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CONTRASTES ENTRE DIVINO E MONSTRUOSO: 
ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NA 

LITERATURA ARTURIANA
Annabela Berudi Leal 

Rafaela Pedroso de Oliveira 
Valter Henrique de Castro Fritsch

INTRODUÇÃO

Ao acompanhar a caminhada da humanidade, ao longo dos tempos, 
a Literatura contara e recontara as mais diversas histórias. Em tempos 
longínquos, tragédias catárticas exortavam sobre a ira dos deuses e 
a iminência de um destino pré-estabelecido, narrativas mitológicas 
ensinavam sobre a origem do mundo e das coisas, e romances 
arrebataram corações de milhares, dentre tantas outras possibilidades 
de imersão no vasto universo de tal arte. Existem ainda narrativas que 
desafiam as relações de espaço e tempo, sobrevivendo por séculos e se 
espalhando ao redor do mundo, mesmo na contemporaneidade. Pode-se 
mencionar como uma dessas narrativas universais a lenda do rei britânico 
que trouxera unificação à Grã-Bretanha, cristianizando seus cidadãos 
e construindo paz e progresso desmedidos – a lenda do rei Artur, que 
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ainda hoje se atualiza por intermédio de novos autores e versões, e se faz 
conhecida mundialmente, com seus personagens e elementos icônicos.

As afirmações acima podem ser constatadas se nos dispormos a 
perguntar, mesmo a uma criança, se já se ouviu falar acerca da história 
de um menino, nobre de alma, que retirara uma espada mágica de 
uma pedra e tornara-se rei. As respostas em sua maioria são positivas, 
já que atualmente se possui os mais diversos meios de representação 
e propagação de uma história, como é o caso dos livros ilustrados e 
animações voltadas ao público infantil, e dos seriados e filmes para 
televisão e cinema. As lendas do universo arturiano foram difundidas e 
tornaram-se populares tanto entre os adultos como entre os jovens.

Entretanto, nem só de espadas e coroas se faz a história do rei Artur. 
Conforme mencionado, além de elementos simbólicos e do enredo 
cativante que mostra uma jornada de ascensão e sucesso, a história 
também se faz de personagens com suas motivações, características e 
personalidades distintas na teia de relações que os enredos arturianos 
possibilitam. E da gama de possibilidades, é dos personagens femininos 
da lenda Arturiana que trata esse capítulo, e de suas representações 
ao longo da história do mito, o que acaba por revelar representações 
femininas que são intrínsecas do que Jung (1964) cunhou como 
inconsciente coletivo da humanidade. Trata-se de representações já há 
muito enraizadas, enquadrando e moldando o comportamento feminino, 
categorizando-o como apropriado ou não, aceito ou não aceito, em 
consonância ou dissonância de padronizações instauradas por convenções 
sociais herdadas de épocas passadas. Colocam-se lado a lado bem e 
mal, inocência e crueldade, tentação e prudência que não deixam de se 
mesclar, conflitar e colaborar entre si, influenciando o rumo das versões 
do mito das mais diferentes maneiras.

Busca-se aqui, portanto, discorrer sobre a representação feminina em 
três obras do mito Arturiano, destacando a relação da mulher enquanto 
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“anjo” e enquanto “monstro”, associando tais relações à abordagem 
Junguiana do conceito de arquétipos, bem como perceber questões de 
gênero, sociais e históricas que perpassam a imagem do feminino, podendo 
esta ser, na mesma medida e intensidade, tanto divina quanto monstruosa.

DAS OBRAS ANALISADAS

Como dito anteriormente, foram estudadas três obras, mais 
precisamente, três sagas que fazem sua releitura particular sobre o mito 
Arturiano, revivendo e reinventando-o. O primeiro romance, escrito no 
século XV por Sir Thomas Malory, representa a primeira versão da história 
escrita em língua inglesa. Escrito com características da literatura de 
cavalaria, a obra de Malory traz um enredo conhecido, como a retirada 
da espada Excalibur da pedra; a representação de Ginebra como cristã, 
porém amante do cavaleiro Lancelote, e a existência de Morgana como 
uma vilã astuta, adepta do paganismo, completando com Ginebra uma 
dualidade entre claridade e escuridão.

A partir de Marion Zimmer Bradley somos apresentados às senhoras 
do lago que guardam uma cidade mística envolta por uma névoa. Na 
saga de quatro livros que compõem As Brumas de Avalon, o ponto de 
vista de Morgana, meia-irmã de Artur, é revelado em uma série um tanto 
diferente de acontecimentos, e passamos a compreender motivações, 
cenários e atitudes de personagens de maneira abrangente. Por fim, 
através de Bernard Cornwell e suas Crônicas de Artur conhecemos o 
lado sangrento da disputa entre católicos e pagãos, em uma variante da 
narrativa mais provável de ter acontecido historicamente, de acordo com 
o contexto social da época. As dicotomias na representação convencional 
das mulheres são completamente alteradas, com as personagens 
desempenhando papéis distintos do usual, sem deixarem de exercer 
grande influência no curso dos acontecimentos. Cada escrito é feito sob 
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uma ótica e perspectiva que difere da anterior, mas que no final, mantém 
e preserva as principais características do mito. São representações que 
se mantém ao longo do percurso da História, ainda que sofram alterações, 
conforme será explicado adiante.

OS ARQUÉTIPOS

Para compreender de forma mais clara como tais representações 
se enraízam e se repetem na sociedade, se faz necessário elencar a 
importância do trabalho de Carl Gustav Jung (1875-1961), psicanalista que 
cunhou sua teoria sobre o inconsciente humano, estudando a ocorrência 
e produção simbólica dos povos e indivíduos na arte, nas religiões, ritos 
de passagem e nos sonhos, desbravando as sombras do inconsciente e 
possibilitando um maior autoconhecimento. No ano de sua morte, Jung 
finalizou a escrita de um capítulo de seu livro que discorre de forma didática 
sobre seus conhecimentos e experiências adquiridos na interpretação de 
sonhos de seus pacientes.

Nessa obra, o psicanalista versa sobre um dos conceitos-chave para 
compreensão da presente análise, a delimitação do que ele chama de 
arquétipos, que são como tendências para a formação de representações 
semelhantes, regularidades na construção de imagens, personagens, 
condutas e jornadas. Jung afirma também que esses arquétipos “podem ter 
inúmeras variações de detalhes — sem perder a sua configuração original”, 
explicando porque existem tantas histórias com a figura do rei, por exemplo: 
pode-se representar um rei específico, com sua própria personalidade e 
características, com seu próprio reino, nome e trono, entretanto, esse rei 
nunca fugirá de ao menos uma configuração base de tantos os outros reis 
já representados. Como se o homem fosse, há milênios, ressignificando 
a posição de chefe ou líder, e o que implica ser esse líder, e todas essas 
significações fossem sendo armazenadas em uma espécie de “depósito”, 
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até que tivéssemos a visão de um rei que possuímos atualmente. Outro 
exemplo seria a jornada do herói – aquele que ascende de uma posição mais 
baixa para um lugar mais alto em decorrência de sua nobreza, possuindo 
um mentor, fazendo sacrifícios pelo caminho, entre outros acontecimentos 
recorrentes. São como instintos que, por meio da fantasia, se mostram ao 
mundo como imagens simbólicas (JUNG, 1964, p.67-69).

Tais arquétipos estão depositados no que Jung denomina inconsciente 
coletivo, a “parte da psique que retém e transmite a herança psicológica 
comum da humanidade” (JUNG, 1964, p.107), uma espécie de depositário 
da produção humana datada de tempos imemoriais. Buscar no imaginário 
humano essas regularidades nos permite perceber nuances mais íntimas 
da arte literária e da psique humana, conhecendo dimensões inauditas de 
tantas obras e produções, como uma ferramenta valiosa de análise.

Tal ferramenta pode ser utilizada na compreensão de diversos 
aspectos das narrativas, e o foco aqui escolhido foram os modos de 
retratar o feminino na trama, haja vista a diversidade de personagens e 
suas alterações ao longo dos tempos.

MULHER ANJO X MULHER MONSTRO

“Mulheres, como elas assombram essa narrativa!” já dizia Cornwell 
(2010, p.17) sobre o destaque das personagens femininas – entre as rainhas, 
sacerdotisas e guerreiras do mito, e suas dualidades e personalidades 
que poderiam render-lhes os títulos de rainhas ou donzelas, como prova 
de sua honra e proatividade, servilidade e submissão; como também de 
bruxas, feiticeiras e prostitutas. O quesito comportamental sempre fora ao 
menos decisivo no julgamento da personalidade e do valor de uma mulher, 
principalmente em tempos mais distantes, como no contexto histórico do 
mito arturiano. O padrão de mulher angelical passou a se espalhar e ganhar 
espaço juntamente com a gradual conquista cristã dos povos ditos pagãos. 
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Tal tomada de espaço além de física, através da conversão do povo, foi 
simbólica por excelência, como se pode notar desde a inserção de crucifixos 
e itens sagrados, até camadas muito mais profundas.

No romance As Brumas de Avalon, Bradley mostra tal avanço cristão 
não apenas da perspectiva dos vencedores – Avalon, a ilha mística que 
detém e preserva o conhecimento e serviço às vontades da Deusa, 
também é mostrada internamente como um local que luta, e suas 
lutas possuem como motivação o mantimento da sua sobrevivência no 
mundo para o convívio harmônico de devotos de todos os deuses e de 
suas divindades em si.

E agora eu lhe digo, Igraine, isso está acontecendo 
outra vez. Nosso mundo – governado pela Deusa e 
pelo Cornudo, seu esposo, o mundo que você conhece, 
o mundo de muitas verdades – está sendo expulso 
pelo curso principal do tempo. (...) Para a maioria dos 
homens, nosso mundo está agora perdido nas brumas do 
mar do verão. Antes mesmo que os romanos partissem, 
isso estava começando a acontecer; agora, quando as 
igrejas cobrem toda a Bretanha, nosso mundo torna-se 
cada vez mais distante. (BRADLEY, 1992, p.16)

Jung legitima esse fenômeno, afirmando que as transições cíclicas de 
crenças e princípios são naturais na história humana. Atualmente podemos 
dizer que sofremos inúmeras outras transições, desde os tempos que o rei 
Artur liderava a Bretanha, e atualmente nos fundamentamos na razão, 
no conhecimento e na ciência como os grandes deuses da atualidade. 
Claro que esse é um panorama geral com exceções mundo afora, já que 
testemunhamos ainda hoje comunidades imensas de crentes às mais 
diversas religiões e filosofias de vida.

