia. O comovente nesta 
obra é lacerante, e contudo sedutoramente fascinante. 
Algumas partes quase poderiam ser qualificadas 
de burlescas, e é precisamente nelas que o horrível 
aparece como irresistivelmente grandioso. (SCHLEGEL, 
1987, p. 71)

Neste fragmento, o crítico alemão assegura a literatura de cunho 
sobrenatural como uma das principais dentre as diversas vertentes do 
Romantismo em geral, especialmente na Alemanha. Cita ainda A noiva de 
Corinto, de Goethe, como exemplar da nova literatura, uma história de 
vampiros escrita em verso que havia sido recentemente publicada (1797) e 
causava crescente frisson. Se juntarmos todo o ciclo do romance gótico do 
Pré-romantismo inglês a esta escola do fantástico alemã que, como sabido, 
encontrará na obra de nomes como os de Ludwig Tieck, Jean-Paul Richter, Achim 
von Arnim, Albert Chamisso, E. T. A. Hoffmann e vários outros, os paradigmas e 
sustentáculos de uma grande literatura baseada na fantasmagoria e no bizarro, 
veremos como a compreensão do Romantismo nestes países assumirá uma 
postura antimimética como princípio básico de criação estética.

Diferentemente do que ocorreu na Inglaterra e na Alemanha, o 
Romantismo em Portugal irá se consolidar como uma estética muitas vezes 
híbrida em relação ao Classicismo, a ponto de Barbas (1999), num lúcido artigo 
a respeito da obra garrettiana, suspeitar de sua própria existência neste país. 
Não chego a tanto, embora concorde que muitas vezes o decoro, a postura 
mimética, a ânsia propedêutica da Ilustração, se imiscuam na obra de autores 
como Almeida Garrett e Alexandre Herculano, de modo a eclipsar uma maior 
consubstanciação do insólito nas letras oitocentistas portuguesas. Sem dúvida, 
é possível detectar vários elementos imaginativos, por exemplo, na escritura 
do poema narrativo garrettiano Dona Branca e do conto herculaniano “A dama 
do pé-de-cabra”, compostos à maneira das novelas de cavalaria. Contudo, 
essa própria marcação cronotópica – a ontologia que se imagina como típica 
do medievo, todo um universo mental que possibilitaria os contatos com o 
sobrenatural, ou seja, o retorno a um real idealizado e, muitas vezes, retorno 
com intencionalidades comprobatórias, tendo-se em vista as inúmeras notas 
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de rodapé que pontuam os textos ficcionais com informações históricas – faz 
com que os dois principais autores do primeiro Romantismo português de certa 
forma obliterem a fantasmagoria ficcional de sua própria época, baseada numa 
quebra não apenas dos estatutos miméticos, mas, também, das convenções da 
moralidade burguesa, no intuito de se fomentar a autonomia da arte.

De fato, tal fantasmagoria só será efetivamente possível nos contos de 
Álvaro do Carvalhal (1844-1868), escritos já na segunda metade do século XIX, 
pari passu ao processo de simulacro e epigonismo da fase final do Romantismo 
português e à gestação da série realista. Pode-se afirmar que o Romantismo 
luso atinge seu píncaro em Carvalhal, apesar deste ser considerado, à época, 
em Coimbra – cidade que viu o despertar tanto da geração ultrarromântica 
reunida em torno do jornal O Trovador, quanto da geração realista encabeçada 
por Antero, Eça, Ortigão, Junqueiro e outros – como um autor menor e, talvez, 
maldito. Vivendo neste momento fronteiriço entre o Romantismo agonizante e 
o despertar das novas utopias sociais realistas, decerto sua obra deve ter sido 
olvidada sem grandes problemas; até hoje, em Portugal, Carvalhal ainda é um 
autor relativamente desconhecido.

Por questões de brevidade e longe de querer abarcar todos os prismas 
que sua polissêmica obra até hoje nos impõe, do ponto de vista crítico, cumpre 
analisar o conto carvalhiano “A febre do jogo”, em busca de algumas das 
características principais que a enformam.

O conto pode ser dividido em sete núcleos principais que compõem 
uma espécie de coreografia ou cenografia fantasmagóricas: 01) o do interior 
esfumaçado em que os personagens principais (Mariano e Lúcio) jogam e 
apostam; 02) aquele em que, após a bancarrota financeira de Mariano, este 
pede a ajuda financeira de Lúcio, o qual consolida um pacto; 03) o da tentativa 
de assassinato de Lúcio por Mariano nas montanhas, em meio à tempestade; 
04) o do retorno de Lúcio; 05) o do novo jogo e da descida às catacumbas; 06) 
o do aparente despertar do delírio de Mariano; e, por fim, 07) o da realidade 
presente de Mariano como jogador compulsivo e amoral.

“A febre do jogo” explora as relações mefistofélicas entre o 
protagonista Mariano e o enigmático Lúcio (a origem etimológica de seu 
nome já nos remete ao Lúcifer dos cristãos). O intertexto com o mito literário 
de Fausto – arquetípico entre os românticos – fica evidente já nas primeiras 
descrições de “A febre do jogo”, em que se observam os espaços anuviados e 
sorumbáticos, interiores decadentes que servem de moldura às divagações, 
ainda que atormentadas, elogiosas sobre o vício do jogo feitas pelo narrador – 
impensáveis, por exemplo, no Romantismo decoroso de Garrett e Herculano. 
Lúcio, neste primeiro momento, aparece como o enigmático amigo que vence 
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todas as partidas de cartas e leva Mariano e os outros convivas à bancarrota. 
Personagem também influenciado por aqueles da Noite na taverna de Álvares 
de Azevedo (outrossim, leitor atento de Marlowe e Goethe e autor do fáustico 
Macário), Mariano perde o dinheiro que garantiria a subsistência de sua família. 
Desesperado, pede um empréstimo a Lúcio, neste momento, pintado como 
um jogador frio e calculista, contudo, condoído com a derrocada do amigo. 
Mariano acusa Lúcio de ter roubado nas cartas, mas confessou-se arrastado 
“por uma força superior”: mesmo tendo detectado o crime, não conseguia 
parar o jogo. Este é um primeiro prenúncio de que, numa hipotética esfera 
sobrenatural, Lúcio manipularia a vontade e os atos de Mariano, numa relação 
fantástica e vampiresca.

Lúcio, por fim, aceita salvar o amigo da bancarrota, mas impõe suas 
regras para o pacto, ao dizer que lhe ofertará não o dinheiro que acabara de 
amealhar, mas o de uma espécie de agiota, P. Vassal, que vivia numa região 
erma nas montanhas. Os elementos da fantasmagoria excelem em toda 
narrativa, a exemplo dos efeitos de obnubilação que são trabalhados pela 
escrita no momento em que se descreve a imagem refletida de Mariano, por 
ocasião do pacto/empréstimo:

Entrei no meu quarto cambaleante como um ébrio. E, 
convulso e nervoso até o refinamento, dirigi-me para um 
espelho curioso de julgar do modo por que as nocivas 
impressões duma noite tormentosa transparecem nos 
traços da fisionomia. Toldou-se com a minha imagem 
a límpida superfície do cristal. Inclinei-me sobre ela, 
observando a alteração de cada lineamento ou parte 
característica com a minudência inspirada do áugure 
da antiguidade, quando revolvia as entranhas quentes 
das vítimas para lhes arrancar segredos do futuro [...]. 
Na vista torva, na vincada fronte, na térrea amarelidão 
da tez, no franzir dos lábios, nisso enfim, que para um 
estranho poderia significar, quando muito, aturada 
efervescência de conhaque nos intestinos irritados, 
indigestão de aguardente com seu suplemento de fumo 
de mau tabaco, luxúria exausta e insónia, ou coisa assim; 
nisso, que, a falar verdade, era pouco de espantar, 
percebia eu, não sei por que misteriosa intuição, um 
como retábulo de morte, arreigado pressentimento de 
crimes. (CARVALHAL, 2004, p. 20-21).
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Tais descrições avultam o caráter dúbio e redondo do personagem, 
associado à fatalidade byroniana tipicamente oitocentista, que prescinde da 
moral e do decoro em suas reflexões sobre o homem e o universo. Mariano 
resolve, por fim, assassinar Lúcio, nos terrenos desertos entre as montanhas, no 
retorno da viagem deste com a quantia que justamente lhe seria emprestada, 
sem os ranços moralistas que impediam a escritura romântica desbordante e 
imaginativa no Portugal oitocentista:

Lúcio havia de atravessar a montanha, só, incauto, 
velado pela escuridão da noite, vergando ao peso do 
dinheiro... Que infernal ideia! Mas quem não afronta 
a infâmia, para se remir dessa outra infâmia, que o 
universo enojado cospe nas lívidas faces da pobreza? 
Decidi. Era mortal a enfermidade. Apelava para um 
remédio heroico. (CARVALHAL, 2004, p. 23)

O assassínio visto como “remédio heroico”... para a verticalização 
psicológica do personagem e maioridade do Romantismo imaginativo 
português. Uma vez saídos da atmosfera opressiva da sala de jogo, os 
personagens adentram os espaços externos, os quais, por outro lado, 
continuam sendo construídos a partir de motivos fantasmagóricos:

Lá fora desprendia a tempestade as borrascosas asas 
pelo entenebrecido espaço. Espessa saraivada fustigava 
impetuosa as minhas vidraças. O céu abrasava-se 
em clarões efémeros. E a terra revolvia-se açoitada 
pelos ímpetos recrudescentes de sucessivos furacões. 
A imobilidade sombria das catedrais antigas, dos 
torreões cônicos de mourisca fábrica, dos zimbórios 
dos edifícios circulares e colossais, iluminada a espaços 
pelas fosforescências pálidas dos relâmpagos, dava ao 
espectáculo um lúgubre carácter. Dir-se-ia que o abismo 
vomitara legiões de demônios, que ameaçavam este 
nosso acanhado canto do mundo com um formidável 
torvelinho, reduzindo-o a arena de vertiginosas coreias. 
(CARVALHAL, 2004, p. 23)

A natureza romântica aqui iconizada, que ultrapassa as fronteiras do 
natural, acusa o solipsismo desta série, reveladora dos deslimites do eu, no 
caso, da mente conturbada de Mariano. Ele atira em Lúcio, toma sua bolsa 
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– que contava com poucas moedas – e segue, pesaroso, para sua residência. 
Depois de algum tempo, ouve batidas na porta e, quando a abre, dá de cara 
novamente com Lúcio:

- Donde vens? – Perguntei.

- Do inferno.

- Do inferno!

- Está visto.

- Jesus!

- Ah! Ah!

- Vai-te!

- Que me vá! Pobre rapaz! Deliras? Que me vá! Que 
pavor é esse, Mariano? Que há em mim de tão 
notavelmente feroz e extraordinário que cause susto? 
Não sou eu o teu amigo? Não sou eu quem por ti, por 
tua causa, se enovelou de bom grado na lava torrencial 
de abrasados torvelinhos? (CARVALHAL, 2004, p. 32)

Este é o segundo momento em que se acusa o aparente caráter 
sobrenatural de Lúcio. A ironia e as elipses que ressumam de suas respostas 
criam o jogo ambíguo típico do fantástico. Lúcio acusa inocência perante as 
estouvadas atitudes do amigo, ao tempo que informa a Mariano ter encontrado 
o seu pai na casa do agiota P. Vassal, com quem também havia contraído um 
pequeno empréstimo. Assim, descobre que, na realidade, matara o próprio pai 
na noite tempestuosa em meio às montanhas. Indiretamente e com mestria, 
em termos de configuração da trama, Carvalhal nos apresenta sua versão para 
o pacto fáustico: Mariano assassina o próprio pai e, em troca, recebe uma 
bolsa cheia de ouro, justamente a que inicialmente havia rogado a Lúcio. Duas 
são as leituras possíveis: ou vemos Lúcio como inocente do crime (afinal de 
contas, ele é que deveria ser a vítima de um assassinato) e os fatos estranhos 
são meros e fortuitos frutos dos acontecimentos naturais; ou então cremos 
que, novamente, ele interviu sobrenaturalmente na realidade para corroborar 
com a “perda” da alma de Mariano.

A feição moralista está ausente deste conto. Mariano revela o pendor 
ao vício ao ir jogar e arriscar novamente, em estado completamente febril e 
ébrio, a grande soma que Lúcio acabara de lhe emprestar para restabelecer 
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a honra de sua família (e que julgara, em seu desatino, advir do assassínio do 
pai). Entra novamente numa sala de jogo, descrita com todas as tintas de um 
pesadelo, e um personagem hoffmanniano dá as cartas:

Na amplidão da sala ardia apenas um candelabro, que 
descrevia limitado círculo de luz. O fumo denso dos 
cachimbos entenebrecia e viciava o ambiente. Não foi 
sem custo que distingui feições conhecidas. No topo da 
mesa notei um personagem mais que muito misterioso. 
Era o banqueiro. A gola erguida de um grosso capote 
escondia-lhe meio rosto, desaparecendo totalmente a 
outra metade nas abas negras de um derrubado feltro 
[...]. À minha aproximação parece que lhe fuzilaram dos 
olhos dois efémeros raios luminosos, e que lhe estalou 
o peito com um gemido surdo [...] O dinheiro fornecido 
por Lúcio, à semelhança da lenha, que aviventa o brasido 
quase apagado, exacerbou-me terrivelmente a febre, 
febre do jogo, sede de mais dinheiro [...]. Por acaso, 
porém, ao recolher uma opulenta soma, rocei com a 
mão na mão do desconhecido banqueiro. Pareceu-
me inteiriçada, sem articulações, gelada, como a mão 
insensível de um finado. (CARVALHAL, 2004, p. 38)

É com terror que Mariano descobrirá ser este banqueiro o seu pai 
assassinado, a exibir pavorosamente a cicatriz da bala que o matou. Em seguida, 
ambos saem da sala de jogos, Mariano seguindo a sombra de seu pai como 
num intertexto hamletiano, e chegam numa antiga mesquita, transformada em 
igreja católica, na qual o protagonista continua a experiência da fantasmagoria:

O terror passara subitâneo ao refinamento. Fervem 
nas auras zumbidos ominosos. Ergue-se de envolta 
ao ataúde crassa poeira ardente, que flutua fúlgida, 
e ténue se dilata. E em seus nichos entumecem as 
imagens dos santos, solfejando com as bocas de pedra, 
ou de madeiro, cantos eróticos de loucura e ebriedade. 
Uma onda tenebrosa me circunda, me enrodilha, torce 
e arrasta num rodopio sufocador. Quero firmar-me 
aprumado, rolo, estrebucho como o náufrago na agonia, 
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até que alcanço um ponto de apoio, e fujo, expondo à 
fúria dos ventos os arrepiados cabelos, e enchendo o 
espaço de gritos guturais e entrecortados. (CARVALHAL, 
2004, p. 45)

Aparentemente, Mariano desmaia, diante de tais horrores. 
Ulteriormente, é acordado pelos sons de uma multidão, em meio a qual 
distingue sua própria mãe, ao lado de Lúcio. Desconfiamos então que os 
fatos anteriores não passaram de um delírio: toda a narrativa desenvolvida 
desde a sala de jogos onde Mariano descobre o espectro do pai, até este 
momento específico em que várias cenas grotescas desfilam diante de seus 
olhos no templo cristão, não seria mais do que uma grande alucinação, uma 
fantasmagoria dentro de outra, após a dura constatação de que Mariano seria 
o assassino de seu pai. Esta é uma das leituras possíveis; a outra asseguraria 
a concretização efetiva dos referidos acontecimentos. Mariano é encontrado 
sem roupa, em meio a uma praça pública, fato a corroborar com um provável 
surto psicótico (acusa-se aí, novamente, outra intertextualidade: há, no Livro 
das Mil e uma noites – por sinal, obra citada literalmente em “A febre do jogo” 
–, um trecho semelhante a este, em que um personagem acorda nu em meio a 
uma praça pública e reencontra seus parentes, que o chamam de louco). Após 
alguns momentos de hesitação, sua mãe lhe diz que a família não está passando 
por privações econômicas, como Mariano vinha decantando desde o início do 
conto, enquanto Lúcio o trata amistosa e gentilmente, quase como uma espécie 
de médico diante de alguém com problemas psiquiátricos. A mestria narrativa 
e as modalizações elípticas de Carvalhal, aliadas a todo um jogo intertextual 
(Shakespeare, Goethe, Álvares de Azevedo, Byron, a própria metalinguagem 
existente no abundante uso que o autor faz do chiste romântico etc.), 
endossam nossa desconfiança de que todos os acontecimentos aparentemente 
sobrenaturais têm origem em Lúcio, cujo cinismo no trato com Mariano não 
pode ser olvidado. Temos aí a terceira e mais importante pista da presença do 
sobrenatural em “A febre do jogo”: será Lúcio o responsável por toda a sorte 
de delírios que se abateu sobre Mariano? O marco que leva a essa possível 
constatação está presente na descoberta de que os negócios de sua família 
estão mais do que nunca prósperos. A própria presença de Lúcio/Mefistófeles 
ao lado da mãe de Mariano sugere um incremento de horror por trás das 
aparências de normalidade, ligadas à explicação dos fatos hipoteticamente 
sobrenaturais pela existência do surto psicótico. Mariano pergunta a Lúcio 
se o seu pai realmente havia morrido, como se este fato específico também 
fizesse parte de um anterior delírio seu, e descobre que o fato era verídico: fora 
assassinado verazmente em meio às montanhas enquanto voltava da casa de 
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P. Vassal. Aproximamo-nos mais da confirmação da sobrenaturalidade de Lúcio 
com este informe: é como se o ouro e a prosperidade que a família de Mariano 
dispunha agora fizessem parte do pacto, fossem o pagamento pela alma deste, 
arrebanhada por Lúcio. Mas, novamente, a hesitação impera, pelas duas 
sendas possíveis de serem admitidas: o surto psicótico que cria na bancarrota 
da família; ou a riqueza nova angariada com a perda da alma de Mariano.

Diferentemente do que ocorre em outros mitos literários do Fausto, 
especialmente naqueles em que há a salvação da alma do protagonista graças 
à comiseração divina, “A febre do jogo” permanece em sua aporia inicial. O 
personagem Mariano não fará jus à origem etimológica eufórica de seu nome 
(ligado às esferas angélicas) e, ao final da diegese, consubstanciará também 
o típico personagem luciferino romântico, que encontra no descentramento 
e nos motivos ligados ao noturno e ao fantasmagórico o seu centro. Algo 
como um não arrependimento pelo pacto, ou melhor, a sua perpetuação. Ao 
final (inesperado) da narrativa, a ação é transposta ao presente e vemo-lo 
novamente numa mesa de jogo a arriscar toda a fortuna de sua mulher e filhos 
(na realidade, a história – como se descobre ao término do conto – é narrada 
numa analepse ora pelo narrador protagonista, ora por um narrador externo). 
Os últimos diálogos revelam a disforia romântica e satânica que prescinde de 
todo o moralismo exigido pelo Romantismo português, atípico, pelo prisma da 
nova derrocada financeira de Mariano:

- Foi o navio a pique. Mas ficou uma tábua em que me 
equilibro à flor das águas.

- Onde está?

- Minhas pistolas.

- Pois quê!

- Não faltam encruzilhadas, e, graças a Deus! Também 
não faltam viajantes.

- Certamente. Mas cada um dos caminhos da 
encruzilhada, que seja sua direcção, há-de encontrá-lo 
obstruído por um cadafalso.

- Resta o suicídio.

- É sensabor.
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- Mas lógico. Quem uma vez se deixou cegar de paixões 
violentas, e não teve ânimo para lhes esterilizar os 
efeitos, cedo ou tarde tropeçará nos acerados gumes 
do dilema implacável, que oferece de um lado a 
ignomínia da forca, e do outro a cobardia do suicídio.

Assim, em guisa de sermão de abade das dúzias, 
termina a lengalenga. Porque Fedro, Esopo e La 
Fontaine terminavam pela moralidade. (CARVALHAL, 
2004, p. 54)

O elogio do crime e do vício impera ao término da diegese. Ao fim 
e ao cabo, isto não quer dizer que ela tem neste fato seu maior trunfo: os 
aspectos amorais só realçam a verticalidade psicológica do personagem e a 
criatividade do texto como um todo. Um narrador externo conclui a história 
reafirmando o descompasso entre literatura e moralidade – até então 
impensável, por parte não só dos classicistas, mas também do Romantismo 
muitas vezes normativo que existiu nos países de língua portuguesa, avesso às 
ousadas experimentações narrativas e imaginativas de outras paragens, como 
testemunham os fragmentos 116 e 429 de Schlegel, e até mesmo de certas 
correntes realistas. O termo “imaginativo”, a meu ver, é feliz ao abarcar todas as 
modalidades, gêneros e subgêneros associados a uma escrita criativa que busca 
verossimilhança ‘interna’ (fantástico, horror, ficção científica/especulativa, 
fantasia etc.), a qual pode ou não advir, ser ou não influenciada pelo universo 
empírico, pois são coisas distintas a inspiração na realidade e a prescrição da 
moralidade. De fato, é sempre importante lembrar que Álvaro do Carvalhal, 
neste conto assinado e concluído em Coimbra, no dia 3 de fevereiro de 1867, 
se impõe como um dos maiores nomes responsáveis pela consolidação desta 
perspectiva imaginativa em toda literatura de língua portuguesa.
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a história delas: lizzie Borden segundo angela carter

Cleide Antonia Rapucci1

Em 1985, a escritora inglesa Angela Carter (1940-1992) publicou 
a coletânea Black Venus, reunindo contos que haviam sido publicados 
separadamente entre 1977 e 1982. De acordo com Sarah Gamble, nessa 
coletânea fica clara a preocupação com a história, uma vez que aqui se percebe 
o início de um novo compromisso sendo negociado entre “fato” e “ficção” na 
obra de Carter (GAMBLE, 1997, p. 101). Por sua vez, Michael Gorra vê nessa 
coletânea o uso peculiar e fascinante de técnicas ficcionais modernistas sobre 
materiais que convencionalmente pertencem mais ao ensaio ou à história 
(GORRA, 1987, p. 136).

Nesta pesquisa, investigo como Carter colocou em prática seu projeto 
feminista de desvendar a experiência feminina que tem sido relegada ao 
subtexto ou às margens da narrativa e da história tradicionais. Em outras 
palavras, como ela busca não uma “history”, mas uma “herstory”. De acordo 
com o Dicionário da crítica feminista, o termo “herstory” foi cunhado pelo 
feminismo para designar a teorização e a documentação da experiência, da 
vida e da linguagem das mulheres (MACEDO e AMARAL, 2005, p. 96). Trata-se 
de um termo paródico com a palavra “history” (“his story”) em língua inglesa, 
chamando a atenção para a censura existente na própria linguagem patriarcal 
que usa o masculino como genérico. Temos aí uma tomada de consciência 
acerca do desajustamento entre a linguagem e a realidade a que esta se refere, 
ou seja, a omissão do papel desempenhado pelas mulheres como agentes 
sociais na história.

Neste trabalho, analiso o conto “The Fall River Axe Murders”, em que 
Carter recria a herstory de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a 
madrasta em Massachusetts em 1892. Na recriação da história de Lizzie, Carter 
se detém nas horas imediatamente anteriores ao assassinato, numa narrativa 
permeada pelo realismo mágico. Destacam-se aqui a atmosfera opressiva e 
grotesca da casa fatídica, o personagem avarento do pai que se assemelha ao 
Barba-Azul, a madrasta glutona, a própria Lizzie comparada à Bela Adormecida 
e à Chapeuzinho, e a presença do Anjo da Morte.

1  Doutora em Letras. Professora do Departamento de Letras Modernas da UNESP- 
Assis.
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Comecemos então com a história oficial, “his story”. O caso é até hoje 
muito estudado, em todos os campos do saber. O relato que exponho a seguir 
vem, principalmente, do artigo de A. Cheree Carlson (2010), “The Lizzie Borden 
murder trial: womanhood as asset and liability”, publicado no Historical Journal 
of Massachusetts. 

No dia 4 de agosto de 1892, uma quinta-feira, em Fall River, 
Massachusetts, Andrew Borden (70) e sua segunda mulher, Abby Durfee 
Borden (65) foram brutamente assassinados em casa. Entre nove e dez e meia 
da manhã, Abby foi morta no quarto de hóspedes no segundo andar, com 
dezenove golpes de machado na cabeça e ombros. Aproximadamente às onze 
horas, Andrew Borden foi morto de maneira semelhante, com doze golpes no 
rosto, enquanto estava deitado ou sentado no sofá da sala de visitas no andar 
de baixo. A ferocidade foi tamanha que ele ficou desfigurado.

Em 1892, Fall River era uma próspera cidade industrial, com cerca de 75 
mil habitantes. Os Borden eram uma das famílias mais tradicionais da cidade 
e poderiam ser descritos como novos ricos. No entanto, apesar da fortuna, a 
família ainda vivia na antiga casa, modesta e numa rua já decadente. Dessa 
forma, Andrew tinha fama de sovina. As filhas e a mulher, no entanto, faziam 
parte da sociedade e tinham reputação na escola dominical, clube de senhoras 
e ligas antialcoólicas (CARLSON, 2010, p. 18).

No entanto, as coisas em casa eram mais complicadas do que o 
comportamento público indicava. A família era composta de cinco adultos. 
Além de Andrew e Abby, havia as filhas dele, Emma (42) e Lizzie (32), e 
também a empregada irlandesa Bridget Sullivan (26). Abby, a madrasta, se 
juntou à família quando Lizzie tinha três anos. Não há indícios de que fosse 
uma “madrasta má”, mas as meninas não gostavam dela. Não a chamavam 
de mãe e Lizzie se referia a ela como “Mrs. Borden”. Havia discussões quando 
Andrew dava alguma propriedade a Abby, porque as filhas dele achavam que 
dar propriedade a uma estranha estaria privando-as de seu patrimônio.

A própria planta da casa é incomum. O segundo andar não tinha 
corredor e só se podia chegar aos quartos das filhas e ao quarto de hóspedes 
pela escada da frente. Já para ir ao quarto dos pais e ao quarto da empregada 
(no terceiro andar), usava-se a escada dos fundos. Era como se fossem duas 
casas separadas.

No inicio do mês de julho de 1892, Emma e Lizzie foram visitar amigos 
em outra cidade, mas Lizzie logo retornou e passou a agir de forma estranha. 
Tentou comprar veneno na farmácia, alegando que era para limpar o casaco de 
peles. Visitou também uma vizinha e disse que receava que alguém estivesse 
vigiando a casa.
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No dia 3 de agosto, o irmão da primeira mulher de Andrew veio à 
cidade a negócios e ficou hospedado no quarto de hóspedes. Alguns escritores 
acharam uma coincidência muito grande a chegada do tio de sangue de Lizzie 
e os eventos que sucederam.

No dia 4 de agosto, Bridget, a empregada, sentiu-se mal após o café. 
Mesmo tendo vomitado Abby a mandou lavar as janelas por fora. Os homens 
saíram de casa para cuidar dos negócios. Enquanto Bridget lavava as janelas, 
as duas mulheres (Abby e Lizzie) ficaram dentro de casa sozinhas por cerca de 
uma hora e meia. Quando Bridget terminou de lavar as janelas, entrou e abriu 
a porta para Andrew Borden, que voltava da cidade. Ela ouviu Lizzie rir no topo 
da escada da frente. Bridget disse que Lizzie desceu e falou que Abby havia 
sido chamada para visitar um vizinho doente. Houve muitas contradições entre 
as duas. Lizzie falou no julgamento que havia dito que Abby fora ao mercado. 
De qualquer modo, Bridget aproveitou que a patroa não estava e foi para seu 
quarto deitar. Depois foi acordada pelos gritos de Lizzie.

A história que Lizzie contou foi que depois que o pai voltou, ela foi para o 
celeiro para pegar ferro para consertar uma tela, ou para fazer chumbada para 
vara de pesca, ou para comer uma pera. A história dela varia. Ficou fora por 
meia hora e depois ouviu um grito, ou gemido, ou barulho suspeito, ou barulho 
nenhum, e entrou. Encontrou então o pai assassinado e chamou Bridget.

Bridget foi procurar ajuda e quando ela voltou, Lizzie afirmou que 
achara ter ouvido Abby voltar algum tempo antes. As pessoas foram ao andar 
de cima e a encontraram morta no quarto de hóspedes.

Os Bordens sempre mantinham as portas trancadas, embora Lizzie 
tenha admitido que a porta lateral ficara aberta enquanto ela estava no celeiro. 
Os exames atestaram que Abby fora morta cerca de uma hora e meia antes 
de Andrew. Ela estava no quarto de hóspedes e a única saída era pela escada 
da frente. Como alguém poderia tê-la assassinado, ter se escondido das duas 
mulheres por mais de uma hora, matar Andrew e escapar?

Nenhum suspeito foi preso. O tio foi imediatamente considerado 
suspeito, mas havia testemunhas de que ele estava longe na hora do crime. 
Bridget também foi considerada suspeita, mas foi salva pelos “maus hábitos” – 
estava conversando com a empregada dos vizinhos na hora da morte de Abby.

Vizinhos afirmaram ter visto homens estranhos rondando a área. Os 
jornais especulavam, mas não cogitavam que o assassino não tivesse sido um 
homem. Apoiavam o estereótipo de que uma mulher não teria força física nem 
tamanha fúria para aquele ato. Por isso, a prisão de Lizzie foi um choque, pois a 
acusada era uma “filha ingrata” e uma “mulher frágil” (CARLSON, 2010).

Para Carlson, gênero e classe social foram quesitos importantes no 
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julgamento de Lizzie, que foi absolvida ao final. Mais que gênero, a classe social, 
pois Fall River era uma comunidade fechada e os Bordens eram membros 
proeminentes. Não houve testemunhas, nem confissão, tampouco a arma do 
crime foi encontrada. Especulou-se que Lizzie agiu por ganância, ciúme e ódio 
da madrasta, mas nada foi provado.