As grandes religiões padecem de uma crescente 
anemia, porque as divindades prestimosas já fugiram 
dos bosques, dos rios, das montanhas e dos animais e 
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os homens-deuses desapareceram no mais profundo do 
nosso inconsciente. (JUNG, 1964, p.101)

Byington (1991, p.19), fundamentado nos postulados de Jung, nos 
afirma que, nos tempos em que ainda se mantinha a dominância pagã, 
o sagrado feminino ainda detinha dominância. O arquétipo da Grande 
Mãe, um dos arquétipos básicos, imperava junto aos seguidores das 
religiões celtas, que mantém forte caráter matriarcal. Esse arquétipo 
exala características como sensibilidade e expressividade, predomínio 
do aspecto sentimental e emocional, como companheiros do prazer, do 
desejo e da sensualidade. Vendo a fertilidade da natureza como geradora 
da vida e da prosperidade humana, o arquétipo feminino sugere as 
deusas, deuses e forças da natureza e das florestas como fundamentais 
e dignas de culto, para que se mantenha a vida sobre a terra e o homem 
viva pacificamente em meio a essa harmonia. À medida que o cristianismo 
avança, o choque que acontece com tal arquétipo vigente é grande em 
demasia; já que os princípios cristãos são construídos em torno de outro 
arquétipo básico – o arquétipo do Grande Pai.

Governado por um único e absoluto senhor, o cristianismo busca 
suprimir o feminino da governança do imaginário popular, já que tudo 
funciona de forma diferente; a harmonia entre as religiões e religiosos 
não é cogitada, já que Deus é o próprio caminho, a verdade e a vida por 
si só. Assim, gradualmente a Grande Mãe cede espaço ao pai que preza 
pela ordem e o dever, resolutos, calcados na lógica, nas conquistas e nas 
legislações instituídas que o povo deve seguir para ter uma vida plena e 
abençoada. O poder acaba por dividir a vida em dicotomias que encerram 
as coisas do mundo no que é bom ou mau, certo ou errado, justo ou 
injusto, forte ou fraco.

Juntamente com a necessidade de se unir aos princípios da religião cristã, 
surge a necessidade de adequar o feminino a tais ideais e normas. Dessa 
forma surge o padrão ideal da mulher cristã e divina, a chamada “mulher-
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anjo”, que se mostra plena e solícita já nos escritos atribuídos ao rei Salomão, 
seus Provérbios, que datam de cerca de 900 anos antes de Cristo.

Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito 
excede ao de rubis. [...]

Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua 
vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com 
suas mãos. [...] Levanta-se, mesmo à noite, para dar 
de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. 
Examina uma propriedade e adquire-a; planta uma 
vinha com o fruto de suas mãos. [...] Abre a sua mão 
ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não 
teme a neve na sua casa, porque toda sua família está 
vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria; 
seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é 
conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciões 
da terra. [...] Está atenta ao andamento da casa, e não 
come o pão da preguiça. Levantaram-se seus filhos e 
chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e 
ele a louva. [...] Enganosa é a beleza e vã a formosura, 
mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim terá 
louvada. (PROVÉRBIOS: 31:10-30)

Chegando ao ocidente, todas essas qualificações como que se unem 
ao ideal louro que é a imagem da pureza europeia, perfazendo uma 
imagem divina da mulher perfeita e que é a ideal para se possuir como 
esposa e cuidadora do lar. Todavia, como há sempre um contraponto, a 
“mulher-monstro” surge como uma oposição que se deve conter e evitar.

É tão forte a necessidade de uma substituição arquetípica que apague 
os vestígios da anterior, que Byington segue afirmando que mesmo a Santa 
Inquisição, já no século XIII, foi uma tentativa de eliminação das mulheres 
que de certa forma representavam o que representava a Grande Mãe – 
muitas vezes mulheres possuidoras de liberdade e de um conhecimento 
livre de si mesma, de seu corpo e de sua sexualidade. O autor não deixa 
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de nominar todo esse cenário como uma “disfunção arquetípica”, que 
acaba gerando reais lutas de poder para que se mantenha uma dominância 
e sobrevivência (1992, p.19). E as mulheres-monstro necessitam de certo 
apagamento para que se obtivesse êxito nesse processo de tomada de 
poder ideológico, que acaba transbordando para o embate físico.

A mulher-monstro é a representação da mulher vil e cruel, que carrega 
o homem para a perdição. É aquela que não possui escrúpulos para trair e 
dar seguimento às suas subsequentes práticas adúlteras, como também às 
traições em níveis de confiança e falta de honestidade. Podemos perceber 
inclusive o Malleus Malleficarum, ou o Martelo das Bruxas, como uma 
espécie de manual para diagnóstico e eliminação das mulheres chamadas 
nocivas ao andamento da cristianização – os inquisidores Kramer e 
Heinrich constantemente enquadram a mulher em geral como sendo 
deformidades da criação, que necessitam ser submetidas à Cristo e ao 
casamento para que possam finalmente viver vidas honradas.

Ouçamos o que diz Valério a Rufino: “Tu não sabes que a 
mulher é a Quimera, embora fosse bom que o soubesse, 
pois aquele monstro apresentava três formas: a cabeça, 
nobre e radiante, era a de um leão; o ventre obsceno, 
era o de uma cabra; e a cauda virulenta, era a de uma 
víbora”. Queria assim dizer que a mulher, embora seja 
bela aos nossos olhos, deprava ao nosso tato e é fatal ao 
nosso convívio. (KRAMER; HEINRICH, 2015, p.723)

Os autores, tratando da mulher como um “monstro de três formas”, 
nos falam das armadilhas da beleza que seduz e engana a partir da cabeça; 
do ventre, símbolo máximo de fertilidade e de certa forma da sexualidade, 
como “obsceno”, ou seja, que por sua vulgaridade e imoralidade necessita 
ser encoberto e silenciado. Na cauda surge referência à cobra do Paraíso, à 
crueldade e baixeza da traição e astúcia que deve ser vigiada e controlada.

E convém observar que houve uma falha na formação 
da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de 
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uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, 
cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão 
do homem. E como, em virtude dessa falha, a mulher 
é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. 
(KRAMER; HEINRICH, 2005, p.202)

Kramer e Heinrich também mencionam no trecho acima a questão 
da “imperfeição”, contrária à retidão masculina. Nesse ponto, podemos 
nos aperceber do quanto a mulher monstro pode ser visualizada e tratada 
como “imperfeita”, e como essa imperfeição surge da não possibilidade 
de alcance da “retidão” masculina, conforme tal linha de raciocínio. E essa 
imperfeição, que pode ser definida como uma espécie de “contrariedade 
à natureza”, pode se enquadrar como uma das definições de “monstro” e, 
consequentemente, de seu derivado “monstruosidade”. A definição segue 
afirmando que um “monstro” é algo ou alguém que apresenta deformação, 
que é desumano, ferindo a razão e os princípios morais. (MICHAELIS, 
1998). A mulher-monstro, portanto, é uma deformidade da mulher divina, 
submissa, de casamento honrado e beleza angelical. Ela fere o raciocínio e 
lógicas cristãs, ferindo da mesma forma a moral e os bons princípios.

ANJOS E MONSTROS EM PERSPECTIVA – PERSONAGENS DO 
MITO ARTURIANO

Durante a leitura das obras podemos destacar, de forma mais geral, 
várias personagens que representam a junção dessa dicotomia anjo e 
monstro, mas dois pares principais se destacam – Guinevere x Morgana 
e Ceinwyn x Nimue. As primeiras representando o perfeito yin e yang, a 
esposa e a irmã de Artur, duas mulheres com atitudes controversas ao longo 
do mito. Guinevere, a mulher que busca a santidade trai seu rei e marido 
com o melhor amigo e cavaleiro do mesmo, provocando mortes e guerras. 
Morgana, a fada ou a bruxa, é inimiga de seu irmão, mas na hora da morte 
o recebe em seus braços. Uma é católica, a outra, devota do paganismo.
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No romance Le Morte d’ Artur, somos apresentados a uma moça pura, 
criada em um convento, que acaba sendo destinada a casar-se com o rei. 
Artur passa a amá-la apaixonadamente, e a rainha Ginebra (que também 
pode ser chamada Guinevere, ou Gwenhwyfar, em outras variações) 
continua sendo a esposa perfeita e servil, até que o cavaleiro Lancelot 
conquista suas atenções.

Morgana é, no sentido literal dos termos, a bruxa perversa, que 
necessita da destruição da felicidade e do sucesso de seus opostos para 
sobreviver e alimentar sua maleficência. Cabe ressaltar que Morgana, 
criada em Avalon, pratica bruxarias e atos ilícitos, estando sempre 
pronta a trair o rei e seu progresso cristão. As Brumas de Avalon, por 
outro lado, apesar de mostrar posturas de Morgana que podem mesmo 
ser apontadas como traição, nos apresentam as motivações e os lados 
diferentes das atitudes de personagens de uma e da outra face da moeda, 
nos evidenciando que o que pode ser apontado como “monstro” ou como 
“anjo”, características que, afinal, são híbridas e pertencem à condição 
humana em geral – não há monstros, ou anjos, mas pessoas que assumem 
atitudes e pensamentos hora de um, hora de outro.

Como já fora mencionado anteriormente, a obra de Malory data do 
século XV, e o pensamento vigente ainda é o que prega que a mulher 
em geral é um ser imperfeito, ferindo mesmo a dicotomia anjo-monstro. 
Pitadas de monstruosidade também estão presentes mesmo na mulher 
mais angelical, estando contidas nela, e necessitando de controle para 
que a mulher não ceda às tentações de sua carne corrompida desde o 
mito de criação cristão. E essa é uma das funções do casamento em tal 
sociedade, além da realização das tarefas domésticas, ocorre uma espécie 
de domesticação e submissão do potencial da mulher, que poderia atentar 
para a destruição da moral e para o caos.

Bradley nos mostra em As Brumas de Avalon o mesmo universo, mas 
retratado com personagens que ganham nuances múltiplas – Morgana é 
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a protagonista e narradora da história, sacerdotisa criada e iniciada em 
Avalon juntamente com outras mulheres que se dedicam aos serviços da 
deusa e da preservação dos seus conhecimentos. Uma ilha com indivíduos 
que prezavam pela paz e harmonia dos povos, sempre mantendo seu 
culto à terra em agradecimento às dádivas da natureza. A figura máxima 
feminina do local, a sacerdotisa com maior grau, era chamada de Senhora 
do Lago. Esse título em um primeiro momento da narrativa era pertencente 
à Viviane, tia de Morgana, que trama e elabora planos que podem conferir-
lhe características um tanto monstruosas, mas que, como as outras 
personagens de Bradley, também desempenha atos louváveis e dignos.