No entanto, Lizzie entrou para o imaginário popular como a assassina 
do machado. Existe uma quadrinha infantil que diz assim: “Lizzie Borden with 
an axe/Gave her mother forty whacks/When she saw what she had done/She 
gave her father forty-one”. Angela Carter usa estes versos como epígrafe de seu 
conto, invertendo mãe e pai.

Depois de inocentada, Lizzie e a irmã Emma compraram uma mansão 
em The Hill, parte nobre da cidade, mas as portas da alta sociedade já estavam 
fechadas para ela. Mesmo morando juntas, as duas irmãs raramente se falavam. 
Lizzie fez amizade com pessoas do teatro, que na época não eram muito 
consideradas na sociedade. Nance O´Neill, uma atriz de teatro, parece ter 
sido sua companheira nos últimos anos de vida. A casa onde os crimes foram 
cometidos é hoje um museu e hotel (bed and breakfast museum), que durante 
o dia é aberto à visitação e à noite oferece pernoite aos corajosos. De manhã, é 
servido aos visitantes o café que a família teria tomado no dia do crime. Lizzie e 
Emma (que morreram em datas próximas em junho de 1927) estão enterradas 
no túmulo da família em Oak Grove Cemetery, junto ao pai, a madrasta e a mãe. 
Setas indicam o caminho aos visitantes desde a entrada do cemitério.

Lizzie Borden tornou-se um mito, uma lenda, na cultura norte-
americana. Muitos livros foram escritos sobre o caso, que ainda continua a 
ser estudado. No mundo das artes, o caso já inspirou opera, ballet, romances, 
peças, filmes, programas de televisão, poemas, contos e canções populares. 
Deu até nome a uma banda de rock (Lizzy Borden, banda californiana de 
heavy metal). Em 1975 a atriz Elizabeth Montgomery, estrela da série de TV 
“Bewitched” e parente distante de Lizzie, fez o papel dela num filme. Até nos 
“Simpsons” Lizzie já apareceu.

De acordo com Schofield, as obras ficcionais sobre Lizzie Borden 
invariavelmente tomam duas formas: o romance trágico ou a busca feminista 
(SCHOFIELD, 1993, p. 91). Nos dois modelos, a personalidade e o destino 
de Lizzie são igualmente determinados pelo gênero. Para muitos autores, a 
controversa motivação financeira para o crime não é satisfatória e então eles 
acrescentam romance à história. Nessa romantização, Lizzie é o estereótipo 
da parte feminina do par romântico, mas é também a mulher monstro. Na 
busca feminista, na qual se inclui o conto de Angela Carter, o ato violento de 
Lizzie é redefinido: os assassinatos não são monstruosos; ao contrário, são o 
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produto de circunstâncias sociais monstruosas, um caminho para se libertar da 
opressão do lar vitoriano.

O conto de Carter dispensa todos os enredos mirabolantes da história 
oficial. É a história interior de Lizzie, “herstory”, a história das pequenas coisas. 
Por isso mesmo, não trata do assassinato, mas focaliza seus antecedentes. A 
atmosfera sufocante aparece desde o início da narrativa. O conto começa com 
uma cena, o dia 4 de agosto de 1892, um dia muito quente de verão, úmido e 
desconfortável. As mulheres usam roupas aparentemente leves, mas por baixo 
muito pesadas. O narrador diz que esta é a manhã que Lizzie assassinará seus 
pais. Além do desconforto do calor, ela está menstruada. 

O narrador nos diz que a empregada se chama Bridget e se levantará 
para preparar o café, mas ainda é muito cedo e todos estão dormindo. O 
narrador comenta sobre o desconforto e a falta de higiene do passado: 
os odores domésticos, que incluem corpos mal lavados, roupas de baixo 
não trocadas com frequência, banheiros inadequados, comida estragada, 
dentes mal cuidados. Além desse ambiente interior desagradável, o narrador 
menciona o ambiente da rua: urina e fezes de cavalo, cheiro forte de açougue, 
o horror amniótico da peixaria. Essas imagens olfativas traduzem a atmosfera 
asfixiante, numa descrição naturalista de um espaço opressivo, mal cheiroso, 
tanto interior quanto exterior: “You would abhor the air you breathed” 
(CARTER, 1986, p. 104).

Em seguida há a descrição das personagens adormecidas e da casa. 
O narrador informa que são dois homens e três mulheres: afirma que o 
velho (Andrew Borden) possui todas as três mulheres, seja por casamento, 
nascimento ou contrato. Também informa que ele era fabricante de caixões, 
o que originou sua fortuna. Apesar de rico, a casa não revela, pois não tem 
conforto, é pequena, apinhada de coisas e malcuidada. Dessa forma, Borden 
fica caracterizado como o velho sovina, representante do patriarcado, aquele 
que é dono das mulheres. A casa, comparada ao caixão, já é um prenúncio das 
mortes. O ambiente claustrofóbico se completa.

Nesse dia, Emma Lenora, a filha mais velha, não está em casa; havia ido 
para a praia. O outro homem é um parente, que está de visita, de passagem: 
“Write him out of the script.” (p. 105). “Write John Vinnnicum Morse out of 
the script. One old man and two of his women sleep in the house on Second 
Street” (CARTER, 1986, p. 105).

Não usam muita água: “Old Borden sees no necessity for baths. He does 
not believe in total immersion. To lose his natural oils would be to rob his body” 
(p. 106). Toda a casa está mal cheirosa e parada: “The house is thickly redolent 
of sleep, that sweetish, clinging smell. Still, all still; in all the house nothing 
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moves except the droning fly. Stillness on the staircase. Stillness pressing against 
the blinds. Stillness, mortal stillness in the room below” (p. 106). A repetição da 
palavra “stillness” (silêncio, sossego, tranquilidade, calma) também aumenta a 
atmosfera de suspense e prenuncia os trágicos acontecimentos.

O texto é escrito em prosa poética, como podemos notar pelas 
aliterações e paralelismos: “Were the drapes opens or the lamp lit” (p. 106). 
O narrador faz uma longa descrição do quarto do casal, decorado com tecidos 
florais e cores fortes. 

O narrador enfatiza que uma peculiaridade dessa casa é o número de 
portas que cada cômodo contém, todas dando para outro cômodo e todas 
trancadas: “ like a maze in a bad dream”; “It is a house without passages. (…) it 
is a house with no shared, no common spaces between one room and the next. 
It is a house of privacies sealed as close as if they had been sealed with wax 
on a legal document” (p. 107) A imagem do labirinto, da casa sem passagens e 
sem cômodos comuns é enfatizada pela própria construção da narrativa, uma 
vez que cada personagem é observada separadamente, em sua “privacidade 
selada”; não há comunhão, entrosamento. A própria narrativa é labiríntica.

O narrador explicita que o costume de trancar todas as portas vem da 
época em que a casa foi roubada. O casal havia saído e as garotas ficaram nos 
seus quartos fazendo alguma coisa. O narrador enumera várias possibilidades, 
usando “ou” e chega à conclusão que não sabe o que elas poderiam estar 
fazendo (p. 107-108): “I can´t imagine what else they might do. What the girls 
do when they are on their own is unimaginable to me” (CARTER, 1986, p. 108). 
Temos aqui a invisibilidade, a reclusão do espaço feminino: não se consegue 
imaginar o que as garotas fazem quando estão sozinhas. A ironia carteriana 
está bem marcada nessa passagem.

Berni (1997) afirma que Carter se recusa a apresentar um mundo 
ficcional fechado. Ela interrompe a narrativa para nos lembrar de que estamos 
lendo uma construção de eventos. Nessas interrupções, a voz autoral faz com 
que realidades da vida contemporânea entrem e comenta sobre o processo 
de fazer ficção, como no trecho acima “What the girls do when they are on 
their own is unimaginable to me”. Para Berni, nesse trecho, Carter critica uma 
ordem social que oferecia poucas atividades significativas para as filhas dos 
ricos e comenta sobre a falta de informação sobre as atividades das mulheres 
existentes nos registros históricos (BERNI, 1997, p, 33).

Sobre a irmã da protagonista, a invisibilidade é ainda maior. O narrador 
diz que Emma é um “blank space. She has no life”. O narrador comenta que 
se sabe muito pouco sobre ela: “The door from her room leads only into the 
room of her sister” (p. 108). Pode-se verificar nessa passagem uma crítica ao 
não protagonismo das mulheres.
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O narrador diz que “garotas” é um termo de cortesia. Na época da 
narrativa, Emma está na casa dos 40 e Lizzie, dos 30 (p. 108). O ladrão roubou 
jóias da Sra. Borden e dinheiro do Sr. Borden, que ele guardava na terceira 
gaveta da escrivaninha à esquerda. Tentou arrombar o cofre com tesouras de 
unha. Então urinou e defecou na cama do casal, cortou o casaco preferido do 
sr. Borden e, na cozinha, espalhou farinha e escreveu obscenidades na janela 
com um pedaço de sabão. (p. 108) Essa descrição tão detalhada nos dá pistas 
da autoria do ato. Na história oficial esse fato também recebe destaque.

Lizzie não se lembrava de nada. Ouvira um barulho e ali estava ela com 
um pedaço de sabão na mão. Só então ela começa a gritar (p. 109). Emma vem 
consolá-la. O pai se sente violado: “It violated him, even. He was a man raped” 
(CARTER, 1986, p. 109). Mrs Borden acha estranho: “her younger stepdaughter 
is a strange one and could make the plates jump out of sheer spite, if she wanted 
to” (p. 109). Depois disso, as portas ficam sempre trancadas. O velho adora a 
filha e talvez seja depois desse fato que ele tenha decidido mandá-la para uma 
longa viagem à Europa. O narrador enfatiza que o roubo acordou no velho a 
noção de “propriedade privada” (p. 110). Todo o quarteirão era dele. Temos uma 
descrição dos dois dormindo: “He is a miser, while she, she is a glutton, a solitary 
eater” (p. 112). O narrador descreve Mr. e Mrs. Borden como a encarnação viva 
de dois dos sete pecados capitais. Os dois tinham passado mal na noite anterior 
e o quarto está imundo: “It is fit to make a sewer faint” (p. 113)

Na descrição de Lizzie dormindo, o narrador a compara à Bela Adormecida 
(p. 113). Há também a descrição de sua vida: 32 anos, órfã de mãe aos dois. A 
lembrança da mãe traz uma “source of grief” (p. 114), “nostalgia for unknown 
love”. Dorme mal, agitada, “full of vague terrors”; “sleep opens within her a 
disorderly house”; “her room is harsh with the metallic smell of menstrual 
blood” (p. 114). Na noite anterior, Lizzie visitara uma senhora amiga, Miss Russell. 
Contara a ela que Mrs. Borden achava que alguém estava tentando envenená-
los. A senhora sabia que Lizzie sofria de uns lapsos de memória, momentos de 
desconexão. Tenta aliviá-la. Lizzie lhe conta que tem visto um homem (a dark 
man) rondando a casa desde o dia do roubo (p. 116-117). O narrador enfatiza 
que “Miss Russell knew, she just knew, this dark man was a figment of Lizzie´s 
imagination” (p.116). Aconselha a ela ir passar uns dias na praia.

De manhã, Lizzie tentará comprar ácido prússico. O narrador afirma que 
a autópsia não revelou veneno: “she did no try to poison them; she only had 
it in mind to poison them. But she had been unable to buy poison” (p. 116). 
O narrador lembra que Lizzie dedica-se a obras de caridade. Na descrição do 
quarto, o isolamento de Lizzie é enfatizado: “She spends her days in this room 
(...) She loves her privacy, she loves her room, she locks herself up in it all day” 
(p. 116). A descrição do quarto e dos objetos é bastante detalhada.
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O narrador detém-se na vida de Lizzie. Fala sobre a viagem à Europa (p. 
117-118): viajou com outras “moças” da mesma idade que, chegando aos 30 
anos, queriam ver o mundo antes de se recolherem à vida de solteironas. Todas 
sabiam que “they were eating up what might have been their own wedding-
cake” (p.118). A volta para casa é comparada ao castelo do Barba Azul: “Home, 
again; the narrow house, the rooms all locked like those in Bluebeard´s castle, 
and the fat, white stepmother” (…) This stepmother oppressed her like a spell” 
(CARTER, 1986, p. 118). O pai de Lizzie paga todas as suas contas de costureira 
e lhe dá dinheiro toda semana.

O narrador diz que Lizzie gostaria de ter um animal de estimação “she 
loves small animals and birds, too, poor, helpless things” (p. 119). Ela cuida 
dos pombos. Sobre as características físicas de Lizzie, o narrador afirma: 
“Surviving photographs of Lizzie Borden show a face it is difficult to look at as 
if you knew nothing about her” (p.119). Na descrição do rosto dela, os olhos 
são enfatizados, olhos loucos dos santos da Nova Inglaterra, olhos do lobo de 
Chapeuzinho Vermelho: “those mad eyes of the New England saints”, “fanatic´s 
eyes”, “you might murmur when you saw her: ‘Oh, what big eyes you have!’ 
as Red Riding Hood said to the wolf” (p. 119); “The face becomes as if of one 
possessed, and now it haunts you” (CARTER, 1986, p. 119).

De acordo com Berni (1997), nesse trecho que faz a digressão sobre 
as fotografias de Lizzie (“Surviving photographs of Lizzie...”) Carter mostra 
que todos nós construímos a realidade; produzimos a história através de um 
catálogo de conhecimento recebido: narrativas históricas, contos de fadas, 
lendas, jornalismo sensacionalista e ficção. Não há entendimento de uma nova 
informação sem um condicionamento/posicionamento ideológico anterior. Há 
uma autorreflexividade na prosa de Carter que pede que a história reconheça 
suas tendências, admita e questione os sistemas de crença sobre os quais se 
apoia (BERNI, 1997, p. 33).

O narrador faz uma descrição de Lizzie na velhice (p. 119); Lizzie se 
olha no espelho (p. 119-120). Em seguida, volta a falar que ela cuidava dos 
pombos. O pai se irritava com o barulho deles. Um dia, ele pegou o machado 
e cortou a cabeça de todos eles. Abby queria fazer torta com eles, mas Bridget 
se recusou. Isso aconteceu algumas semanas antes. Importante frisar o motivo 
dos pombos no conto; não há nenhuma alusão a eles na história oficial.

Quando Lizzie chegou em casa, “At home all was blood and feathers” 
(p. 120). Lizzie não chorou: “she is still waters”, (p. 120). Apenas ficou muito 
vermelha. Apesar do pai amá-la, “all the same he killed her pigeons when 
his wife wanted to gobble them up” (p. 120). “She cannot bear to watch 
her stepmother eat, now” (p. 121). Volta a cena de Lizzie adormecida. O dia 
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fatal está começando. Lá fora, está o anjo da morte. O conto termina com a 
imagem de Lizzie loba: “At those times, those irremediable times, she could 
have raised her muzzle to some aching moon and howled” (CARTER, 1986, p. 
120). O motivo do sangue se repete na imagem do sangue menstrual de Lizzie, 
no quarto do Barba Azul, no lobo de Chapeuzinho Vermelho, no sangue dos 
pombos e, por fim, na própria imagem de Lizzie como o lobo.

Para Schofield (1993), o texto de Carter é emblemático dentro do 
modelo de busca feminista. A história de Carter aponta os horrores do espaço 
doméstico, detalhando a vida de monotonia e confinamento da heroína 
solteirona. Para Carter, o crime foi motivado, em parte, pelo desejo de Lizzie 
de se libertar do confinamento da casa patriarcal. Berni acrescenta que Carter, 
além da preocupação de delinear cuidadosamente o momento histórico em 
que a família Borden vivia, está também interessada em comentar o modo 
como esta história foi contada no passado.

Para Berni (1997), Carter subverte a narrativa convencional, por 
exemplo, ao não narrar o evento central da história, ou seja, os assassinatos. 
O conto oferece vários inícios falsos e acaba sempre voltando ao início, 
terminando exatamente onde começou, ou seja, a manhã do dia fatídico. Ao 
se recusar a oferecer o desenlace, a história resiste à estrutura fixa da narrativa 
convencional. Carter resiste também à teleologia, revelando a impossibilidade 
de se chegar a uma verdade histórica única e autêntica. 

Berni salienta que Carter usa de hipérboles hilárias ao enumerar as 
múltiplas causas dos assassinatos: o calor sufocante, as roupas vitorianas 
sufocantes, a casa desconfortável e entulhada de coisas, o ciclo menstrual 
de Lizzie, envenenamento de comida, reação de Lizzie à gula incontrolável 
da madrasta, uma maldição dos índios sobre a terra, os “ataques” de Lizzie, o 
ciúme edípico que Lizzie tinha da madrasta, a ira de Lizzie contra o pai por ele 
matar seus pombos.

De acordo com Berni, as interrupções no fluxo da narrativa também 
servem para lembrar que a história é escrita de acordo com “agendas” 
particulares, como por exemplo, quando ela manda “riscar o tio de Lizzie do 
script”. O que Carter está dizendo é que os agentes são facilmente riscados do 
palco da história, como as muitas histórias do caso Borden ilustram.

Berni enfatiza que Carter usa estereótipos para falar do velho Borden 
(o avarento) e da mulher (a glutona), sugerindo a facilidade com que nos 
ligamos a caricaturas, em vez de ver todas as complicações envolvidas no 
entendimento das realidades históricas. Os relatos presentes e passados do 
caso simplificam demais as personagens, levando o caso para a direção que 
se quiser dar. Berni ressalta as múltiplas referências que Carter faz a contos de 
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fadas, como uma crítica às tendências planas e extremamente simplificadoras 
da narrativa histórica. Carter sugere que Lizzie constrói sua realidade de acordo 
com a crua realidade emocional dos contos de fadas. Lizzie cria para si uma 
história de pobre garota órfã cuja vida foi devastada pela perda da mãe, que 
foi substituída por uma cômica madrasta má. Após a viagem a Europa, retorna 
para o castelo do Barba Azul.

Para Berni, Carter revela os sistemas de crenças dentro dos quais as 
realidades históricas são formadas: cristandade (Andrew e Abby representam 
dois dos sete pecados capitais, avareza e gula), psicanálise (Lizzie inveja o lugar 
que a madrasta assumiu na afeição do pai), marxismo (o hobby de Andrew 
é moer a cara dos pobres que trabalham nas fábricas satânicas), contos de 
fadas e contos folclóricos (Andrew e Abby são Jack Spratt e a mulher; a casa 
é o castelo do Barba Azul; Abby é a madrasta malvada). Essas referências aos 
sistemas de conhecimento existentes sugerem que a ideologia influencia a 
produção de verdades históricas. Carter revela que classe, gênero e posição 
racial influenciam como vemos, fazemos sentido e narramos o mundo.

Na resenha feita por Andrew Graham-Dixon para o Sunday Times em 
13 de outubro de 1985, o conto “The Fall River Axe Murders” é classificado 
como talvez o melhor da coletânea Black Venus. O autor considera que Lizzie é 
resgatada do estereótipo da rima infantil e Carter oferece sua própria narrativa 
de como a solteirona de uma pequena cidade de Massachusetts vem a cometer 
parricídio. Ele ressalta que o assassinato é deixado fora da história claustrofóbica 
e compassiva, como se Carter desse as costas ao frisson do horror gótico e 
abraçasse o aspecto humano da ficção (GRAHAM-DIXON, 1985, p. 12).

Num estilo poético, o texto de Rikki Ducornet (1994) faz uma leitura 
interessante do conto. Aponta algumas imagens centrais: o ciclo menstrual, 
o relógio, a sirene da fábrica, o sol, a lua, o penico, todos são lembranças da 
mortalidade (DUCORNET, 1994, p. 37). Os Bordens são autômatos, extremos da 
natureza, a personificação dos pecados da avareza, gula e ira. A casa lembra um 
caixão (a empregada deita de costas, no caso de morrer dormindo...). A pereira 
é a única coisa edênica nessa terra devastada e ele a rega com sua própria urina.

Fazendo uma leitura freudiana, Ducornet diz que Lizzie é filha do 
cérebro de Borden e ao cortar a cabeça do pai, ela dá a luz ao seu self crescido. 
O homem escuro de Lizzie é um produto de sua mente; o ladrão escatológico 
que defeca na cama de Borden é a própria Lizzie (DUCORNET, 1994, p. 38). Faz 
observações interessantes sobre a roda de Santa Catarina que Carter menciona 
no texto: era uma roda com navalhas e quando o corpo dela foi colocado ali 
para girar, a roda quebrou com tanta violência que as navalhas foram lançadas 
na multidão, cortando membros e gargantas. 
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Podemos observar, no conto de Carter, a circularidade: sol, rodas, 
relógio, a boca de Moloch, a ogra, a fornalha, o ânus, o espelho... E eu 
acrescentaria, a própria narrativa cíclica. A história oficial tem uma pretensa 
linearidade que Carter subverte aqui. Sua narrativa cíclica, labiríntica, tenta 
trazer à tona o mundo escuro da mente de Lizzie Borden, protagonista de uma 
história de pequenas coisas, como a história de todas as mulheres confinadas 
em seus quartos impenetráveis.
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lo fantástico y el humor: paralelismos en el funcionamiento  
e implicaciones para la traducción

Erwin Snauwaert1

En la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX y de las 
primeras décadas del siglo XXI, el humor parece ser una de las modalidades, 
al lado de la transgresión espacio-temporal clásica o de unos experimentos 
formales como la autorreferencia, por la que se realiza lo fantástico (HONORES, 
2011, p. 30-32). Esto no debe parecernos tan extraño dado que la aparición de lo 
fantástico y del humor se debe a un proceso de infracción análogo. Mientras lo 
fantástico, según la famosa definición de Todorov, cuestiona  las leyes naturales 
estableciendo una vacilación entre lo extraño y lo maravilloso, el humor y la 
ironía suelen infringir las reglas pragmáticas de la comunicación a través de 
la incongruencia, que incita al lector a abandonar una primera interpretación 
errónea para buscar un significado inesperado (ERMIDA, 2008, p. 25). En esta 
contribución primero intentaremos ver cómo en la narrativa contemporánea, 
ambas transgresiones pasan cada vez más por una manipulación de la 
enunciación. Segundo, ilustraremos este paralelismo en el funcionamiento de 
lo fantástico y del humor partiendo de unos cuentos de Julio Ramón Ribeyro, 
uno de los grandes representantes de lo fantástico peruano, que muchas veces 
acopla lo insólito a un enfoque humorístico. Más precisamente trataremos de 
demostrar cómo el paralelismo técnico que suponen ambos procesos también 
se patentiza en unas estrategias comunes en su traducción al francés e influencia 
así la posición de los cuentos analizados en el sistema literario de destino.

Una infracción y una enunciación paralelas
En cuanto al primer punto, ilustraremos cómo el proceso de vacilación, 

que para lo fantástico origina la ambigüedad y la inquietud, corresponde a la 
incongruencia y la incompatibilidad, en lo que toca al humor. Ambos procesos 

1  Prof. Dr. Erwin Snauwaert es profesor de lengua española, de literatura española e 
hispanoamericana y de traducción literaria en la Facultad de Letras de la KU Leuven, Campus 
de Bruselas (Bélgica). Se doctoró por la KU Leuven con una tesis sobre la novelística de Bryce 
Echenique publicada con el título Crónica de una escritura inocente (1998). Como investigador 
perteneciente a la unidad Traductología: Traducción y Transferencias Interculturales de la citada 
universidad se interesa por la comunicación intercultural, la traducción literaria y la narrativa 
española e hispanoamericana contemporánea, temas que orientan tanto sus contribuciones a 
simposios internacionales como sus publicaciones recientes.
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coinciden en desasosegar al lector, rompiendo su horizonte de expectativas e 
implicando una manipulación muy pensada de la enunciación.

Lo fantástico y la vacilación
La vacilación entre “lo extraño” y “lo maravilloso”, polos en los que 

tanto el personaje como el lector consideran unos acontecimientos insólitos 
respectivamente como ilusión de los sentidos o como marca de un mundo 
gobernado por leyes sobrenaturales, se considera como clave para la 
realización de lo fantástico (TODOROV, 1970, p. 29). Este concepto implica una 
lectura referencial, cotidiana del texto que convence al lector de “la verdad 
del fenómeno imposible” (ROAS, 2011, p. 263) y procede de una transgresión 
en los niveles semántico, sintáctico o discursivo del texto (2011, p. 268). Las 
dos primeras transgresiones inducen unos temas como la figura del doble, 
la presencia del bestiario o el funcionamiento de objetos descomunales 
y los someten a una disposición textual específica. En el nivel discursivo, 
sin embargo, la transgresión tiene que ver con la enunciación, o sea, con la 
manera específica con la que la narración transmite la sensación de duda, que 
es fundamental para la aparición de lo fantástico.

Esta capa es la que es más gobernada por la “renovación formal” 
(HONORES, 2010, p. 36). En ella se disponen unos juegos espacio-temporales 
(desenlace regresivo, metalepsis...) que llegan a subvertir el “tiempo lineal 
y sucesivo en el que estamos atrapados” (ROAS, 2012, p. 106) o se instaura, 
experimentando con lo autodiegético, a un narrador desdoblado que crea 
una atmósfera insólita (HONORES, 2010, p. 195). Según Erdal Jordan, estos 
artificios se hacen imprescindibles en el contexto del posmodernismo que, 
valorizando de por sí el juego literario autónomo y autoconsciente, cuestiona 
el carácter representativo del texto y tiende a borrar los límites del género 
fantástico2 (ERDAL JORDAN, 1998, p. 38). Este contexto obliga a la novela 
fantástica a definirse de nuevo, remodelando la enunciación en base a unos 
criterios descritos, por ejemplo, en la narratología innatural3. Esta se dedica a 

2  Para Erdal Jordan, la vacilación se concreta de manera distinta según la concepción 
del lenguaje típica en cierto periodo literario (1998, p. 7). Si bien sitúa el origen de la literatura 
fantástica en el romanticismo, ve la vacilación como marca distintiva del género en el realismo 
ya que, en una corriente que supeditaba la imaginación a lo verosímil, era el único recurso 
para producir un efecto fantástico (1998, p. 53). Para ilustrar cómo se abandonó la ambición 
referencial en virtud de unos experimentos postmodernos que dificultaron el reconocimiento 
de la vacilación, Erdal Jordan aduce el ejemplo de La invención de Morel de Bioy Casares, novela 
en la que los acontecimientos fantásticos se desdibujan por una narración que se presenta a sí 
misma como juego (1998, p. 60).
3  La narratología innatural encaja en una variante “postclásica” de la narratología. 
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unas narrativas que no nos son familiares de por su carácter experimental o que 
aparecen como anti-miméticas al infringir las convenciones de reproducción de 
la situación de habla o al instaurar narradores no antropomórficos o póstumos, 
que son imposibles desde un punto de vista físico y lógico (ALBER, 2011, p. 41).

Al multiplicar las imágenes de lo insólito, semejantes configuraciones 
inusuales sacan de quicio al lector, igual que lo hace la incorporación de 
acontecimientos sobrenaturales al relato. Además, estas disposiciones 
enunciativas suelen armarse de manera opaca hasta tal punto que “[e]n el 
momento de enfrentarse a la representación de lo imposible [la] expresión 
[=de los narradores] se vuelve oscura, torpe, indirecta” (ROAS, 2011, p. 
264). Para “significar un indesignable” se ponen en marcha unas “estrategias 
discursivas” como metáforas, neologismos, oximorones, intercambio del 
sentido literal y figurado, adjetivación connotada, juegos de palabras y/o se 
altera la enunciación instaurando una “retórica de lo indecible”. Esto sucede 
en la narración autorreferencial y en “juegos de metaficción […] que ponen 
en crisis la ilusión de realidad que postula la mimesis […]” (2011, p. 266). En 
el nivel de la enunciación, la vacilación procede pues de un uso específico del 
lenguaje, lo que motiva la distinción entre un “fantástico de percepción” y otro 
“de escritura” o “de discurso” (2011, p. 267-268).

Refiriéndonos a Ribeyro, cuya obra será nuestro objeto de estudio, esta 
última variante se realiza en Scorpio, cuento ejemplar de su creación fantástica 
(HONORES, 2010, p. 236). En él se relata cómo el protagonista Ramón se 
venga de su hermano Tobías soltándole un alacrán en la cama. Este hecho no 
tiene mucho de fantástico si no fuera porque pasa por una focalización que 
da acceso al imaginario muy particular del héroe. Así no se cuenta cómo el 
bicho efectivamente pica a Tobías sino que esto se infiere por la comparación 
de las manos del chico dormido a unas arañas, que se describen como cebo 
al que se dirige el alacrán “con el aguijón erguido” (RIBEYRO, 1994, p. 122). 
Por lo tanto, la vacilación procede de la filtración del ataque del alacrán por el 
punto de vista del protagonista, lo que establece una narración muy sugestiva. 
El que la tonalidad fantástica dependa de la actividad focal de Ramón también 
resalta cuando este imagina que en el interior de la luna “se efectuaban lentos 
desplazamientos de sombras, como si contuviera una masa de gusanos” (1994, 

Esta se distingue de la orientación “clásica”, que propone un análisis estructural global del texto 
mediante unos parámetros temporales, focales y narrativos. La narratología postclásica se centra 
en los contextos que diferencian cada lectura. Así se fija en aspectos genéricos (¿Cuáles son 
las consecuencias interpretativas de la instalación de un narrador masculino o femenino?) o 
postcoloniales (¿Se transmite la voz de la clase dominante o de la subalterna?) y hasta busca una 
organización narrativa en poemas y en los artes plásticos (Alber y Fludernik 2010, p. 5-7) para 
ofrecerle al lector un cuadro de referencia más amplio.
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p. 124). Por una parte, los gusanos son otra alusión a la alimentación del alacrán 
(1994, p. 122), por otra, la luna incita al héroe a contemplar la constelación de 
Scorpio, que coincide con el título del propio cuento.