É interessante observar que, embora as pessoas que cercam 
Morgana, Viviane e outras mulheres adoradoras da Deusa tenham, 
dentro da narrativa do livro, uma visão completamente pejorativa de 
tais personagens, o leitor que observa o decorrer da história e seus 
desdobramentos possui uma clara visão de que se tratam apenas de 
mulheres, imperfeitas assim como qualquer outro personagem ou ser 
humano, que querem lutar e investir em uma causa, e usam de seus meios 
para tal. A própria rainha, que nessa versão é chamada de Gwenhwyfar, 
busca desesperadamente seguir os preceitos da religião católica – 
inclusive persuadindo fortemente seu rei e marido a abandonar sua irmã 
e quaisquer outras influências pagãs vindas de Avalon – e vê-se envolvida 
em uma paixão pelo mesmo Lancelot do Lago de outras versões do mito 
do rei Artur.

É interessante destacar que na saga de Cornwell acontece uma 
inversão de papeis que foge à normalidade, com Guinevere sendo a 
mulher que cultua divindades pagãs, e Morgana, a mulher convertida 
ao cristianismo, casada com um bispo. Entretanto, aparecem Ceinwyn e 
Nimue, que representam a dicotomia como Guinevere e Morgana o fazem 
em outras versões, a mulher anjo e a mulher monstro, respectivamente. 
Vale destacar que no universo de As Crônicas de Artur a deformidade 



19

MONSTRUOSIDADES FICCIONAIS  Anais com comunicações em simpósios

e feiura da mulher monstro é externada por deformações adquiridas 
como marcas físicas expostas, advindas de sua vida de pecado: Morgana 
é obrigada a utilizar uma máscara para esconder seu rosto, queimado 
juntamente com metade de seu corpo, quando era sacerdotisa. Já Nimue 
não possui um olho, que lhe foi arrancado durante um estupro.

Ceinwyn, por outro lado, é a beleza loira, encarnada por Guinevere 
em outras obras, sendo justa e fiel a seu marido até o final. As atitudes 
de Nimue externam o oposto, após voltar-se contra todos, tornando-se 
inimiga e vilã em As Crônicas de Artur.

CONCLUSÃO

É indiscutível nas análises realizadas das obras o papel fundamental 
da figura feminina no desdobramento do mito, mulheres-anjo e monstro 
que deixam suas marcas irreversíveis mesmo em um mundo de espadas 
e reis, cavaleiros e conquistas, como destaca Bernard Cornwell em seu 
terceiro e último livro da saga das Crônicas de Artur:

Quando comecei a escrever a história de Artur pensei 
que seria uma narrativa de homens; uma crônica de 
espadas e lanças, de batalhas vencidas e fronteiras 
criadas, de tratados arruinados e reis derrubados, não 
é assim que a história é contada? Quando recitamos a 
genealogia de nossos reis não citamos mães e avós, mas 
dizemos Mordred ap Mordred ap Uther ap Kustennin ap 
Kynnar e assim por diante até o grande Beli Mawr, que 
é pai de todos nós. A história é uma estória contada por 
homens e de feitura dos homens, mas nesta narrativa 
sobre Artur, como o brilho do salmão na água escura 
de turfa, as mulheres reluzem. (CORNWELL, 2010, p.17)

Igraine, Guinevere, Morgana, Viviane, Nimue, Ceinwyn, Morgause, 
várias mulheres fortes e de personalidade densa e complexa povoam o 
mito e suas narrativas, e todas elas apresentam várias nuances e faces 
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que podem ser analisadas, obra por obra, em que cada uma é descrita 
e reinventada pelo autor desempenhando papéis que há séculos lhes 
foram entregues no curso da história. Dessa forma, a psicologia analítica 
se faz de grande auxílio a uma compreensão mais e mais profunda de 
dimensões ainda não exploradas nos textos, para uma extração de seu 
potencial simbólico e de maiores noções dos arredores, dos contextos, dos 
acontecimentos e cenários sociais de tais narrativas, nos proporcionando 
experiências fartas de leitura e compreensão das produções feitas a partir 
da temática Arturiana.

Tal como sobrevive o mito Arturiano, sobrevivem também as mulheres 
de sua narrativa, desde tempos distantes, até a atualidade. Diz-se, ainda, 
que a Inglaterra aguarda pelo retorno de seu grande rei Artur que, ferido 
de morte, fora acolhido por Morgana e pela Deusa por entre as brumas 
de Avalon, para ser curado. Podemos, hoje, nos perguntar, seriam as 
infindas adaptações, literárias, cinematográficas, etc. provas vivas de seu 
eterno retorno à memória da população? Juntamente com ele, retornam 
os outros personagens, assim como os femininos – mulheres com seus 
nomes, características e personalidades que eles carregam?

A ilha de Avalon juntamente com seus misticismos e conhecimentos 
únicos submergira nas brumas, porém, sabemos que os arquétipos básicos, 
assim como todos os outros arquétipos, se unem e se resguardam no 
inconsciente coletivo das produções de todos, em todas as eras e lugares, 
como uma herança que transcende as próprias definições de riqueza e 
preciosidade. Como se a névoa que encobre a ilha representasse nosso 
próprio inconsciente, sombras que guardam universos inteiros dentro 
de nós mesmo. Resta-nos imaginar e desejar que a sabedoria do sagrado 
feminino, que não se esvaíra completamente, continue a nos brindar com 
suas especificidades, e que o tempo nos mostre que, assim como a ilha 
de Avalon das histórias, tais conhecimento não estejam completamente 
apagados, mas sim, apenas ocultos.
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A CARICATURA MONSTRUOSA DOS NEGROS NO 
ENTRETENIMENTO DOS COLONIZADORES: 

DO ESCÁRNIO AOS FREAK SHOWS
Silvia Campos Paulino

INTRODUÇÃO

O cientificismo do século XIX, ao postular por uma suposta 
hierarquização entre as raças humanas, embasou as teorias raciais que 
se enraizaram na cultura e no imaginário, sendo pedra fundamental do 
racismo moderno. Porém, o racismo experimentado na modernidade 
não fora o único fruto infame deixado pelas teorias racialistas. Além 
de influenciar toda sociedade europeia e americana, tais teses foram 
fundamentais na criação de espetáculos que expusessem negros como 
objetos exóticos, de curiosidade e repulsa, de sátira e caricatura.

Neste plano emergem as denominadas exposições etnológicas, 
expondo negros em seu habitat “selvagem”, sendo marco da 
inferiorização e animalização dos negros na modernidade; bem como sua 
hipersexualização e objetificação, que também faziam parte crucial das 
mencionadas exposições. Podemos citar ainda os espetáculos de humor 
que produziam sátiras de negros utilizando como elemento de escárnio a 
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cor de sua pele, trejeitos estereotipados, incutindo uma série de vícios e 
maus hábitos, à caricatura criada como representação do negro.

Espetáculos, ocorridos em especial no século XIX e na primeira metade 
do século XX, expunham um recorte do preconceito racial vertido na 
espetacularização dos corpos negros. Como exemplo disso, podemos citar 
“zoológicos humanos”, a exposição de “A Vênus Hotentote” e shows de 
menestréis. Neste entretenimento há um sincretismo entre o preconceito 
racial, das teses científicas do século XIX, e narrativas que serviam de 
plano de fundo, que envolviam o monstruoso, o grotesco e o risível.

ABREM-SE AS CORTINAS: O SÉCULO XIX E O CIENTIFICISMO

A escravidão e as teses teológicas utilizadas para fundamentar o 
racismo, não encontravam mais plausibilidade no discurso moderno 
do século XIX. Com grande parte da Europa e Américas tendo 
abolido a escravidão negra, o racismo buscava respaldo em conceitos 
pseudocientíficos para se validar e se adequar aos novos discursos 
sociais. Assim “Se no século XVI o racismo será pautado pela escravidão 
nas Américas e justificado através da religião e da moral, no século XIX 
este terá uma conotação distinta, será necessário provar racional e 
cientificamente a inferioridade dos povos não europeus.” (DAMASCENO, 
2008, p.1). Como bem leciona o professor e doutor em sociologia Antônio 
Carlos Lopes Petean (2014), nasce assim o racismo científico:

O pensamento racista ou “racismo científico” nasce e 
está associado a este novo modelo de ciência, que se 
baseia na experimentação e observação da natureza 
utilizando o método indutivo e, que crê no progresso do 
conhecimento e da humanidade. (2014, p.121)

Tal fundamentação científica explicita, como já descrito, o que 
ficou denominado atualmente como racismo científico. Dentro 
desta concepção, destacam-se algumas pseudociências, tais como a 
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antropometria, desenvolvida pelo professor de anatomia Petrus Camper 
(1722-1789), que utiliza a medição do crânio como parâmetro de evolução 
entre as raças humanas e que serviram como base para as teses racialistas 
desenvolvidas no século XIX. Como bem observa Francisco Bethencourt 
(2018): “O inovador trabalho de Camper foi de imediato replicado e 
usado por naturalistas, que o interpretavam como a primeira tentativa 
bem-sucedida de medição científica das diferenças físicas raciais.” 
(BETHENCOURT,2018, p.355).

Teorias baseadas no racialismo científico, introduzido por Robert Knox 
(1791-1862) através da obra Races of Man (1850), respaldaram as teses 
do evolucionismo racial condizente ao cientificismo do século XIX, tendo 
como maior exponente o denominado Darwinismo Social, representada 
pela figura do filósofo inglês Hebert Spencer (1820-1903). Tais concepções 
buscavam, na diferenciação dos corpos, um escalonamento evolutivo entre 
as raças humanas, colocando no grau mais baixo da evolução da espécie 
humana os negros e, em seu contraponto, como símbolo da máxima 
evolução, o homem branco. Ao homem branco se incutiam as virtudes 
e civilidade. Ao negro, na direção descendente da escala evolutiva, uma 
gama de vícios e a ausência de civilidade.