El humor y la incongruencia
El aprovechamiento de la enunciación también resulta clave para 

distinguir “un humor situacional o físico” del humor “lingüístico”, tal como puede 
perfilarse en contextos literarios (ERMIDA, 2008, p. 41). En el presente estudio, 
importa sobre todo esta última variante que, en su capacidad narrativa, implica 
“un texto contado por un narrador que trata de mantener cierta ilusión realista y 
que les permite a los personajes desarrollar otras unidades narrativas” (ATTARDO, 
2001, p. 80). Estas modalidades narrativas efectivamente pueden explotar de 
manera muy específica las relaciones de superioridad y de incongruencia entre 
los diferentes agentes envueltos y constituyen, por lo mismo, unas condiciones 
propicias para la realización del humor.

Vandaele define el humor narrativo diferenciando precisamente los términos 
“humor” y “narrativa”. Mientras la narrativa tiene dos niveles de intencionalidad, 
la acción y la presentación de esta misma acción, el humor no debe tenerlas y 
puede basarse simplemente en una interacción que no pasa necesariamente por 
la presentación. “A la inversa, el humor siempre implica que los sujetos envueltos 
perciben incongruencia y sienten superioridad mientras la narración no es 
determinada ni por incongruencia ni por superioridad, si bien puede inducirlas” 
(2012. p. 59). En consecuencia, el predicado “narrativo” se reserva a aquel humor 
que “crea y/o explota las relaciones de incongruencia y de superioridad entre los 
participantes en textos narrativos”4 (VANDAELE, 2010, p. 732).

Para dar cuenta de sus implicaciones narrativas, importa estudiar el 
humor desde un punto de vista discursivo, o sea, no desde la “langue” sino desde 
la “parole” (VANDAELE, 2012, p. 86) y enfocar las estrategias enunciativas que 
rigen su narración. A esta altura, es pertinente fijar la atención en narradores 
que juegan con su propia actividad o que instauran perspectivas incongruentes. 
Estos procedimientos son capaces de despistar al lector, igual que lo hace la 
vacilación para lo fantástico5.

En lo que se refiere al juego con la narración, Vandaele destaca la 
relevancia del humor metanarrativo. Este consiste en un comentario que 

4  La traducción es nuestra
5  También Ermida se revela ser consciente del aporte que puede brindarle la 
narratología al estudio del humor narrativo, pero al mismo tiempo no pasa de un estéril 
estructuralismo fijándose excesivamente en la secuencia de unidades narrativas (2008, p. 120) sin 
aprovechar las capacidades discursivas de esta organización.
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relativiza la instancia y las leyes que gobiernan la narración igual que, en un 
contexto metalingüístico, un juego de palabras suele actualizar unos sentidos 
que no vienen al caso en un uso normal de la lengua (VANDAELE, 2010, p. 738). 
Aparte de cuestionar su propio rol, el narrador también puede convertirse en 
humorista y establecer una perspectiva cómica, creando un efecto inesperado 
que presupone una infracción a las normas a las que se atiene el espectador6. 
En este proceso, la focalización desempeña un papel importantísimo ya que 
determina en el relato tanto la perspectiva dominante de cierto sujeto como 
los valores que este transmite refiriéndose a cierto objeto (RABATEL, 2009, 
p. 79). El ejemplo más claro Vandaele lo saca de The Seven Year Itch (1955) 
de Billy Wilder, película en la que el espectador adopta el punto de vista de 
un hombre que se fantasea un encuentro con una mujer guapísima pero que, 
cuando tocan el timbre, se topa con un portero feo en el umbral de su casa 
(2010, p. 756). Aunque el humor también es en parte mimético, ligado a la 
situación, por la visita inesperada del portero, procede en gran parte del punto 
de vista desajustado que se burla de las expectativas del lector.

Un mismo efecto puede producirse en el nivel de la narración, por 
ejemplo, al callar cierta información, como sucede en la situación siguiente: 
un paciente le pregunta a la mujer de un médico si este está en casa y, al 
obtener una respuesta negativa, se alegra porque se le brinda la ocasión de 
una escapada extramatrimonial (VANDAELE 2010 p. 748). Aquí el efecto 
sorprendente está ligado íntimamente a la narración que, pasando por alto 
las verdaderas intenciones del paciente, crea la expectativa de una la consulta 
médica que luego es defraudada y saca de quicio al lector (2010, p. 749-750). 
Si bien un personaje puede resultar ridículo de por sí, como es el caso de Basil 
en la conocida serie inglesa Fawlty Towers, su comicidad depende en alto 
grado de las operaciones discursivas que aprovechan de manera particular su 
contigüidad con el narrador, como ocurre también, por ejemplo, en el discurso 
indirecto libre (2010, p. 767-768).

Volviendo a Ribeyro, tal procedimiento se lleva a cabo en El banquete, 
cuento cuyo efecto fantástico-humorístico se desprende de la trama 
psicológica absurda (HONORES, 2010, p. 33) por la que el negociante don 
Fernando Pasamano dilapida su fortuna organizando una fiesta prestigiosa 
para complacer a un político influyente. Concretamente, la muy elaborada 
visión megalómana por la que don Fernando se ve a sí mismo “en chaqué, en 

6  A esta altura, Vandaele distingue el “comic suspense”, en el que la incertidumbre del 
lector o del espectador se mezcla con un sentido de superioridad, inspirada por una distancia que 
mantiene frente a los acontecimientos (2010, p. 745), del “comic surprise” que supone un efecto 
de sorpresa creado por la revelación súbita de una información que echa una luz novedosa sobre 
el mundo narrado (2010, p. 748).
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tarro, fumando puros” y se imagina acompañado de “una figura femenina que 
tenía las piernas de una cocotte, el sombrero de una marquesa, los ojos de una 
tahitiana y absolutamente nada de su mujer” (RIBEYRO, 1994, p. 88) contrasta 
con el susto que este se lleva cuando, la mañana después de la fiesta, se entera 
de que su presunto benefactor ha sido destituido y ha perdido toda su fortuna.

Unas traducciones paralelas
Como se ha visto, el paralelismo entre lo fantástico y el humor no solo 

se instala en la frustración de las expectaciones del personaje y del lector 
inducida respectivamente por la vacilación y la incongruencia, sino también 
en la enunciación a través de la cual estos dos conceptos se elaboran. Visto 
que tanto lo fantástico como el humor pueden pasar por la narración y que, 
por eso, se vinculan íntimamente a la lengua, se plantea la pregunta de cómo 
evolucionan estas modalidades enunciativas en la traducción. A este efecto, 
comparamos a continuación un cuento de Julio Ramón Ribeyro en el que la 
vacilación procede de aspectos puramente temáticos, con otro que establece 
la vacilación así como el humor jugando con la enunciación.

Enmarcamos esta comparación dentro de la teoría del polisistema, que 
considera el texto literario como un proceso de comunicación entre autor y lector 
que varía en función del tiempo y del espacio. En este proceso, la traducción 
se presenta como uno de los medios más pertinentes para dar cuenta de la 
recepción del texto en otro sistema literario (EVEN-ZOHAR, 1978, p. 118). Visto 
que nuestro estudio, enfocándose solo en la vacilación y la incongruencia, es 
muy limitado, nos fijaremos sobre todo en las “normas operacionales”7 que 
se deducen de “la formulación verbal del texto” (TOURY, 1978, p. 87). A esta 
altura, Lambert vuelve a insistir en la importancia de la enunciación señalando 
que, más que con aspectos léxicos o gramaticales, las diferencias entre original 
y traducción más tienen que ver con unas concepciones divergentes del relato y 
con las modificaciones sistemáticas que experimentan el estatuto de la ficción, 
la verosimilitud y el espacio (LAMBERT, 2006, pp. 6-7). Puesto que el narrador 
es responsable de la organización del relato y que actúa de intermediario entre 
la ficción y el lector (2006, p. 8), intentaremos observar en qué medida se 
respetan en la traducción las técnicas por las que se efectúa  la enunciación.

7  Toury opone las normas “operacionales”, que proceden de las decisiones lingüísticas 
del traductor, a las “preliminares”. Estas últimas se refieren a la política de traducción global que 
decide cuáles son los autores o los géneros que se traducen y si estas traducciones se efectúan 
de manera directa o pasan por otra lengua (1978, p. 86).
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Julio Ramón Ribeyro entre lo fantástico y el humor
Antes de pasar al análisis de la traducción de los dos cuentos, cabe 

señalar que la obra de Ribeyro es un punto de partida plausible para el estudio 
de lo fantástico y del humor. Primero, porque el cuento constituye un género 
que se ajusta particularmente a la aparición de lo fantástico. Gracias a la 
limitación del número de personajes y de las líneas de acción, crea un tiempo y 
un espacio “condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal para 
causar impacto en el lector” (HERRERA ÁLVAREZ, 2012, p. 116-117). Además, 
por implicar un ambiente doméstico y “cosas familiares” que se transforman 
“en trampas hasta tal punto que encierran el riesgo de perder la noción de 
lo real conocido” (2012, p. 118-119) entrega plenamente a este lector a la 
vacilación. Una segunda razón es que el propio Ribeyro frecuentemente opta 
en dichos cuentos por una elaboración fantástica o humorística y, en ciertas 
ocasiones, hasta acopla un procedimiento a otro.

Efectivamente, Honores recoge a Ribeyro en cada una de las tres 
vertientes que caracterizan lo fantástico en la narrativa peruana desde los 
años cincuenta: los aspectos transgresivos, la influencia de Kafka y lo fantástico 
lúdico, esteticista o filosófico moral (HONORES, 2010, p. 33). Lo fantástico quizá 
se manifiesta de manera más clara en la primera categoría que se subdivide 
en dos modalidades: una que juega con el tiempo y el espacio y otra que 
experimenta con la figura del doble. Como ejemplos de la primera modalidad, 
que se considera como característica canonizada del género (MARTÍNEZ 
GÓMEZ, 1991, p. 152), se citan Demetrio, que analizaremos más adelante, 
y Ridder y el pisapapeles. En este último cuento, la transgresión espacial y 
temporal queda clara cuando el yo encuentra en el despacho de su escritor 
predilecto, ubicado en un imaginario pueblo belga, el pisapapeles que él mismo 
tiró por la ventana de su casa de Miraflores. La temática del doble se elabora, 
como ya lo anuncia el solo título, en Doblaje y en Los jacarandás, relato en el 
que el protagonista, Lorenzo Manrique, viaja de Lima a Ayacucho para recoger 
el ataúd de su mujer Olga, fallecida allí de una crisis cardiaca cuyos síntomas 
el propio Lorenzo no supo reconocer a tiempo. En el viaje, Lorenzo conoce 
a Winnie, la profesora inglesa que le sustituirá en sus clases. En ella Lorenzo 
finalmente reconoce a Olga y se inicia un desdoblamiento que hace renacer el 
amor – como lo anuncia el brote de los jacarandás - y que se materializa en la 
alternancia casi inextricable de las dos líneas narrativas.

En lo que toca a la segunda categoría, la influencia kafkaiana se nota 
en “la irrealidad y lo absurdo cotidiano” (HONORES, 2010, p. 33) que se perfila 
por ejemplo en Silvio en el Rosedal. El protagonista de este cuento se empeña 
en buscar en la disposición de las rosas en su jardín una fórmula mágica que 
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justifique su existencia, pero paradójicamente solo consigue dar con la felicidad 
cuando abandona esta misma búsqueda. Una misma atmósfera se instaura en 
La insignia, texto en el que el héroe, por el mero hecho de ponerse una insignia 
que encontró en la calle, es incorporado en una organización misteriosa que 
le manda cumplir unas tareas descabelladas (2010, p. 182-183). En la tercera 
vertiente, lo fantástico se acopla a la elaboración humorística e irónica 
(2010, p. 33), como se ilustrará al analizar De color modesto. Para resaltar la 
traducción de las estrategias enunciativas que dan cuerpo a la vacilación y al 
humor narrativo compararemos este relato con Demetrio, texto en el que lo 
fantástico se realiza sobre todo mediante una transgresión espacio-temporal 
incompatible con la vida cotidiana

Las estrategias enunciativas y su traducción
En este último cuento el narrador, Marius Carlen, narra cómo descubre 

que su amigo fallecido, el novelista Demetrio von Hagen, parece haber planeado 
en su agenda unos hechos que, por lo visto, solo se han realizado después de 
su muerte. Carlen achaca semejante enigma a la coexistencia de dos tiempos, 
uno solar y otro personal, que se desarrollan con una cronología diferente. 
Este ambiente fantástico toca a su apogeo cuando Demetrio está a punto de 
llamar a la puerta del narrador para darle la visita que había concertado antes 
de su muerte. El encuentro inminente se describe en las versiones española y 
francesa de la manera siguiente:

En su diario no precisa la hora y aún no son las doce 
de la noche. Puede, por otra parte, haber aplazado 
esta visita, sin haberlo anotado en su diario. Falta 
solamente un minuto y confieso sentir cierta 
impaciencia. El cuarto de hora solar en que he escrito 
estas páginas me ha parecido infinitamente largo. Sin 
embargo, no puedo equivocarme, alguien sube las 
escaleras. Unos pasos se aproximan. Mi reloj marca las 
doce de la noche. Tocan la puerta. Demetrio ya está 
aquí... (RIBEYRO, 1994, p. 483).

Dans son journal l’heure n’est pas précisée et il n’est 
pas encore minuit. Il ne manque plus qu’une minute 
et j’avoue ressentir une certaine impatience. Le quart 
d’heure solaire au cours duquel j’ai écrit ces pages m’a 
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semblé infiniment long. Cependant, je ne peux me 
tromper, quelqu’un monte les escaliers. Des pas se 
rapprochent. Ma montre marque minuit. On frappe à 
la porte. Demetrio est déjà là... (RIBEYRO, 1981, p. 253).

A pesar de que en la versión francesa la traductora, Irma Sayol, 
simplemente omite la frase “Puede [...] su diario”, que es la alteración más 
acusada en la traducción entera y que no afecta al sentido del presente 
fragmento, transmite perfectamente la vacilación. En ambos textos el lector 
queda igual de arrobado ante la inverosímil llegada del difunto.

Esto no es el caso en De color modesto (De couleur modeste), cuento que 
se asocia al género fantástico por la “ironía y el humor grotesco” (HONORES, 
2010, p. 33) con los que se describe un amor imposible. Cuando, en una 
fiesta, Alfredo no consigue amistarse con alguna de las chicas invitadas, se 
emborracha y entra en la cocina donde saca a bailar a una sirvienta negra. Este 
encuentro se considera tan impensable que los dueños echan a la pareja de la 
casa y que, luego, unos guardias los detienen en su paseo por el malecón de 
Miraflores. Cuando la policía libera a la pareja en el parque Salazar, lugar donde 
suele citarse la gente guapa limeña, Alfredo se da cuenta de lo absurda que es 
su relación con la negra y sale corriendo.

La ironía que, en este caso, corre parejas con la tonalidad fantástica del 
cuento no se transfiere invariablemente a la traducción francesa. Este desajuste 
se nota sobre todo en la pérdida de la coloración local, la sustitución de unas 
palabras sugestivas por unas más neutras y la omisión o la añadidura de ciertos 
elementos. En cuanto al primer aspecto, llaman la atención unas imprecisiones 
en las referencias culturales como el plato peruano típico del “arroz con pato” 
(RIBEYRO, 1994, p. 198), que es traducido por Annie Cloulas-Brousseau8 de 
manera muy general como “un plat de volaille au riz” (RIBEYRO, 1995, p. 104), 
o la revista popular “Última hora” (1994, p. 203) cuyo equivalente parece ser 
“la rubrique des faits divers” (1995, p. 113). Aún es más notable la omisión de 
la invitación a hacer “un poco de footing” (1994, p. 197), por la que un hombre 
guapo sustrae a un grupo de chicas a la atención de Alfredo. Estas palabras no 
son gratuitas ya que se refieren a una moda que el héroe no comparte con la élite 
y ponen de relieve hasta qué punto este se encuentra marginado en la fiesta.

8  Los dos relatos se incorporan en dos colecciones diferentes encabezados cada vez 
por el título de un cuento emblemático de Ribeyro Silvio et la roseraie (Silvio en el rosedal) y 
Les charognards sans plumes (Los gallinazos sin plumas). Aunque también son traducidos por 
dos traductoras diferentes, las diferencias narrativas que caracterizan el original nos permiten 
suponer que las eventuales alteraciones se deben más a la estructura de los textos que a las 
competencias de las traductoras.
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Este aislamiento también es mitigado en la versión francesa por el 
empleo de un vocabulario más neutro. Así, la traducción de “un artista como 
tú” (1994, p. 195), con el que se apostrofa a Alfredo, por “un oiseaux rare” 
(1995, p. 97) a la vez revela de manera demasiado explícita que el héroe se 
encuentra en un sitio que no le corresponde y oculta unas de las razones que 
por las que se siente tan incómodo: presentándose como pintor deja constar 
su falta de recursos financieros, lo que desde el principio lo excluye de esta 
fiesta frecuentada por los hijos de unos limeños acomodados. Este contraste 
es reforzado por la diferencia de edad, que en la versión francesa tampoco 
se reproduce de manera muy acertada: los “dos hombre maduros” lujuriosos 
(1994, p. 196), que contempla Alfredo y a quienes se asocia, son traducidos 
simplemente por “deux hommes” (1995, p. 100) y la calificación del mismo 
héroe como “hombre de veinticinco años” (1994, p. 196) se reduce a “un 
garçon de vingt-cinq ans” (1995, p. 100). Sustituyendo la palabra “hombre” por 
“chico” se quita hierro a la oposición de edades que se elabora cuando Alfredo 
se mira al espejo y descubre que “sus ojos habían envejecido” (1994, p. 198). 
Su inferioridad financiera así como su edad relativamente avanzada hacen que 
Alfredo se atrinchere en su convicción artística y precisamente esta supuesta 
“inteligencia” (1994, p. 196) – traducida bastante libremente por “sérieux” 
(1995, p. 100) - lo aleja todavía más de las guapas jóvenes que se entregan a 
las danzas afrocubanas de moda.

La torpeza de Alfredo frente a las mujeres constituye otro aspecto 
que se atenúa en la versión francesa. Así el hecho de que al principio de la 
fiesta el verbo “remolcar” en “Alfredo se dejó remolcar por su amigo entre los 
bailarines” (1994, p. 195) es traducido por “entraîner” (1995, p. 97) (= llevar, 
arrastrar) y no por el equivalente “remorquer”, opción que mejor daría cuenta 
de la pasividad del héroe, le resta mucha plasticidad a la escena. El carácter 
inalcanzable que tienen las mujeres para el héroe y la lujuria que le inspiran 
se enfatizan en la descripción de la mujer humilde con la que sí consigue 
ligar. Así se describe cómo pasa “su brazo por el hombre femenino” (1994, p. 
201) – por lo que la diferencia de sexo gana más importancia que la persona 
- y cómo la muchacha causa en él un reflejo posesivo, casi animal, que queda 
patente en la terminología biológica por la que se ve a sí mismo como “hombre 
que reconduce a su hembra” (1994, p. 200) y al cuerpo de la negra “como 
un tótem: de madera” (1994, p. 200). En la traducción estas calificaciones se 
aflojan respectivamente en “Il passa son bras sur les épaules de sa compagne”, 
“l’homme qui raccompagne une femme”9 y “très sculpturale” (1995, p. 109).

9  Una traducción a la vez más literal y más irónica de “hembrita” hubiera sido “sa petite 
femelle”.
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La traducción francesa también borra el efecto humorístico pasando 
por alto ciertas frases. Cuando Alfredo, después de muchos esfuerzos, logra 
juntarse con unas chicas en un rincón de la sala, la observación “Una afinidad 
notoria las había reunido allí: eran feas” (1994, p. 195) se reduce en francés 
a “elles étaient laides” (1995, p.98). Igualmente, al contentarse el héroe 
finalmente del baile con la negra, el narrador le atribuye “un sentido del ritmo 
que el alcohol da cuando no lo quita” (1994, p. 199), pero la ironía contenida 
en la última parte de la frase desaparece en la traducción: “ce sens du rythme 
que l’alcool donne parfois” (1995, p. 105). Después, en una danza en la que 
“la sensualidad apenas intervenía” se dice en el original que el protagonista 
experimenta una sensación que “era más bien un sosiego de orden espiritual, 
nacido de la confianza en sí mismo readquirida, de su posibilidad de contacto 
con los seres humanos” (1994, p. 199). Tampoco esta precisión figura en el 
texto francés (1995, p. 106). Así se desvanece en la traducción gran parte de 
la burla de la supuesta superioridad intelectual con la que Alfredo pretende 
remediar su inseguridad ante las mujeres.

Si estas desapariciones terminan alterando la tonalidad humorística 
global del cuento, la añadidura de unos elementos ajenos al original perjudica su 
aspecto fantástico al ofrecer unas explicaciones intempestivas. No se trata solo 
de unas acotaciones tan inútiles como inocentes del tipo “dit-il” (1994, p. 197 
No tengo carro / 1995, p. 102 je n’ai pas de voiture, dit-il) o de unas tentativas 
de aclarar la acción - como, por ejemplo al ponerle en boca de un policía las 
palabras inexistentes en la versión española “Trève de ricanements! Allons! Au 
poste!” (1994, p. 202/ 1995, p. 112) con las que le impone silencio a la pareja 
-, sino de unas frases que tratan de explicitar algún sentido más profundo. Así 
la imposibilidad del amor entre Alfredo y la negra por la sola diferencia de raza 
es explicitada en un discurso de la chica. Mediante la explicación añadida al 
texto francés “parce qu’il fait nuit” (= porque es de noche) (1994, p. 201/1995, 
p.109) la chica subraya que Alfredo solo acepta conocerla momentáneamente 
porque la oscuridad no le permite percatarse de la diferencia del color de sus 
pieles. Esta diferencia se recalca cuando, al resistirse a los galanteos de Alfredo, 
la chica presupone en él cierta incomprensión. En la traducción se agrega “je 
sais bien que tu ne peux pas me comprendre” (1994, p. 201/ 1995, p. 110), por 
lo que se explicita mucho más la incompatibilidad entre los dos en la versión 
francesa que en el original10.

10  Una conclusión análoga se saca de la comparación de las traducciones al francés del 
cuento Doblaje de Ribeyro, que establece un fantástico de percepción, y de Pepi Monkey y la 
educación de su hermano de Bryce Echenique, que pone en marcha un fantástico del lenguaje 
(SNAUWAERT, 2013, p. 300-305).
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Conclusión
En resumen, vemos que en De color modesto los procesos de enunciación 

por los que pasan la vacilación y el humor narrativo resultan alterados 
respectivamente por un deseo de explicarlo todo, que desambigua la borrosidad 
que planea sobre la incompatibilidad de los jóvenes, y por una pérdida de la 
capacidad irónica al silenciar ciertos juegos discursivos. Sobrevalorando la función 
clarificadora inherente ya a la traducción, el texto francés sacrifica la complejidad 
“arborescente” del cuento a favor de la “linealidad” y termina produciendo una 
versión más “etnocéntrica” (BERMAN, 1999, pp. 51-52), que se fija como “norma 
inicial” (TOURY, 1978, pp. 87-88)11 la comprensión por el público de destino. 
Esto no ocurre en Demetrio que da cuerpo a su aspecto fantástico sobre todo 
mediante la función decimonónica de “verosimilización, acoplando “un hecho 
sobrenatural” a “un lenguaje mimético” (RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 2010, p. 3). 
Sugiriendo en los últimos renglones la presencia de un muerto en vida dentro de 
un contexto por lo demás cotidiano, el relato participa de lo fantástico pero no se 
da como “fenómeno del lenguaje” (2010, p. 6).

Aunque tenemos que abstenernos de sacar conclusiones demasiado 
generales partiendo de solo dos traducciones, efectuadas además por 
traductoras diferentes, las estrategias descritas parecen variar según 
las modalidades según las cuales se pone en marcha la vacilación o la 
incongruencia. Cuanto más el humor y lo fantástico pasen por la enunciación, 
más problemática se vuelve su traducción. De esta forma, las estrategias que 
arman el efecto fantástico o humorístico mediante una configuración atrevida 
de los recursos narrativos se modifican de manera sutil en su pasaje a la lengua 
y a la cultura de destino mientras que las otras se mantienen intactas. En 
consecuencia, el efecto de vacilación y de incongruencia tiende a traducirse 
de manera “adecuada”, o sea ateniéndose a la lengua fuente, si su lenguaje es 
mimético, y se vuelve “naturalizante” o “aceptable” (LAMBERT & VAN GORP, 
2006, p. 39), adaptándose a la lengua de destino, cuando se supone una alta 
tecnicidad literaria al jugar con la enunciación.

11  Aparte de las normas preliminares y operacionales, Toury estipula una norma inicial 
que atañe a la pregunta de si la traducción se atiene sobre todo al texto fuente o se deja guiar 
por las necesidades de los lectores en la lengua meta. La primera traducción se define como 
“adecuada”, la segunda como “aceptable” (1978, p. 88-89).
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Figurações do Fantástico em A ilustre Casa de Ramires

Sayuri Grigório Matsuoka1 

A relação entre realidade e fantasia no texto queiroziano manifesta-se de 
forma diversa: do apelo ao sobrenatural, como as referências à figura diabólica 
em O mandarim, em A relíquia e no conto “O senhor Diabo”, ao miraculoso em 
“O defunto”, e à memória metafísica atemporal que observamos em A ilustre 
Casa de Ramires. 

Já nas temáticas de Prosas bárbaras, primeiros escritos coligidos de Eça, 
parecem predominar certa fantasia que se revela, segundo Saraiva e Lopes, 
sob a influência da literatura romântica. Nesses textos, é notório o apelo a 
determinados recursos do “imaginário popular de cunho fantasmagórico, 
macabro, miraculoso ou supersticioso, aquele que mais sensivelmente perdura 
ao longo de toda obra queirosiana como uma catarse de medos e crenças 
inconfessáveis” (SARAIVA; LOPES, 2008, p. 859). Assim, faz-se notar também a 
inclinação do escritor aos temas românticos, principalmente aos que contêm 
esse teor fantasista.

Já na última fase, quando conclui A ilustre Casa de Ramires, as expressões 
estéticas utilizadas por Eça apresentam diferenças em relação ao estilo das obras 
anteriores. A ironia e o desdém, antes vigorosos, ressurgem, depois, diluídos em 
um processo mais sinuoso. Esse esquema de subtilização parece se estender a 
outros âmbitos do texto, como à utilização de recursos fantásticos ou imaginativos, 
por exemplo, para promover, no caso de A ilustre..., a escrita de uma narrativa 
encaixada: a novela escrita pelo personagem principal do romance.

Quando Gonçalo Ramires concentra-se para escrever a história de 
seus antepassados, estes o visitam em sua biblioteca como se ressuscitassem 
para ajudá-lo a rememorar um tempo por ele não vivido. A escrita da Torre 
de D. Ramires tinha a missão de vivificar esses varões e de mostrar sua “alma 
façanhuda, o querer sublime que nada verga” (QUEIROZ, 1997, p.230), como 
salienta o personagem José Lúcio Castanheiro, fundador da revista em que se 
publicará a obra de Gonçalo. O elogio soa como uma intimação, e o texto de 
Gonçalo consistirá em “uma soberba lição aos novos. [...] É o que eu chamo 
reatar a tradição” (QUEIROZ, 1997, p.230).  O desafio é devidamente aceito e 
cumprido por Gonçalo, e os meandros do processo revelam-se extraordinários.

1  Mestre/Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará. 
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Dos episódios que justificam essa percepção, destacam-se os que 
relatam uma espécie de transe, experimentado pelo personagem, nos 
momentos que precedem a escrita de sua novela: 

De repente, numa rasgada impressão de claridade, 
entreviu detalhes expressivos para aquela noite de 
Castelo e deverão - as pontas das lanças dos esculcas 
faiscando silenciosamente pelos adarves da muralha, e 
o coaxar triste das rãs nas bordas lodosas dos fossos... 
(QUEIROZ, 1997, p. 146). 

Parece mesmo haver uma alteração no estado de consciência de 
Gonçalo, o que proporciona sua aproximação dos antepassados e a visão dos 
acontecimentos que serão narrados por ele em sua obra. Nesse momento, as 
“Imagens e os Dizeres” surgem aos borbotões, e o velho Tructesindo Ramires, 
protagonista da novela, surge na sua frente, rodopiando espadas que se cravam 
nos inimigos. O recurso utilizado por Eça para narrar episódios como este põe 
Gonçalo em uma dimensão paralela a dos antepassados, possibilitando a 
observação dos fatos em tempo real. Gonçalo não parece olhar para o passado, 
mas vive-lo. A divisão do tempo se estingue, e o fidalgo parece mesmo estar 
face-a-face com os avós. 

Instaura-se aí uma confluência de vozes e de memórias que se explica 
não apenas no transe possivelmente provocado pelo ato da escrita, mas 
também por um sentimento de ordem desconhecida, ou sobrenatural. Dos 
diálogos do fidalgo da Torre com os mortos, surgem os elementos imaginativos 
a que chamamos, neste trabalho, de figurações do fantástico. 

A narrativa fantástica, no caso específico de Eça, corporifica 
questionamentos sociais, evidenciando, de forma provocativa, a maldade 
humana. Em A ilustre Casa de Ramires, a aproximação de Gonçalo dos avós 
permite a visão das atrocidades cometidas por estes últimos, e o que foi 
registrado nas crônicas sobre os feitos desses antepassados, apenas sob a égide 
do heroísmo, visto agora, com tamanha clareza e nitidez, revela seu lado cruel 
e sanguinolento. É esse sentido que o fantástico adotado por Eça, sobretudo 
nesta obra, segue, instaurando uma escrita em que há a possibilidade de 
sobreposição dos tempos passados e presente.