Com base nestas concepções podemos indicar alguns parâmetros 
utilizados a fim de caracterizar a suposta superioridade do homem 
branco sobre as demais raças, em particular, aos negros. Baseado nos 
preceitos descritos pelo médico sueco Carl Linnaeus (1707-1778), em 
seu systema naturae de 1735, utilizando-se dos termos taxonômicos 
modernos, foram mesclados traços do caráter com a anatomia. Podemos 
colacionar as seguintes características atribuída a cada uma das duas 
raças em contraposição:
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Europeus Africanos
Pálidos Negros

Musculosos Fleumáticos
Ágeis, perspicazes e 

inventivos
Indolentes, negligentes e 

astuciosos
Regulados pelos costumes e 

pelas leis Governados pelo capricho

Tabela I: Características atribuídas a cada raça através da concepção de Carl Linnaeus 
(1707-1778), Fonte: Elaboração da autora.

Outra contribuição de Linnaeus, que corroborou com a visão 
deturpada dos negros, tange também a hipersexualização das mulheres 
negras, visto que dentro das características atribuídas a cada raça, o sueco 
se dedicou a descrever a mulher negra como “sem pudor”. Isso exacerba 
a faceta do fetiche criado em torno da mulher negra que seria sempre 
propensa ao ato sexual.

Podemos observar que as características negras se aproximam 
daquelas atribuídas aos animais. Segundo o professor australiano Nick 
Haslan (2016), a humanização está intrinsicamente relacionada com as 
questões de hierarquização de raça e etnia, que em tese justificaria os 
genocídios e a escravidão de povos. Neste processo, aproximam-se os 
povos “não civilizados” dos animais. Prosseguindo nas lições do professor 
Haslan (2006), que nos diz que “neste contexto pragmático de conflito 
intergrupal alguns grupos postularam por desumanizar outros” (HASLAN, 
2006, p.252), portanto alega-se uma suposta superioridade e tomam para 
si o papel natural de dominantes.

Assim, retira-se o caráter humano dos negros, exacerbando a 
característica animalesca de seus corpos, dotando-os de um distanciamento 
da civilidade, passando a ser observáveis como “outros”, como um grupo de 
indivíduos distinto e exótico. Neste contexto, é no século XIX que situamos o 
conceito de espetacularização dos corpos negros.
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O negro passa a ser o corpo que causa repulsa e curiosidade ao homem 
branco. É o “outro”, o animalesco, aquele do qual se traça comparativo 
entre a normalidade e a suposta anormalidade, do civilizado e do não 
civilizado. Como bem definem Jonatan Ferreira e Cynthia Hamlim (2010), 
tratam-se neste cenário de corpos não civilizados ou ainda incivilizáveis, 
que podem ser descritos como aqueles fora do padrão europeu ocidental 
assim “a ideia civilizadora no Ocidente implicou uma concepção idealizada 
do corpo e uma delimitação de espaços específicos de civilidade.” 
(FERREIRA; HAMLIM, 2010, p.815).

Percebemos que há sempre o necessário rebaixamento e inferiorização 
das identidades para a animalização de seus corpos. Stuart Hall (2006) 
leciona que as identidades são construídas também baseadas na diferença 
e na criação de estereótipos. Isto o faz ser meio tanto para a manutenção 
da ordem social quanto simbólica. Portanto, o conceito de inferioridade e 
não civilidade dos corpos negros trás em si um viés de violência simbólica 
que perpetua uma suposta legitimidade de controle sobre esses corpos.

Baseado nestes corpos não civilizados criam-se narrativas de 
entretenimento que subjugam os negros, ora por sua animalização e 
incivilidade, ora pela caricatura e sátira. As narrativas geradas, em um 
cenário de espetáculos baseados na concepção do evolucionismo racial, 
se aproximam da carnavalização de Bakhtin (1895-1975), à medida que, ao 
tratar dentro desta conjectura, o teórico extrai o conceito de grotesco que 
surge como um humanismo conjugado ao lado obscuro da humanidade, o 
lado agressivo que o carnaval impõe.

O termo grotesco para Bakhtin, como destaca a professora Norma 
Discini (2010), vem da acepção de metamorfose. O termo advém de 
uma pintura localizada nas termas subterrâneas de Tito, originando-se 
da palavra gruta, tal pintura demonstrava a representação de vegetais, 
animais e humanos que se confundiam entre si.
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Como observa o professor Muniz Sodré (2015), o grotesco baseado 
nas concepções de Bakhitin pode ser estendido como uma fenomenologia 
do vivido ou da vida cotidiana. Igualmente, Sodré (2015) assevera ainda 
que a utilização do grotesco como meio reproduzido no entretenimento 
tem a função demarcadora de diferenciação entre dominantes e 
dominados, sendo muitas vezes uma desconstrução risível do real. Sodré 
(2015) disserta que:

Assim aparecem formas expressivas relativas à 
escatologia, à teratologia, aos excessos corporais, às 
atitudes ridículas e, por derivação, a toda manifestação 
da paródia em que se produza uma tensão risível, por 
efeito de um rebaixamento de valores (o bathos retórico) 
na identificação de uma forma da cultura. (p.25)

Contudo, como bem observa Discini (2010), “O grotesco será então 
considerado monstruoso, se se perder a ambivalência regeneradora, se 
se perder o tom alegre comandado pelo riso.” (p.63). Portanto, o grotesco 
esvaído do humor passa a ter uma concepção monstruosa, não mais busca 
o riso ou a sátira, mas sim o espanto, o pavor, a curiosidade.

Neste ponto observamos que episódios de entretenimento 
bizarro como as exibições etnológicas, utilizavam-se do subterfúgio da 
monstruosidade causando espanto e fascínio em seus espectadores. Já os 
shows de humor, como os menestréis, empregam o grotesco, utilizando-
se do risível como forma de afirmação do discurso dominante.

O conceito de grotesco, como vimos anteriormente, dialoga intimamente 
com o monstruoso. A curiosidade científica, conjugada aos diversos matizes 
de preconceitos enraizados na sociedade do século XIX, fez com que 
eclodissem os freak shows ou espetáculos de aberrações, que combinavam 
a narrativa à peculiaridade dos corpos em exposição. Percebe-se que a 
espetacularização dos corpos atravessa um processo de desumanização. No 
viés da desumanização destes “corpos não civilizados” advém o conceito 
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de “zoológicos humanos”, exacerbando o distanciamento e a necessidade 
da afirmação do discurso dominante configurado na tríade “homem-
branco-europeu”. Como descreve o Damasceno (2008), “Nos freak shows 
do Piccadilly Circus corpos humanos eram exibidos como monstruosidades 
que tinham por função dar ao seu público mais confiança e consciência de 
si. De sua civilidade, de sua normalidade, de sua preeminência.” (p.1).

Da mesma maneira, outro mecanismo utilizado para alimentar o 
entretenimento nefasto e o pseudocientificismo do século XIX corresponde 
a hipersexualização dos negros, principalmente no que diz respeito aos 
corpos femininos.

As primeiras representações dos povos das terras 
recém-descobertas eram bastante idílicas e, a partir 
do século XVII, essas representações idílicas começam 
a dar lugar ao selvagem monstruoso, desproporcional, 
hipersexualizado, canibal, amoral. (FERREIRA; HAMLIM, 
2010, p.818)

A caricatura e as sátiras aos negros também podem ser observadas 
como meio de depreciação da figura do negro como objeto de 
entretenimento. Neste ponto asseveramos que, nos espetáculos aqui 
retratados, não podemos afirmar que o negro é produtor de entretenimento, 
mas sim mero objeto subjugado desta produção.

O professor doutor Nobu Chinen (2013) explica que a caricatura “é 
a representação plástica ou gráfica de uma pessoa, tipo, ação ou ideia 
interpretada voluntariamente de forma distorcida sob seu aspecto ridículo 
ou grotesco.” (p.78). Portanto os espetáculos nascentes no século XVIII, que 
perduraram até a primeira metade do século XX, denominados menestréis, 
onde homens brancos se pintavam de preto e reproduziam uma caricatura 
grotesca através de humor duvidoso, explicitavam o desprezo e demérito 
com os negros pela sociedade branca americana que prestava audiência a 
tais espetáculos, tornando o negro risível.
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Nobu Chien (2013) leciona também que aos olhos daquela 
sociedade tal humor surtia efeito e era reproduzido, pois reiterava um 
discurso dominante à época. Ainda tomando por base Chien (2013), 
este descreve que tal mecanismo cômico alcança o objetivo de fazer rir 
seu espectador, pois, segundo conceitos freudianos, a comicidade e a 
caricatura do negro consistem em meio de inferioriza-lo, “rir do outro 
é, portanto, a maneira civilizada de agredi-lo, uma vez que a sociedade 
e seus códigos morais impedem o indivíduo de se manifestar como bem 
entender.” (CHIEN, 2013, p.78).

Passadas tais considerações iniciais, nas quais pudemos ventilar temas 
que embasaram a espetacularização dos corpos negros, em especial no 
século XIX, iremos nos dedicar a diante a discorrer brevemente a cerca de 
três espetáculos que envolveram negros como seus objetos de produção. 
Iniciaremos tratando dos “Zoológicos Humanos”, em seguida, ainda no 
contexto dos espetáculos científicos e de exposição do monstruoso, falaremos 
sobre “A Vênus Hotentote” e por fim, no cerne do grotesco, abarcando a 
sátira e a caricatura, trataremos dos espetáculos dos ministreis.

PRIMEIRO ATO: AS EXIBIÇÕES ETNOCÊNTRICAS
As exposições de seres humanos não se iniciaram no século XIX, 

remontando seu início ao século XV, se tendo conhecimento que 1341, 
quando em Portugal fora exibido supostos habitantes da ainda não 
desbravada Ilhas Canárias. Contudo, no século XIX, tais espetáculos 
ganharam popularidade, principalmente como forma de afirmação do 
modelo eurocêntrico baseado em supostas teses científicas. Como bem 
explica a revista informativa da ONG ZOOXXI de Barcelona, as exposições 
de pessoas no século XIX tinham um viés do racismo científico.

Será feita uma tentativa de exposição pública, em 
todas as diferentes variantes, de pessoas de diferentes 
grupos étnicos e origens (principalmente africanos) à 
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sua suposta “inferioridade” e “excentricidade” racial. 
Será neste momento que será adotado o termo de 
“racismo científico”, uma tentativa de justificar os 
contextos coloniais e seus motivos.1 (ZOOXXI, 2015, 
p.2 – Tradução nossa)

A fim de adentrarmos nos zoológicos humanos propriamente ditos, 
é pertinente que apresentemos os diferentes gêneros de espetáculos de 
exibições com seres humanos, realizados principalmente no século XIX e 
início do século XX, segundo sua modalidade e tipo de exibição. Desta 
forma, havia três tipos de exibições: a exibição universal, o teatro de 
variedades e a exibição antropozoológica.

Na exibição universal, se apresentavam povos dos cinco continentes, 
demonstrando seus hábitos, cultura, alimentos e produtos, era uma 
forma de enfatizar as vantagens da colonização. Os teatros de variedades 
apresentavam pessoas peculiares, com deformidades, características físicas 
inusitadas. Já as exibições antropozoológica buscavam demonstrar corpos 
não civilizados, o selvagem, a pessoa animalizada e pouco evoluída. Neste 
último tipo de exibições, encontram-se inseridos os zoológicos humanos. O 
professor Angolano Augusto Kengue Campos (2016) afirma que:

Os chamados “Zoológicos humanos” eram bastante 
populares na Europa e na América do Norte ao longo 
do século XIX e início do século XX. Também conhecidas 
como “Vilas de negros” ou “exposições etnológicas”, estas 
exposições ficaram marcadas como exemplos perversos 
do tipo de olhar que as sociedades ocidentais construíram 
sobre outros povos e culturas neste período. (p.7)

Um dos pioneiros dos etnoshows foi o alemão Carl Hagenbeck 
(1844-1913), um comerciante de animais selvagens que a partir de 1875 

1  Texto original em espanhol: “Se intentará exponer la exhibición pública, en todas las diferentes 
variantes, de personas de diferentes etnias y orígenes (mayoritariamente africanas) debido a 
su supuesta “inferioridad” y “excentricidad” racial. Será en esta época en que se adoptaría el 
término de “racismo científico”, un intento de justificar los contextos coloniales y sus motivos.
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começou com exposição de pessoas consideradas exóticas e selvagens em 
interação com animais em Berlim. A exibição de Hagenbeck, que preferiu 
a denominação de exposição antropozoológica ao invés de etnográfica, foi 
um grande sucesso, despertando um grande interesse dos espectadores. 
Tal tipo de exibição logo se espalhou pela Europa e Américas, ganhando 
grande popularidade.

Esses zoos eram tão populares à época que diversos 
deles foram construídos ao redor do mundo, em 
países como Inglaterra, França ou Estados Unidos. Na 
Alemanha, por exemplo, chegou a ser cunhado nestes 
anos um termo específico para esse tipo de show: 
Völkerschau (literalmente, show dos povos). (CAMPOS, 
2016, p.7)

Uma das principais premissas das exibições era demonstrar a evolução 
humana e da civilidade, utilizando o parâmetro do modelo europeu como 
ápice deste suposto processo evolutivo. Com isso, era comum a exibição 
dessas pessoas espetacularizadas junto a animais, a fim de “atestar 
uma suposta superioridade ocidental nestes aspectos de comparação.” 
(CAMPOS, 2016, p.7).

Segundo leciona o professor Nei Lopes (2007), o surgimento e o 
sucesso comercial dos zoológicos humanos fundamentavam três fatores 
em especial, quais sejam: (1) a construção na mentalidade do espectador, 
principalmente pessoas mais humildes e que desconheciam os estudos 
científicos elaborados à época, de uma concepção preconceituosa sobre 
os não europeus, incutindo uma ideia de incivilidade; (2) facilitar a 
expansão das concepções sobre as teorias cientificas de hierarquia entre 
as raças; (3) por fim, fortalecimento do ideário de dominação europeia 
sobre o mundo “não civilizado”.

Diversas foram as exposições etnológicas ou antrozoológicas realizadas 
exibindo africanos e indígenas. Contudo, daremos ênfase às exibições mais 
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conhecidas que tinham os africanos como seu objeto de entretenimento. 
Para tanto, iremos descrever brevemente a exibição de Oto Benga (1906) 
em Nova York, nos Estados Unidos, que nos dará um modelo de como 
esses corpos “não civilizados” se inseriam no contexto do entretenimento 
conjugado à pseudociência da evolução da raça humana.

Oto Benga foi um pigmeu congolês exibido no Zoológico do Bronx em 
1906, como marco da evolução humana, sendo considerado por muitos 
como o elo entre o homem (europeu) e o macaco. Estando o congolês, 
nesta concepção, mais próximo na escala evolutiva ao macaco, tal assertiva 
era sustentada através da posição defendida pelo cientista eugenista 
Madison Grant (1865-1937). Campos (2016) cita algumas das reações à 
época da exibição que demonstram o caráter eugenista intrínseco deste 
espetáculo, como colacionamos:

O jornal St. Louis Republic divulgou a exibição em sua 
edição de 6 de março de 1904, afirmando que Benga 
“representa a forma mais baixa de desenvolvimento 
humano”. Outros periódicos produziram artigos 
sensacionalistas com o propósito de atrair visitantes 
para a “exibição”. Em 5 de maio, o Republic divulgou 
que o líder da expedição escapara por pouco de ser 
devorado por canibais. Ota Benga foi encorajado a 
carregar um orangotango pela jaula, como se fosse um 
pai carregando seu bebê. “Benga...”, escreveu outro 
jornal, “... não é muito mais alto que o orangotango. 
Suas cabeças são bastante similares, e ambos sorriem 
da mesma forma quando satisfeitos”. (p.9)

William Temple Hornaday (1854-1937), zoologista e fundador do 
Zoológico do Bronx, após o sucesso da Exposição St. Louis, que exibira 
congoleses, resolveu adquirir Benga para que atraísse mais visitantes 
ao seu Zoológico. Incialmente o pigmeu ficava andando pelo Zoológico, 
caçando e com vestimentas típicas, mas o assédio dos visitantes era 
muito grande, então o congolês passou a ser enjaulado, muitas das 
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vezes junto aos orangotangos, a fim de demonstrar a similaridade entre 
o Benga e o primata.

Com isso, mais e mais pessoas começaram a ir ao zoológico 
para ver o selvagem, e a jaula onde Ota Benga ficava 
inclusive ganhou uma placa de identificação! Segundo 
as informações sobre o “espécime” em exposição, ele 
tinha uma idade estimada em 23 anos, media por volta 
de 1,5 metros de altura e pesava pouco mais de 45 quilos. 
Além disso, a mostra tinha como propósito apresentar 
ao público de Nova York os conceitos de evolução e da 
teoria das raças humanas. (CAMPOS, 2016, p.11)

Após grande pressão de movimentos afro-americanos e religiosos, 
em especial do Reverendo James Gordon, Ota Benga finalmente foi 
libertado, contudo, o período em que teve sua humanidade subjugada 
foi essencial para o desfecho de sua história. Sem conseguir repatriação 
a sua terra natal e sem se inserir por completo na sociedade norte-
americana, o congolês, em profunda depressão, cometeu suicídio com 
aproximadamente 32 anos de idade.

Primeiro eles tentaram repatriar Benga para suas terras, 
sem sucesso. Mais tarde, inseri-lo na sociedade americana. 
Ele foi encontrado prisioneiro entre dois mundos, 
incapaz de retornar à África e visto principalmente como 
curiosidade nos Estados Unidos. Por fim, essa tentativa 
de integração levou a seus 32 anos de idade, já imersos 
em profunda depressão, em seu suicídio.2 (ZOOXIX, 2015, 
p.9 – Tradução nossa)

Percebemos assim a relação íntima entre tais exposições e a 
necessidade de reafirmação da superioridade do modelo europeu, 

2  Original em espanhol: Primero se intentó repatriar a Benga a su tierra, sin éxito. Más 
tarde, insertarlo dentro de la sociedad americana. Se encontró prisionero entre dos mundos, 
sin poder volver a África y visto principalmente como una curiosidade en los Estados Unidos. 
Finalmente, este intento de integración desembocó, a sus 32 años de edad, inmerso ya en 
una profunda depresión, en su suicidio.
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visto que a escravidão jazia, buscando novas bases ao racismo, que até 
então era em suma colonial e passa a ter um viés científico de caráter 
eugênico. Portanto, dentro desse contexto cria-se uma narrativa de povos 
selvagens, incivilizados, para justificar o domínio e controle desses corpos 
“não civilizados”, a animalização e monstruosidade enxertadas a estes 
para promover uma ideologia através do entretenimento.

SEGUNDO ATO: “A VÊNUS HOTENTOTE”

A objetificação do corpo da mulher negra no entretenimento do 
colonizador, com o viés da hipersexualização, pode ser pontuado como 
mais um dos instrumentos utilizados como controle dos “corpos não 
civilizados”. Neste contexto tomaremos a história da africana Saartjes 
Baartman (1789-1815) e a espetacularização de seu corpo como 
aberração, sendo esse usado como parâmetro para definir uma mulher 
branca “normal” e uma mulher negra “anormal”.

Em 1810, aos 21 anos de idade, a sul-africana Saartjes Baartman, 
passou a ser apresentada em Londres sob a alcunha de Vênus Hotentote 
e 1814, ela passou a ser exibida em Paris, onde permaneceu até sua 
morte em 1815. Os espetáculos, nos quais Saartjes era objeto, tratavam-
se de freak shows e espetáculos supostamente científicos. Como observa 
a professora Janaína Damasceno (2008), as exibições serviam como 
marcadores de diferenciação com o intuito de reafirmar a superioridade 
da identidade do modelo europeu.

Saartijes ou Sarah, como também era conhecida, era portadora de 
esteatopigia, que se caracteriza pelo o acúmulo de gordura, fazendo 
com que a mesma ostentasse volumosas nádegas, além de apresentar 
genitálias com lábios hipertrofiados. Tais características eram destacadas 
como a anormalidade do corpo feminino fora do contexto europeu, 
despertando a curiosidade pseudocientífica, que se justificava no intuito 
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de reafirmar o padrão de normalidade eurocêntrico. Conforme afirma 
Damasceno (2008), Saartje serviu, no século XIX, não só para demarcar a 
diferença entre homens e mulheres, mas também contribuiu para que se 
constituísse a identidade masculina europeia.

A exploração e a monstruosidade de Baartman caracterizaram-se 
como marco a ciência racial, visto que seu preceptor, o naturalista Georges 
Cuvier (1769-1832) fora tido como o pai do conceito moderno de raça. 
Campos (2016) destaca que: “Foi neste período que teve início o estudo 
que chegou a ser chamado de ‘ciência da raça’” (p.15).

O controle do corpo feminino ganha contornos extremos ao 
observarmos a espetacularização da Vênus Hotentote, pois não há só o 
controle patriarcal sobre tal corpo feminino, mas também um controle 
de padrão civilizatório sobre um corpo considerado não civilizado. 
Portanto, é expressão do denominado biopoder postulado por Michael 
Focault (1926-1984). O professor Fernando Danner (2010) explica que a 
disciplina do biopoder “capta o corpo humano numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe.” (DANNER, 2010, p.150). 
Neste contexto, houve uma redefinição da representação do corpo negro 
feminino moldado ao interesse do racialismo do século XIX.