Constitui tarefa árdua a definição categórica e estrita de um gênero, 
e com a narrativa fantástica não é diferente. Não há, lembra Ceserani (2006, 
p. 67), procedimentos formais ou temas específicos para uma modalidade 
literária. O fantástico segue essa prerrogativa. O que podemos considerar, 
então, gênero fantástico foi o que serviu, em um período histórico delimitado, 
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para ampliar o entendimento humano acerca da realidade e “para colocar em 
discussão as relações que se constituem [...] entre paradigma de realidade, 
linguagem e as nossas estratégias de representação” (CESERANI, 2006, p. 68). 
Outro fator deve ser considerado, ainda segundo Ceserani, nessa percepção: 
os aspectos cognitivos que envolvem o processo da leitura.

Nesse sentido, o leitor tem participação ativa no cumprimento do 
propósito de um gênero literário, colaborando para que o texto alcance 
suas possibilidades de significados. Umberto Eco, quando diz que “Um texto 
é incompleto e distingue-se de outros tipos de expressão por sua maior 
complexidade, pois, está entremeado do não dito” (ECO, 1979, p.36), esclarece 
essa situação de cumplicidade entre texto e leitor que tanto caracteriza a 
literatura. É, com efeito, o leitor, com suas expectativas, com suas experiências 
culturais e com suas características psicológicas, que corroborará ou não o 
caráter fantástico de um relato. 

A análise desse procedimento narrativo remete, muitas vezes, às 
performances dos códigos semióticos e à sua relação com o real, o que no 
texto se evidencia mediante os processos de figuração. Carlos Reis (2006) 
avalia algumas condições em que tais processos entremeiam o estatuto do 
personagem na ficção e, com esse estudo, fornece-nos alguns direcionamentos 
para a avaliação da constituição do fantástico enquanto narrativa. Entre essas 
condições, está “a formulação genettiana que entende como metalepse 
narrativa procedimentos como as intrusões do narrador ou do narratário no 
universo diegético [...]” (REIS, 2006, p.33). Essas intromissões do narrador, ou 
do narratário, manipulam os elementos que definem se a natureza do texto 
será fantástica, lúdica ou bizarra (GENETTE apud REIS, 2006, p 33). Esses 
jogos, segundo Genette, estão limitados às condições de verossimilhança, e 
a narração constitui o espaço onde esses limites se flexionam, interligando 
história e relato (GENETTE, 1972, p. 245).

Nos relatos fantásticos, os procedimentos narrativos adotados 
materializam ideias sobre acontecimentos, por vezes sobrenaturais, por vezes 
extraordinários, que remetem a um estranhamento. Esse recurso instaura 
no texto figuras culturalmente reconhecidas que ativam na memória do 
leitor sentimentos inexplicáveis pela razão. Esse procedimento ancora-se na 
linguagem, mas sua atuação remete a todos os elementos envolvidos no ato de 
representação. O discurso fantástico pode assumir, nesses termos, uma forma 
de atuação figurativa, autônoma, cujo sentido se dá por situações próprias que 
fornecem ao texto todas as condições de verossimilhança.

Irène Bessière, em trabalho sobre o relato fantástico, avalia essa situação, 
observando, também, as condições de verossimilhança desse tipo de texto:
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O fantástico confirma a rejeição do presente e parece 
o conservatório de valores caducos. Nesse processo, 
o escritor admite a ruptura com a realidade, a fim de 
restaurar a ordem perdida, que se torna, pela transcrição 
literária, a ordem absoluta (BESSIÈRE, 1972, p. 42).

O texto fantástico tradicional consubstancia-se, então, por uma 
coerência própria, garantida pelo equilíbrio entre a habilidade do escritor em 
coordenar os elementos diegéticos e as expectativas do leitor em relação à 
natureza real ou extraordinária do relato. 

Em A ilustre Casa de Ramires, percebemos um distanciamento dos meios 
narrativos adotados por Eça em outros momentos de sua escrita, sobretudo 
em textos como O mandarim, em que circulam os procedimentos da narrativa 
fantástica tradicional. Podemos antever em A ilustre... um posicionamento 
narrativo que se aproxima muito mais dos relatos contemporâneos em que 
o elemento fantástico surge de uma possibilidade subordinada a uma crença, 
ou de um vacilo nos parâmetros racionais de entendimento do mundo, 
e não necessariamente de um contexto sobrenatural em que elementos 
fantasmagóricos são naturalizados. 

O leitor, nesse caso, é mais solicitado a completar os sentidos do 
texto, pois é sua postura diante da natureza de determinados fenômenos 
que ratificará a existência do elemento sobrenatural na narrativa. É claro 
que havemos de considerar, nesse caso, o fantástico segundo a perspectiva 
delineada por Todorov (2004), que considera o leitor como peça fundamental 
para o estatuto do texto fantástico.

O que podemos entender por fantástico aqui nos remete à hesitação, 
sentida pelo leitor, mediante a narração de alguns fatos. Na Introdução à 
literatura fantástica, Todorov (2004) relaciona essa característica ao relato 
fantástico:

O fantástico se fundamenta essencialmente numa 
hesitação do leitor — um leitor que se identifica com 
o personagem principal— quanto à natureza de um 
acontecimento estranho. Esta hesitação pode resolver 
seja porque se admite que o acontecimento pertence 
à realidade, seja porque se decide que é fruto da 
imaginação ou o resultado de uma ilusão; em outros 
termos, pode-se decidir se o acontecimento é ou não é 
(TODOROV, 2004, p.166).
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O leitor de A ilustre... experimenta essa vacilação quando acompanha 
o transe de Gonçalo ao escrever, pois não é fácil verificar se os antepassados 
parecem realmente retornar à vida e conversar com o descendente vivo, ou se 
tudo não passa de alucinação do personagem. O que observamos, todavia, é 
que esse aparecimento se dá através de um esquema de materialização textual 
de ideias sobre um acontecimento estranho aos parâmetros racionais. Trata-
se, a nosso ver, de um recurso que instaura no texto elementos imaginativos 
que, uma vez referidos, ativam, na memória do leitor, saberes e sentimentos 
de ordem mais profunda que aqueles pautados pela razão cartesiana. 

Para Furtado (1980), em A construção do fantástico na narrativa, os 
fenômenos meta-empíricos que caracterizam a narrativa fantástica obedecem 
a duas ordens principais: a uma sobrenatural e a outra, inexplicável pelos 
princípios do mundo real. Foi com essa segunda categoria que assinalamos 
o elemento fantástico no texto aqui analisado, observando, dentre outros 
aspectos, como assinala Batalha Reis na introdução de Prosas Bárbaras, 
“as lacunas deixadas no completo da totalidade psíquica, pelas definições 
fragmentárias do compreensível” (QUEIROZ, 1945, p. XXIII) como expressão da 
mencionada imaginação fantasista. O fantástico, nesse sentido, 

propõe, ao destinatário da enunciação, um universo 
em que algumas categorias do real foram abolidas ou 
alteradas, passando a funcionar de uma forma insólita, 
aberrante, inimaginável. [...] O fantástico não permite 
que uma explicação racional venha repor a lógica 
nesse mundo aparentemente “outro” e reinstale, por 
completo, o leitor no real (FURTADO, 1980, p. 44).

Observamos, assim, duas perspectivas para a avaliação do fantástico 
em A Ilustre Casa de Ramires: de um lado, estão os mecanismos a partir dos 
quais se organizam as estratégias narrativas no texto; de outro, estão as formas 
de percepção do leitor que, segundo suas orientações sociais, culturais e, até 
mesmo, literárias, perceberá o relato fantástico. No primeiro caso, podemos 
ver certos posicionamentos voltados para a criação de uma atmosfera 
extraordinária a partir de elementos como espaço, personagem e tempo; no 
segundo caso, devemos observar as formas como essas estratégias suscitam 
no leitor o estranhamento comum à narrativa fantástica. Neste último caso, 
podemos recorrer a outras áreas do conhecimento para elucidar o efeito da 
narrativa fantástica a partir da recepção. Nesse sentido, consideramos estudos 
sobre a natureza dos sentimentos geralmente relacionados a esse tipo de 
narrativa, como o medo e o estranhamento, por exemplo.
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Freud, em um texto sobre o “estranho”, que reúne conhecimentos 
oriundos das mais diversas fontes, avalia algumas possibilidades para esse 
sentimento de desconforto que acompanha a leitura de certas narrativas e que 
suscita o medo, ou apenas o estranhamento. Esse fenômeno, segundo essa 
visão, estaria sujeito a determinadas condições e circunstâncias que incitam a 
sensação de desamparo semelhante a que se tem em estados oníricos (FREUD, 
1990). E no caso da aproximação de Gonçalo dos antepassados, perpassa um 
elemento fundamental para o despertar desse sentimento no leitor: a morte. 
Para Freud: 

Dificilmente existe outra questão, no entanto, em que 
as nossas ideias e sentimentos tenham mudado tão 
pouco desde os primórdios dos tempos, e na qual 
formas rejeitadas tenham sido tão completamente 
preservadas sob escasso disfarce, como a nossa relação 
com a morte (FREUD, 1990, p. 301).

Essa vinculação, realmente, ativa os mais diversos sentimentos na 
memória do leitor, perscrutando, inclusive, sentimentos como o medo e a 
ansiedade, tradicionalmente relacionados à morte. No caso específico da 
narrativa queiroziana, o confronto com a morte não se dá pela iminência do 
desaparecimento de um personagem, nem pela consequente empatia do leitor 
em relação a essa contingência, mas pela possibilidade de diálogo com os que 
já se foram. E é justamente através dessa sensibilidade de Gonçalo Ramires 
em sentir materialmente a presença de seus mortos que o texto apresenta seu 
conteúdo fantástico.

São muitas as formas de manifestações do fantástico na literatura e 
em Eça de Queiroz parece haver mais de uma vertente dessa composição. 
O elemento fantástico de A relíquia distingue-se, por exemplo, do elemento 
fantástico presente em O mandarim que, por sua vez, distingue-se das 
diretrizes fantásticas de A ilustre Casa de Ramires, mantendo, todavia, o que 
consideramos ponto fulcral nas narrativas queirozianas dessa natureza: o 
fundo moralizante. 

Além disso, manifesta-se neste texto uma ordem imaginativa, ou 
fantástica, que não se opõe à realidade, mas que subverte a sua concepção 
usual, atrelando ao cotidiano, aspectos extraordinários. Esse tipo de narrativa 
parece fugir ao realismo que Cortázar descreve como ingênuo, pois não se 
confrange nos limites das “psicologias definidas” (CORTÁZAR, 2006, p.148). 
Esse formato não segue a linha narrativa tradicionalmente atribuída aos relatos 
fantásticos produzidos até o século XIX, em que algumas condições recorrentes, 
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como a alusão a monstros, bruxas ou a vampiros, permitem o seu reconhecimento 
imediato, mas utiliza recursos muito mais próximos do que se fará no século XX, 
quando o teor fantástico manifesta-se pela inserção de acontecimentos estranhos, 
mas possíveis, no cotidiano dos personagens. Essa possibilidade, entretanto, está 
subordinada a uma percepção mais sensível do real. 

Considerando episódios do romance A ilustre Casa de Ramires em que o 
personagem Gonçalo Ramires, ao escrever as aventuras de seu avô, Tructesindo 
Ramires, observa o passado de modo invulgar, compartilhando com os mortos 
suas aventuras, este trabalho, através da análise de algumas figurações do 
fantástico, objetivou mostrar mais essa faceta da prosa queiroziana. 
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o gótico lúdico contemporâneo no videogame Bayonetta  
e na série animada Monster High

Simone Silva Campos1

Este trabalho consiste em apontar duas obras recentes que constituem 
uma retomada do que costuma ser entendido como gótico, baseando-me 
principalmente em Punter e Byron (2004), para em seguida comentar as 
implicações dessa seleção de tema gótico por parte das respectivas indústrias, 
a de videogames e a de brinquedos.

A primeira obra em questão é a série animada Monster High (2010 - ), 
uma franquia multimídia norte-americana elaborada por Garrett Sander e 
de propriedade da Mattel, fabricante de brinquedos. Vinculado aos desenhos 
animados, há livros, roupas, acessórios e, é claro, bonecas (fashion dolls). Sua 
premissa é a releitura de monstros clássicos como alunas de uma escola de 
ensino médio só para monstros. Pelo menos duas alunas provêm de monstros 
da literatura gótica: Frankie Stein, filha do monstro Frankenstein, e Draculaura, 
filha do Conde Drácula (que fala com sotaque romeno na dublagem norte-
americana). A escola fica num castelo. A trilha sonora é do gênero rap na abertura 
da série animada, e pop no decorrer dos episódios. O público-alvo da franquia 
são meninas pré-adolescentes (de 6 a 12 anos), mas as bonecas também são 
colecionáveis para adultos. A franquia procura se legitimar para os pais e mães 
desse público-alvo principal com uma mensagem de “seja você mesmo”, “ame-
se do jeito que é – e a seus amigos também”. É uma mensagem anti-bullying.

O segundo objeto desse trabalho é o videogame Bayonetta (2009), 
cuja sequência, Bayonetta 2, sairá este ano (2014). No jogo, a sensual bruxa 
Bayonetta, filha de uma bruxa das trevas com um mago da luz, desperta sem 
memória de seu passado e precisa buscar respostas enquanto é perseguida 
por anjos que tentam matá-la. Trata-se de um videogame do designer japonês 
Hideki Kamiya, também responsável pela série Devil May Cry, bem similar ao 
citado Bayonetta, mas com um protagonista masculino.

O público-alvo de ambas as séries são rapazes de 15 a 25 anos (embora 
a classificação indicativa norte-americana seja “M”, para maiores de 17 anos). 
Bayonetta é vendido como a oportunidade de controlar uma heroína poderosa 
e sensual, mas não apelativa demais, em lutas elaboradas num cenário gótico-
kitsch. A trilha sonora do jogo acompanha essa sugestão: é jazz com toques de 
música eletrônica.
1  Mestre em Letras (UERJ) e escritora de ficção na Companhia das Letras.
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Segundo Punter e Byron (2004), o que costuma ser entendido como 
gótico apareceu na literatura no século XVIII. O romance O castelo de Otranto 
(1763), de Sir Horace Walpole, é considerado seu marco inicial. O romance gótico 
costumava ser ambientado num castelo ou mansão, com alas ou sótãos trancados 
ou “proibidos”, e cheios de criados. O clima predominante era de suspense, 
mistério e terror, e temas comuns eram o grotesco, o excesso, a perversão, a 
religião católica, o paganismo/ocultismo, o transcendental e o exótico.

A heroína gótica prototípica é bela, inocente, justa, virtuosa, de sexualidade 
“sadia” (para a época). Às vezes era curiosa e investigativa, indo ao “porão proibido” 
e assim movimentando a história. Já o vilão gótico prototípico era fisicamente 
grotesco e sexualmente pervertido, possuindo vícios e segredos sujos.