A identidade de Saartijes foi suprimida pela da Vênus Hotentote, 
sobrepondo a mulher o estereótipo do corpo subjugado, sexualizado 
e patológico. Damasceno (2008) observa que Sarartijes passou a ser 
designada por adjetivos simplórios, como primitiva, selvagem, animal. 
Nas lições de Stuart Hall (1997), a identidade Saartijes foi duplamente 
deslocada, primeiro pelo caráter patológico de anormalidade atribuído ao 
corpo da sul-africana e segundo pela erotização e fetichismo decorrente 
das nádegas e genitálias protuberantes.

Em 1815, com 26 anos de idade, Saartijes padeceu de uma doença 
contagiosa incerta, como dispõem Campos (2016, p.15): “A causa foi 
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descrita como “uma doença inflamatória e eruptiva”. Desde então, cogita-
se que tenha sido resultado de uma pneumonia, sífilis ou alcoolismo”.

Contudo, mesmo após sua morte, o controle sob seu corpo pelo 
ideário europeu do avanço científico se manteve. Com isso, o corpo da 
Vênus Hotentote passou a ser propriedade do Musée de l’Homme (Museu 
do Homem), em Paris, onde foi exaustivamente estudado e dissecado. O 
corpo de Saartijes só retornou a sua terra natal em 2002, após esforços 
do governo Mandela, iniciados em 1994, para a repatriação dos restos 
mortais da sul-africana Saartijes.

TERCEIRO ATO: OS MINISTREIS E O BLACK FACE

Os denominados minstrel shows foram considerados a primeira 
forma de entretenimento genuinamente americana. Iniciado nos anos de 
1840, tais shows apresentavam uma variedade de espetáculos de música, 
dança e humor em geral. Apesar da finalidade das apresentações não 
terem qualquer cunho racial, os mesmos ficaram conhecidos por seus 
números que caricaturavam negros norte-americanos, ao qual nomeia-
se a técnica do black face. Conforme define a antropóloga social Rebeca 
Campos Ferreira (2015), “é uma técnica de maquiagem teatral, na qual 
pessoas brancas pintam-se de negras para imitá-las de forma caricata, 
o que reforça características físicas, estereotipando-as com o intuito de 
fazer piadas.” (FERREIRA, 2015).

Os espetáculos, que buscavam ridicularizar a figura do negro, 
consistiam basicamente em atores brancos com os rostos pintados de 
preto e cabelo desgrenhado representando uma versão estereotipada do 
negro, ou seja, insolente, rude e burro. Como descreve Rolim (2016): “essas 
paródias eram pautadas pela visão dos brancos e pelos seus critérios do 
que era ou não divertido, já que a representação dos negros nesses shows 
era, em geral, negativa e racista.” (ROLIM, 2016, p.7).
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Neste diapasão faz-se salutar traçarmos algumas considerações acerca 
de caricatura e sátira. A caricatura, como já elucidado, trata-se de uma 
manifestação do grotesco, caracteriza-se por exacerbar características de 
forma jocosa, distorcendo aspectos físicos, reproduz alguém ou algo de forma 
deformada, é uma referência gráfica. Já a sátira, como assevera o professor 
Almir Correia (1997) é uma forma “(...) de denúncia, um ataque à censura e a 
repressão (política, religiosa.), ou se impõe como uma forma de ridicularizar, 
diminuir, depreciar tudo aquilo que foge ao dito padrão estabelecido.” (p.190).

A caricatura do negro feita pelos minstrel shows convalida-se na sátira 
e situa-se em uma intercessão entre o grotesco e o risível, na medida em 
que as características físicas dos negros eram exacerbas pela maquiagem 
dos atores a fim de causar um efeito risível, construindo uma imagem da 
visão depreciativa dos brancos sobre os negros. “Os menestréis ajudaram 
a massificar e reforçar estereótipos raciais sobre os negros ao satirizar seu 
modo de vestir, suas maneiras e seu linguajar incorreto.” (CHIEN, 2013, p.82).

Neste contexto, a caricatura e a sátira são objetos de poder, que 
interpelam meios de dominação e inferiorização sobre os dominados. 
Recorrendo as lições de Chien (2013), percebe-se que tais representações 
se configuram em “imagens negativas (que) têm obviamente poder 
político e ideológico e ajudam a impor certas estruturas no mundo físico. 
Elas constroem, confirmam e afirmam identidades.” (p.82).

A técnica do black face perdurou por mais de 100 anos na indústria 
do entretenimento norte-americano. A prática foi tornando-se repulsiva 
e passou a cair em desuso com o advento da luta pelos direitos civis dos 
negros americanos na década de 1960.

QUE SE FECHEM AS CORTINAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo pudemos retratar como o cientificismo do século 
XIX deu uma nova roupagem ao preconceito racial. Postulando por uma 
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suposta hierarquização das raças humanas, o cientificismo colaborou com 
o surgimento de novas pseudociências que serviram para convalidar a 
superioridade do homem europeu e reafirmar estruturas de poderes.

Outrossim, podemos observar que a tendência científica consolidada 
como Darwinismo Social se estende para a produção do entretenimento 
na Europa e nas Américas entre os séculos XIX e início do século XX, 
resultando em exposições etnocêntricas como os Zoológicos humanos e a 
exibição da Vênus Hotentote, bem como na caricatura e sátira dos negros 
norte-americanos por meio da técnica do Black Face.

Observamos que tais formas de entretenimento tornam o negro objeto 
de sua produção e resultam ainda em um processo de desumanização e 
de designação de corpos incivilizados ou incivilizáveis, utilizando-se como 
parâmetro o modelo eurocêntrico de civilidade.

No contexto da exibição e espetacularização desses corpos, além dos 
processos de biopoder foucaultiano inerentes, percebe-se a criação de 
narrativas que sustentam o espetáculo, neste ponto, nos reportamos não 
só a carnavalização de Bakhtin, mas também as definições de grotesco e 
monstruoso prescritas pelo teórico.

Portanto, ao aproximarmos as teorias de Bakhtin aos espetáculos 
colacionados de objetificação do negro, percebemos que podemos 
emoldurar na definição do monstruoso as exibições que tinham por 
finalidade comprovar a proximidade do negro com o animal, com 
a anormalidade e com o patológico; e mais próximo ao grotesco os 
espetáculos que buscavam a ridicularização do negro através da caricatura 
e da sátira, situando-se entre o grotesco e o risível.

A reafirmação da suposta superioridade da identidade do homem 
branco europeu, infelizmente não teve seu fim juntamente com o regime 
escravo. Muitas das características do preconceito racial buscaram outras 
formas de se sedimentar na sociedade, sendo um dos seus mecanismos o 
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entretenimento conjugado aos conceitos pseudocientíficos. Sem surpresa, 
quanto mais os movimentos negros se afirmavam na sociedade e a busca 
por direitos civis tornavam-se preeminente, mais as cortinas dos nefastos 
espetáculos se fechavam, até que se encerrarem em definitivo.
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O INDÍGENA XIFÓPAGO EM FAUSTO FAWCETT
Vítor Castelões Gama

O Cyberpunk é um subgênero da ficção científica conhecido pela 
representação de um mundo futuro distópico com grande acesso à alta-
tecnologia, mas, repleto de mazelas sociais. Lembra-se, por exemplo, da 
iconografia do filme Blade Runner ou das obras de William Gibson, como 
Neuromancer. Fausto Fawcett é um dos expoentes da Ficção Científica 
Brasileira1 da década de 90. Por conta da originalidade de sua produção 
literária, é difícil contextualizá-la. Neste sentido, a fortuna crítica é 
testemunho. Por exemplo, Rodolfo Londero (2013) acredita na influência 
dos gêneros naturalismo e barroco nas obras de Fawcett. Braulio Tavares 
(Apud CAUSO, 2013, p.254) aposta no modernismo, na New Wave da FC 
e no Cyberpunk. Roberto de Sousa Causo (2013, p.227) concorda sobre 
os influxos do modernismo e adiciona o tropicalismo. Já o cineasta Cacá 
Diegues pende mais para o barroco e rejeita a influência modernista, na 
opinião deste autor:

O quase centenário modernismo brasileiro sempre 
se caracterizou por uma espécie de conciliação entre 
o arcaico e o moderno, dicotomia permanente e, às 
vezes, trágica na sociedade brasileira. Em nome de uma 
civilização que íamos construir no futuro, destacavam-se 
os valores do passado que consagrariam sua originalidade 

1  Doravante FC ou FCB
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utópica. Até mesmo o tropicalismo, último filho temporão 
do modernismo, tentava disfarçar em caricatura essa 
indisfarçável nostalgia do futuro. (2014, p.7)

Portanto, não há exatamente um consenso. Proponho uma hipótese 
intermediária: Fawcett engaja com o modernismo de forma crítica, expondo 
suas contradições. Para testar essa hipótese observaremos a representação 
do indígena, essencial na gênese do modernismo. Como ressalta o 
pesquisador Sérgio Bellei, o movimento tinha como proposta unir as forças 
“primitivas”, isto é, a do passado indígena, e as forças tecnológicas:

O projeto modernista original de Oswald, apresentado 
esquematicamente na década de vinte e desenvolvido 
mais consistentemente nos textos dos anos cinquenta, 
apresenta uma proposta utópica de constituição de 
uma cultura nacional em que se combinariam de forma 
harmoniosa a sabedoria antropofágica e os avanços 
tecnológicos do mundo civilizado. (2000, p.174)

Como movimento, a antropofagia não se limitou a este período de 
nossa história cultural. Pois, ainda subsiste “a vigorosa crença na prática 
antropofágica enquanto o método por excelência a ser utilizado para a 
produção de valores nativos capazes de resgatar a cultura brasileira de sua 
condição periférica e colocá-la lado a lado com as culturas dominantes” 
(BELLEI, 2000, p.181). Há de se lembrar do “Manifesto Antropofágico da 
Ficção Científica Brasileira” de Ivan Carlos Regina, que adapta os anseios 
de Oswald de Andrade a um diferente contexto. Outra reprodução está 
no Tropicalismo. Para Hélio Oiticica a:

Tropicália é a primeiríssima tentativa consciente, 
objetiva, de impor uma imagem obviamente “brasileira” 
ao contexto atual da vanguarda e das manifestações 
em geral da arte nacional. [...] Para a criação de uma 
verdadeira cultura brasileira, característica e forte, 
expressiva ao menos, essa herança maldita europeia e 
americana terá que ser absorvida, antropofagicamente, 
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pela negra e índia de nossa terra. (OITICICA Apud 
RIDENTI, 2014, p.242)