No desenvolvimento do estilo, autoras como Ann Radcliffe (1724-
1823) acrescentaram novos elementos ao romance gótico, trazendo-o para 
uma época mais próxima à nossa. Lord Byron, um dos mais famosos poetas 
românticos, aristocrático e libertino, tanto abusou de temas góticos (como 
o vampiro) em suas obras quanto inspirou inúmeras outras, devido à lenda 
que se criou sobre a sua pessoa. O (anti-)herói byroniano mesclou ao herói 
alguns dos traços que mencionamos como sendo do vilão gótico. Ele podia ser 
fisicamente grotesco e ter vícios ou obsessões, mas definia seus próprios meios 
de atuação e sempre demonstrava paixão, o que de algum modo o justificava. 
Um exemplo: o Heathcliff de O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë.

Na época vitoriana, no século XIX, apareceram heroínas góticas mais 
voluntariosas ou que, mesmo enquanto vítimas e desprotegidas, conseguiam 
questionar ou reverter parte da situação – como a Cathy de O morro dos ventos 
uivantes (Emily Brontë) ou a Jane Eyre do romance homônimo (de Charlotte 
Brontë). Na literatura vitoriana gótica, “As mulheres tendem a assumir o papel 
tanto de heroína como de monstro, e provocam angústia sobre a instabilidade 
da identidade e a ruptura de papéis de gênero” (PUNTER e BYRON, 2004, p. 27)2.

Portanto, a heroína vitoriana com traços góticos era mais voluntariosa que 
a anterior; era mostrada imersa nas estruturas de poder e às vezes trabalhando 
contra elas de forma sutil. Havia também espaço para novos temas e enfoques: a 
psique dos personagens, críticas a estruturas de poder (tarefas domésticas, política, 
religião, casamento, criação de filhos). Também passou a ser mais explorado o lado 
psicológico dos personagens, especialmente com Edgar Allan Poe.

No século XX e início do XXI, o gótico foi retomado inúmeras vezes. No 
cinema, desde Nosferatu de Murnau até o livro que virou filme Crepúsculo; na 
música, como no metal gótico e nos New Romantics dos anos 80; o mesmo vale 
para a moda e a literatura.

2  No original: “The women tend to assume the roles of both heroine and monster 
(q.v.), and provoke anxieties about the instability of identity and the breakdown of gender roles.”
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Recentemente surgiram as obras citadas, as bonecas Monster High e o 
videogame Bayonetta. É sabido que, no capitalismo, o mainstream encampa 
elementos seletos do underground para tentar oferecer frescor em seus 
produtos e lucrar com novos nichos que constantemente vão aparecendo e 
sumindo (SLATER, 2002).

Não é possível descontar todos os elementos obviamente apelativos 
e moralmente questionáveis das obras citadas como arbitrários ou 
automaticamente passíveis de releitura mais permissiva. É possível, porém, 
enquadrá-los como concessões comerciais das indústrias ao gosto estabelecido 
e assinalar quando o gosto estabelecido não foi sistematicamente obedecido, 
buscando uma explicação para tal.

Comentando a pensadora Judith Williamson e Roland Barthes, Don 
Slater diz que

A associação entre um líquido perfumado e feminilidade 
pode muito bem ser ontologicamente arbitrária (isto é, 
não existe nenhuma conexão inerente entre eles na 
natureza); mas, com toda a certeza, não é socialmente 
arbitrária. Existe uma história muito complexa de 
motivações e ações sociais por meio das quais esses dois 
elementos foram conectados (patriarcado, comércio, 
etc.). (SLATER, 2002, p. 140)

O fato de essas indústrias terem escolhido temas considerados góticos 
para esses dois produtos pode ser analisado como uma resposta a críticas 
feministas – e a mães e pais que se recusam a comprar certos produtos para 
seus filhos por razões morais. Conforme vamos mostrar, é o caráter especial 
e independente (e ocasionalmente grotesco) dessas heroínas, atenuado e 
temperado pelo humor e pela ironia, que é seu “diferencial de venda” e “valor 
percebido”. Antes de mais nada, porém, quero sublinhar alguns elementos 
góticos nas duas obras.

As heroínas que citei são mesclas diferentes de heroína e vilão gótico. As 
moças de Monster High são fisicamente grotescas, mas sua sexualidade é sadia 
para os padrões da nossa época: elas paqueram os rapazes-monstros de sua 
escola. Há muito humor e ironia nos roteiros. Frankie Stein, filha do monstro 
Frankenstein, está sempre dando choque ou se desmontando (pois seu corpo 
são pedaços de corpos costurados). Draculaura, filha do Conde Drácula, fala com 
sotaque romeno na dublagem norte-americana. Ela é vegetariana, detesta ver 
sangue. Outras personagens são: Clawdeen Wolf, a filha do lobisomem, moça 
de pele negra; Cleo De Nile, uma jovem múmia egípcia (na verdade, a rainha 
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Cleópatra); Lagoona Blue, filha do Monstro da Lagoa Negra (personagem de 
filmes B dos anos 1950), que tem pele verde e barbatanas nas pernas; Ghoulia 
Yelps, filha de um zumbi que fala apenas com resmungos e gemidos e é a nerd 
da turma; e Operetta, filha do fantasma da Ópera, que é uma fantasma e toca 
rock (na dublagem norte-americana, ela fala com sotaque do sul dos EUA; seu 
pai teria emigrado para lá da França), entre muitas outras personagens3.

Os problemas que as monstras têm com seus corpos fora de padrão e 
ideários conflituosos espelham os problemas reais de muitos adolescentes– e 
daí viria o salvo-conduto da marca Mattel para comercializar as bonecas para 
um público infanto-juvenil: uma mensagem de autoaceitação (e aceitação 
mútua) independente do seu tipo físico e ideias dissonantes.

Apesar de tentarem passar uma imagem de inadequação, o corpo de 
todas as moças de Monster High ainda é de modelo de passarela (um dos 
ideais da nossa época), alto e esquelético, sendo considerado idealizado 
demais e até problemático por algumas mães, por ser um padrão inatingível 
para muitas crianças. O site feminista Jezebel diz que a real mensagem da 
Mattel é mais algo como “seja você mesma, não importa como for! Desde que 
‘você’ seja uma adolescente magérrima com rostinho angelical louca por moda 
e garotos”4 (BEUSMAN, 2014).

Quem vê o seriado com olhar de criador entende a função dessa 
distorção: os criadores de Monster High são fabricantes de bonecas do tipo 
fashion doll, com inúmeras variações de roupas, e querem vender bonecas 
detalhadíssimas, para atrair os colecionadores (mirins ou não) e evitar 
imitações. Sendo os corpos dessas bonecas alto e magro, é possível detalhar 
muito mais os designs de roupa e dificultar o trabalho dos piratas. As roupas 
têm um quê de rococó, com espirais detalhadíssimas e assimetrias calculadas.

O monstro no gótico cumpria, segundo Punter e Byron, uma função cultural:

Através da diferença, fosse na aparência ou no 
comportamento, o monstro opera para definir e 
construir a política do ‘normal’. Situado às margens 
da cultura, eles policiam as fronteiras do humano, 
assinalando os limites que não devem ser trespassados.5 
(PUNTER e BYRON, 2004, p. 263)

3  Fonte: monsterhigh.com.br e a série animada.
4  No original: “you’re free to be you no matter what! As long as ‘you’ is a fashion-
loving, boy-chasing very thin teenager with the facial features of a cast member from Pretty Little 
Liars.” [Pretty Little Liars é um seriado cujo elenco é cheio de moças de rosto angelical; omitimos 
a referência na tradução.]
5  No original: “Through difference, whether in appearance or behavior, monsters 
function to define and construct the politics, of the ‘normal’. Located at the margins of culture, 
they police the boundaries of the human, pointing to those lines that must not be crossed.”



1106<sumário

As monstrinhas de Monster High burlam as regras sociais apenas até um 
certo ponto; por outro lado, reforçam outras regras, numa rebeldia/diferença 
domesticada com poder para agradar tanto aos filhos como aos pais. Punter 
também cita Christopher Craft dizendo como o texto admite o monstro para, 
no final, expeli-lo junto com as perturbações que o mesmo traz. As meninas 
de Monster High continuam lá por episódios a fio – e, a cada novo filme, novas 
personagens-monstro são apresentadas (e suas bonecas correspondentes 
colocadas à venda). Essa permanência do monstro só é aceitável devido ao 
humor e ironia da série.

A bruxa-título do jogo Bayonetta é outro tipo de mistura entre heroína 
e vilão gótico. Novamente, há muito humor e ironia na história. Mais do que 
isso, ela é deliberadamente kitsch ou camp, com um caminhão de referências 
deslocadas de raízes históricas (SONTAG, 1987). A personagem é uma bruxa 
com imagem de bibliotecária sexy (usa um par de óculos), roupa negra colante 
(na verdade constituída pelo próprio cabelo negro e comprido da bruxa) e pele 
leitosa. Os cenários são muito detalhados, variando de bares da era do jazz até 
arquitetura gótica e art déco. Há detalhes vitorianos e rococó nas roupas.

Bayonetta tem um corpo ainda mais irreal que o de uma modelo de 
passarela, com as proporções todas “erradas” (braços e pernas longuíssimos, 
cabeça pequena). Porém, novamente, quem joga o jogo com olhar de criador 
entende a função dessa distorção: tornar inteligíveis as sequências de golpes 
acrobáticos nas cenas de luta. (Mesmo assim, a poluição visual impera.) Os 
personagens secundários também seguem a mesma (des)proporção.

Bayonetta é pervertida (é mostrada tendo prazer sádico ao torturar 
anjos durante as lutas – e o jogador ganha pontos extras por isso) e é aliada do 
demônio contra os anjos celestiais, constituindo-se numa anti-heroína. Durante 
as cenas de luta, Bayonetta pode ficar quase toda nua, já que, como dissemos, 
sua roupa colante é na verdade seu próprio cabelo comprido. No entanto, em 
dado momento da história ela encontra uma menininha indefesa e cuida dela, 
revelando um inesperado lado maternal; e no final a bruxa-título é mostrada 
como uma vítima indefesa, que foi o tempo todo manipulada num plano para 
controlar o universo; nesse momento o jogador passa a controlar sua melhor 
amiga, Jeanne, que também é bruxa, para salvá-la – com subtextos lésbicos. Ou 
seja, Bayonetta é uma mistura complicada entre a mocinha vitoriana (vítima, 
mas rebelde) e o herói byroniano impiedoso e pervertido que define seus 
próprios meios de atuação no mundo.

Em alguma medida, essas duas criações, Bayonetta e Monster 
High, visam responder a críticas à imagem da mulher conforme retratada, 
respectivamente, por bonecas de aparência “adulta” e pelos videogames. Não 
por bondade, é claro, mas para vender mais bonecas e videogames.
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Com as Monster High, a Mattel quis lucrar também com o oposto do que 
ela mesma produz: a Barbie, a fashion doll prototípica. O mundo da Barbie é rosa, 
francamente rico e consumista (há mansão, Ferrari conversível); ela tem uma 
profissão de mentirinha que muda conforme a roupa que ela usa, e, quando vem 
com falas gravadas, ela diz coisas do tipo “matemática é difícil”6. As meninas de 
Monster High frequentam uma escola, têm “matérias preferidas”, têm hobbies 
como costurar e tocar guitarra e uma delas é vegetariana; em suma, elas são 
vendidas com “personalidades” que se expressam nas roupas e se derivam de 
motivos literários, cinematográficos e/ou folclóricos, e essas personalidades não 
mudam conforme a roupa que elas usam (embora a roupa, cabelo e maquiagem 
variem dentro das possibilidades da personagem). As Monster High se definem 
em oposição à boneca Barbie, mas a Mattel lucra com as duas.

A indústria de games enfrenta há tempos críticas sobre o direcionamento 
exclusivo de jogos ao homem heterossexual. Em resposta a isso, a indústria 
vem tentando criar heroínas significativas, mas, muitas vezes, elas funcionam 
mais como objetos de desejo. Um exemplo é a Lara Croft, protagonista da 
série Tomb Raider. A identidade principal que um jogador se atribui ao jogar 
os primeiros Tomb Raider é de apreciador de beleza feminina em meio a 
sequências de ação – ou seja, a personagem só reforça mais o apelo exclusivo 
ao jogador homem heterossexual. Apenas no jogo mais recente da franquia 
(2013) é que a personagem passou a ter uma história e um design de corpo 
menos objetificantes. Para este jogo foi contratada uma roteirista mulher, 
Rhianna Pratchett.

Ao recorrer a elementos do gótico, os criadores de Bayonetta 
conseguiram criar uma personagem feminina mais completa – criaram uma 
heroína byroniana/vitoriana. Bayonetta é um objeto de desejo que se sabe 
objeto de desejo e usa isso a seu favor, mas não descuida da ação. E tem uma 
amiga/rival bruxa que é quem a salva no final. Os personagens homens do 
jogo são covardes, dependentes dela ou traidores, com exceção do Rodin, 
dono da loja do jogo. Bayonetta é quem resolve as coisas. E ela não é “só” 
durona e sensual, como a Lara Croft original: é uma bruxa delicada (em certos 
momentos ela ganha asas de borboleta, e faz ataques usando seu cabelo 
comprido); também é um pouco maternal e vítima, conforme já explicamos. 
Esses pequenos detalhes incomuns afastam parte do público tradicional, mas 
atraem novos jogadores.

Mas isso não significa que o apelo ao público tradicional de videogames, 
o rapaz heterossexual, tenha sido deixado de lado. Bayonetta está sempre 
fazendo caras e bocas, e chupando pirulitos mágicos que são seus power-ups 

6  NEW YORK TIMES, 1992. Ver também o vídeo da boneca (Teen Talk Barbie) falando 
“Math Class Is Tough” em https://www.youtube.com/watch?v=NO0cvqT1tAE. 
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(itens para recuperar energia). Conforme você vai cumprindo objetivos no jogo, 
destranca novos trajes para a bruxa – trajes bem reveladores, como quimono, 
maiô, uniforme de colegial – sob a desculpa bem tênue de que vestir roupas 
escalafobéticas é um interesse da personagem. Então o jogo é uma mistura da 
sensibilidade oriental com a ocidental voltada para cativar a imaginação sexual 
dos rapazes adolescentes ao mesmo tempo que inclui jogadoras e jogadores 
queer que não se sentiam muito representados(as) em jogos anteriores.

Comprar um produto, na sociedade capitalista dos dias de hoje, é uma 
definição de identidade. Slater afirma que, segundo Baudrillard,

agora consumimos signos, e não coisas. Os bens não 
fazem sentido em termos de seu lugar funcional na 
ordem das práticas sociais, e sim por seus “valores de 
signo”, semioticamente ligados a sistemas de significado: 
estético, funcional, hierárquico, etc. (SLATER, 2002, p. 
143-144)

O que você compra, ao comprar Bayonetta ou Monster High, é a 
identidade de alguém ligeiramente mais preocupado com a capacidade da 
mulher determinar seus próprios caminhos do que seus colegas que preferem 
a Barbie e os games com personagens femininas unidimensionais. Tomo como 
um bom sinal o fato dessa identidade se tornar algo comercializável (e rentável) 
por indústrias tão poderosas – a de videogames e a de brinquedos.
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