Apesar dos vários desdobramentos e adaptações, a perspectiva 
antropofágica mantem-se em um limiar instável, ora afirmada, ora negada. 
Por exemplo, Roberto Schwarz critica as recriações da antropofagia em 
geral, para ele, estas recriações apenas deglutiam sem culpa os produtos 
da indústria cultural:

O que era liberdade em face do catolicismo, da 
burguesia e do deslumbramento diante da Europa é 
hoje, nos anos 1980, um álibi desajeitado e rombudo 
para lidar acriticamente com as ambiguidades da cultura 
de massa, que pedem lucidez. Como não notar que 
o sujeito da Antropofagia [...] é o brasileiro em geral, 
sem especificação de classe? Ou que a analogia com o 
processo digestivo nada esclarece da política e estética 
do processo cultural contemporâneo? (SCHWARZ Apud 
RIDENTI, 2014, p.280)

A globalização e as tecnologias da informação permitiram um acesso 
a obras e manifestações culturais sem precedentes. As formas literárias 
acompanharam com um diálogo intersemiótico mais amplo; situação que 
exige um background heterogêneo por parte do crítico. É difícil interpretar 
uma forma literária que utiliza tecnologias que não produzimos ou 
estamos acostumados com suas potencialidades. Em seu manifesto, Ivan 
Carlos Regina afirma que é preciso deglutir urgentemente o “[...] cientista 
maluco, o alienígena bonzinho, o herói invencível, a dobra espacial, o 
alienígena mauzinho, a mocinha com pernas perfeitas e cérebro de noz, 
o disco voador, que estão tão distantes da realidade brasileira quanto 
a mais longínqua das estrelas”2. O que essa e outras antropofagias 
possuem em comum é uma visagem utópica a ser consolidada na junção 
de mundos opostos.
2  In http://projeto-portal.blogspot.com/2011/03/manifesto-antropofagico-da-ficcao.html 
Acesso em 11.Abr.2019
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Para Oswald, o “selvagem” primitivo vivendo em uma 
sociedade ainda não corrompida pelo processo de 
acúmulo de capital tornara-se, no período posterior 
à descoberta da América, a base para a proposta de 
utopias europeias. Nada mais natural, portanto, do 
que tentar, no contexto de valorização do primitivo do 
modernismo brasileiro, transformar o sonho utópico 
em realidade localizando-a em seu lugar próprio, ou 
seja, o Brasil ao mesmo tempo primitivo e desejoso 
de modernização. A nova sociedade tornar-se-ia 
realidade a partir da utopia não por um mero retorno ao 
primitivo, mas pela fusão das conquistas tecnológicas e 
dos valores primitivos, ou, nos termos do “Manifesto da 
Poesia Pau-Brasil”, em termos da floresta e da escola. 
(BELLEI, 2000, p.175)

Fredric Jameson (2005), similarmente, propôs que a condição 
periférica da América Latina por si só traria uma marca utópica e que 
serve de contraponto a realidade eurocêntrica. Como o “Novo Mundo” 
serviu de base para a “Utopia” de Thomas More, nada impede que isso 
aconteça novamente. O que Jameson espera combater são os reflexos 
culturais do “fim da história” de Fukuyama, ou seja, a convicção de que 
não há nenhum desenvolvimento possível para além do capitalismo 
neoliberal. Apesar de não dizer com essas palavras, sua proposta é de um 
novo “descobrimento” que traga da periferia a salvação para a Europa. 
Londero resolveu expandir a aplicação da hipótese de Jameson para o 
cyberpunk latino-americano, o qual seria utópico:

A autenticidade da ficção cyberpunk latino-americana 
se encontra na fração não-cooptada pelo capitalismo, 
ou seja, no contexto de fora do sistema multinacional. É 
neste sentindo que a produção latino-americana ‘pode 
se contrapor ao que ele [Jameson] chama de ‘cegueira 
do centro’ e oferecer uma espécie de visão periférica, 
devido à peculiaridade de estar ao mesmo tempo 
dentro e fora do sistema multinacional’, ou seja, trazer 
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para dentro o viés utópico que se encontra fora do 
capitalismo tardio. (LONDERO, 2013)

Proposições, tanto de Jameson e Londero, que devem ser observadas com 
certa cautela. Quanto ao gênero, não concordamos com essa visagem utópica 
para o cyberpunk latino-americano, que em minha opinião pende mais para a 
distopia. Isto não significa que o contraponto de uma utopia é necessariamente 
uma distopia. Nas obras de Fawcett, a utopia antropofágica é criticada ao trazer 
para primeiro plano os desdobramentos de uma figura escondida por detrás da 
antropofagia. O que de acordo com a metáfora de Fawcett, seriam os indígenas 
xifópagos. Os xifópagos são os gêmeos que nascem unidos por uma parte do 
corpo, geralmente o tórax. Nada mais adequado então, que nas obras haja duas 
principais formas para o aparecimento do indígena: 1) Canibal e 2) Aculturado. 
E como a condição física que a inspira, estas formas na verdade estão unidas 
umbilicalmente. A primeira e única personagem canibal, em sentido restrito, é 
um exemplo das duas formas citadas:

Uma índia de tradição familiar devoradora de humanos 
totalmente aculturada, já classe medianizada, mas que 
não aguentava a pressão ancestral no fundo da mente 
e passou a comer muita carne crua, assim começou 
a visitar necrotérios e se mandou da casa onde vivia 
com o marido e o filho antes que mastigasse os dois. 
Voltou para o meio da Amazônia onde foi criada até ser 
adotada por uma ONG e é aquela história de sempre, 
ficou civilizada, mas não deu pra segurar a força do chip 
antropofágico. (FAWCETT, 2015, p.38)

Ela uniu-se a um alemão, também adepto do canibalismo e vão 
mastigando por aí, em um delírio. Comendo um ao outro, até a morte, 
formando um totem dos corpos mutilados. O que o trecho a seguir 
demonstra é uma anti-romantização do canibalismo.

Deixaram um bilhete revelando que o que será 
encontrado no momento final será o totem do amor 
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deles, o altar de sua carnificina amorosa. E é o que a 
equipe de filmagem do reality muito show encontra: os 
dois ensanguentados em carne viva sem pedaços dos 
braços e pernas e barrigas em cima de um mini platô. 
Num caule de árvore cortada, os corpos entrelaçados 
em vários pedaços. (FAWCETT, 2015, p.38)

Aqui não se nega a violência do ato exposto com crueza na descrição, 
entretanto, está em vias de ser negada. O fato de acabar na criação de um 
totem é significativo. A visão do totem como uma entidade puramente 
abstrata, metafísica, que serviam como um fundamento para a formação 
das religiões e da sociedade. O totem, neste sentido Freudiano, é a 
simbolização de um interdito. Seria um início de uma divisão cartesiana, 
corpo e mente. Para Lévi-Strauss, o Totemismo não pode ser visto dessa 
forma, em suas palavras: “O totemismo é, antes de tudo, a projeção fora 
do nosso universo, e como que por exorcismo, das atitudes mentais 
incompatíveis com a exigência de uma descontinuidade entre o homem 
e a natureza, que o pensamento cristão considerava essencial” (LÉVI-
STRAUSS, 1986, p.13).

Retomamos ao texto, aqui, ambas as visões do totem são úteis. Ela é 
tanta uma abstração interdita e simbolização deste interdito. O totem do 
casal, após a morte deles sepultaria a possibilidade antropofágica como 
um ato sagrado, agora inacessível. Ou seja, indo do profano ao sagrado. 
E, ao mesmo tempo, por manter a clareza no ato corporal, projetam para 
fora deles o ato antropofágico. Outro elemento essencial no trecho é a 
atenção midiática, cujo furor das câmeras não é uma extrapolação tão 
absurda assim. Basta lembrar-se dos casos de Issei Sagawa, que publicou 
diversos livros sobre seu feito. E também o do alemão Armin Meiwes, 
que guarda bastantes semelhanças com o texto de Fawcett. Destes casos 
ressalto a romantização do ato, utilizando e afirmando o canibalismo 
como figura especular. Christopher Kiening, a propósito de Montaigne 
ressalta que:
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Os horrores do canibalismo indígena são relativizados, 
algo que não tem um fim em si mesmo, mas é meio 
de uma crítica à época. Os contornos entre tal hábito 
e outros já conhecidos da cultura europeia se apagam 
porque, junto ao meio da relativização, outros meios 
também são eficientes. [...] O canibalismo cintila 
entre distância e proximidade, violência concreta e 
metafórica, ato ritual e profano, excesso e normalidade. 
O texto oscila entre a autenticação do estranho e o 
estranhamento do próprio. Ele consuma mudanças 
na semântica dos conceitos. “Podemos, portanto, 
qualificar os canibais como bárbaros de acordo com as 
regras da razão, mas não de acordo com o nosso próprio 
comportamento, uma vez que excedemos em toda a 
sorte de barbaridades”. (KIENING, 2014, p.176)

A imagem do canibal foi continuamente trocada para diversos 
objetivos. De fato, inicialmente não havia os canibais, apesar de existirem 
os antropófagos cinocéfalos (homens com face de cão), evocados dos 
acervos geográficos da Antiguidade: “os monoculi e os cinocéfalos faziam 
parte da lista de raças de homens monstruosos que se transmitiu, de 
maneira quase inalterada, de Plínio e Solino a Santo Agostinho e, mais 
tarde, aos Livros de etimologias de Isidoro de Sevilha.” (LESTRINGANT, 
1997, p.29). Nos diários de Cristóvão Colombo ocorre uma metamorfose 
entre esses dois monstros, pois, “por uma espécie de encaixe, os canibas 
ou canimas, sempre providos de sua face canina, identificam-se de repente 
aos ciclopes monóculos”. Pouco a pouco a imagem foi consolidando-se 
com seu significado, perdeu as feições, manteve-se a selvageria. Logo 
depois, a interpretação do canibalismo modifica-se novamente:

Fora compreendido como metonímia, no mais tardar 
desde Staden, como parte e expressão de relações 
sociais complexas. A lógica do estranho como uma lógica 
que trabalha com operações metonímicas pôde ser nele 
vivenciada e desenvolvida: integram-se prisioneiros na 
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própria tribo a fim de sanar lacunas, esquartejam-se 
corpos a fim de permitir a participação de toda a tribo, 
devoram-lhes, a fim de manter o outro dentro de si. 
(KIENING, 2014, p.172)

O canibalismo selvagem passa a ser visto como expressão de cultura, 
sob a rubrica de canibalismo de honra: vinga-se do inimigo consumindo-o. 
A última metamorfose é o canibalismo por constrangimento: comem-se 
uns aos outros porque passam fome. O canibalismo por constrangimento 
tornou-se uma solução egoísta e confortável. É esse o meio mais cômodo 
de empurrar para fora da história ou para suas margens sem controle 
uma inaceitável selvageria” (LESTRINGANT, 1997, p.23). Isto aconteceu 
por não ser mais aceitável uma cultura que postulasse o consumo de 
carne humana, pois, isso implicaria um baque às nossas convicções de 
superioridade. Haveria vítimas, presas, obviamente inferiores na predação 
e, por conseguinte, um choque de estar fora do topo da cadeia alimentar. 
Manter o canibalismo como uma reação perante a fome extrema 
pressupõe que nenhum ser humano em condições normais cometeria 
tal ato, a possibilidade contrária implicaria que nossa moral não é tão 
forte quanto achávamos que era. As duas opções desestabilizam a divisão 
cartesiana, nem o corpo, nem o espírito são “sagrados”.

Na realidade, o problema não é tão simples. O 
canibalismo não se deixa tão facilmente racionalizar, 
seja em nome de sentimentos ou de atitudes 
propagadas tanto nas mentalidades aristocráticas 
quanto naquelas populares sobre a sede de vingança 
e o código de honra. Permanece sempre uma finíssima 
capa, uma parte inassimilável de horror na qual se 
condensa o inominável, à qual se cola repulsa mais viva. 
(LESTRINGANT, 1997, p.107)

De fato é um ato tão repulsivo que existem teses como a do 
antropólogo William Arens que buscam comprovar a antropofagia 
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nunca existiu de fato, sendo antes um preconceito sempre atribuído 
ao Outro. Ressaltamos que em suas diversas formas (selvageria, honra, 
constrangimento), o canibalismo tem algo a dizer, mesmo quando o ato é 
apagado. Parte da crítica de Fawcett à antropofagia ocorre neste sentido: 
esquece-se da violência, apaga-se o ato e ator. A aculturação é uma das 
principais maneiras de se apagar o ator, mas não necessariamente o ato 
canibal, apesar de este também ser apagado junto. Um indicativo de que 
a aculturação tem um papel central na obra é o fato de a maioria dos 
personagens indígenas serem inominados, incluído a antropófaga citada 
anteriormente. Um personagem é assim caracterizado: “O cara parece, 
mas não é indígena. Um índio improvisado é o que ele é, como se estivesse 
fantasiado, mas ao mesmo tempo muito estranho...” (FAWCETT, 2015, 
p.25). O que permite pressupor que nas obras de Fawcett espera-se um 
critério cultural de “indianeidade”.

Apenas dois personagens indígenas são nomeados, o primeiro é 
“Acqualung, um índio brasileiro que ficou totalmente clochard, quer 
dizer, mendigo erudito pelas ruas da Europa. Foi capturado por mim 
para as hordas técnicas da imortalidade. O Acqualung que conheci era 
originariamente xavante” (FAWCETT, 2014, p.142). Nenhuma de suas 
atitudes remete a um indígena e isso não é necessariamente ruim, mas, 
sua continua adaptação exige a renúncia de seus costumes anteriores, 
perceptível pela frase “era originariamente”. O segundo e último indígena 
a possuir um nome é Bob Mowgli, personagem secundário do conto 
“Vanuza e Rachid”, onde há uma:

Tribo de índios que ficara em consignação numa 
universidade americana vendo televisão e vivendo em 
paisagens artificiais e comendo papinhas experimentais 
da indústria alimentícia astronáutica. Recolocados na 
selva sem nada daquilo enlouqueceram. Passaram a 
sentir cold turkeys de aculturação e invadiram povoados 
e cidadezinhas à procura de eletrodomésticos, TVs, 
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geringonças, crimes, iogurtes, papel de parede com 
paisagem a fim de sentirem algum alívio ambiental. 
(FAWCETT, 2014, p.107)

Este conto apresenta um interessante confronto entre natureza 
e cultura, corpo e alma e os indígenas, sem exceção, são tratados 
como objetos para usufruto. Por exemplo, apresenta-se na narrativa 
um Tivoli, “um parque de diversões botânicas localizado numa parte 
da Amazônia totalmente mecanizada: flores, vegetais, animais, tudo 
perfeitamente, emocionantemente autômato” (FAWCETT, 2014, p.108). 
O Tivoli é o segundo parque de diversões mais antigo do mundo e desde 
seus primórdios possuía como principal atração um zoológico humano. 
Então, apesar de não dito, implica-se a presença também de indígenas 
automatizados. A inclusão do parque não é apenas para ambientação, mas 
para expandir a nota de objetificação dos corpos subjacente ao texto. A 
artificialidade dos corpos é novamente ressaltada pela presença de “tribos 
xifopagadas (tribos de índios coladas umas às outras pelos Greenpeaces 
tradicionais) chegaram atirando flechas com fungos explosivos; fungos 
corrosivos que transformavam o que tocavam em pasta fumegante” 
(FAWCETT, 2014, p.109). Este trecho é complexo e convém trazer algumas 
interpretações, uma delas é como metáfora para a aculturação. Do peito 
indígena conectar-se-ia outro ser, cingido pelo que esperam de si e suas 
potencialidades. Outra interpretação igualmente válida faria referência 
aos descimentos e as demarcações contemporâneas: colagens feitas 
com diversas etnias juntas em um único lugar. Resumindo, as diferentes 
formas em que o indígena aparece são instabilizadas, até então por 
negação: negou-se natureza e cultura. A mudança de forma positiva está 
nos personagens Vanuza e Bob Mowgli, a primeira uma ex-prostítuta 
espancada e deixada para a morte:

Vanuza ainda respirava quando foi encontrada por um 
selvagem vestindo cuecas Zorba superpostas e rasgadas, 
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camiseta com a cara da Xuxa, óculos espelhados e 
mocassim branco. Esse ser das selvas praticamente 
ressuscitou Vanuza, recuperando, restaurando cada 
quadrante de seu corpo cortado a canivete, ferido 
com tiros de raspão, cheio de hematomas e ossos 
quebrados. Restaurou a superfície e o interior orgânico 
com uma planta de teor híbrido só existente naquela 
região amazônica. (FAWCETT, 2014, p.98)

O corpo dela é restaurado por Bob Mowgli em “uma vertiginosa 
mutação celular e neurológica influenciando a carne e o assim chamado 
espírito. A pele tornava-se comestível e imediatamente reproduzível” 
(FAWCETT, 2014, p.99). Ressaltamos que o adjetivo “comestível” torna 
possível lê-la como uma retomada da questão antropofágica. Similarmente 
ao movimento, ela era parte de um projeto: “Bob e seus companheiros 
botanicamente frankeinsteinizados colocaram-se em pontos estratégicos 
da Amazônia para, com seu conhecimento do vegetal híbrido, ajudarem, 
influenciarem organicamente as populações da hipermata” (FAWCETT, 
2014, p.100). O projeto é uma reação dos povos originários para retomarem 
sua cultura. Projeto este, sumarizado em outro livro:

Índios virando existencialistas, sentindo náuseas diante 
da insuficiência de seus espíritos em confronto com 
o chulo xamanismo urbano. Mas alguns deles, novas 
gerações de indígenas devidamente criados com 
acesso à internet e acostumados aos confrontos dos 
dois xamanismos – o ancestral e o urbanoide máquina 
–, assumem a responsabilidade de explorar o limbo 
festivo do existencialismo selvagem, da visão indígena 
do mundo como gíria psicológica, antropológica, e não 
como contraponto fundamental ao pandemônio do 
Ocidente que já engoliu o Oriente, que, por sua vez, 
já adaptou e sorrateiramente incorporou suas visões 
de mundo ao pique turístico-militar de ocupação do 
planeta pelo comércio de todas as manifestações 
psicológicas ancestrais. (FAWCETT, 2012, p.62-63)
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Retomando o conto “Vanuza e Rachid”, Bob e os outros indígenas 
transpõem os conhecimentos tradicionais para outros pelo consumo de 
“energias camufladas por vegetais”. Novamente, uma metáfora passível 
de ser lida como antropofágica. A segunda parte do conto apresenta 
uma seita tecnognóstica, cujo representante é Rachid, esta seita cobiça 
o conhecimento do vegetal e parte em busca de Vanuza para desvendar 
seus segredos. A caracterização dos integrantes da seita os marca como 
integrantes de um mundo de alta tecnologia, hackers, físicos teóricos, entre 
outros. Como era de se esperar Vanuza e Rachid entram em comunhão, 
entretanto, nem os futuros imaginados por Bob, nem os futuros imaginados 
pela seita se materializam. E o último parágrafo aumenta o enigma ao 
expor a abertura de uma caverna. Questiono, trata-se do inconsciente 
aberto pela utopia antropofágica? Talvez sim. Porém, a única afirmação 
que podemos fazer com um grau de segurança é que de fato Fawcett 
engaja com a perspectiva antropofágica, pensando principalmente em seus 
limites. Retomando a fala de Schwarz, nestas obras observa-se o que pode 
ser deglutido sem culpa e em quais situações as consequências são pesadas 
demais. Em outras palavras, até que ponto manter a visagem antropofágica 
significa invisibilizar o indígena? Por meio de sua metáfora, e aqui todo 
indígena é xifópago, Fawcett traz à tona um “monstro” dividido que outrora 
expunha as contradições de um projeto imperialista e colonizador, e agora, 
expõe as ambiguidades de um projeto modernizador.
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O insólito e as monstruosidades 
moçambicanas através da obra Terra 

Sonâmbula de Mia Couto: 
Resgate da memória, da tradição e da 

cultura africana
Renata Martuchelli Tavela

INTRODUÇÃO

O escritor moçambicano Mia Couto para representar em sua ficção 
a dor, a miséria e as consequências traumáticas da guerra civil, que se 
seguiu ao anticolonialismo e que atropelaram o povo de seu país, constrói 
a narrativa de Terra Sonâmbula (2007) através de elementos que se 
aproximam do realismo fantástico/animista e do maravilhoso/insólito, 
fazendo uma literatura engajada histórica e socialmente.

Por tal motivo, segundo os estudos de Carmen Lucia Tindó Secco 
(1999), Mia Couto tem uma difícil responsabilidade pelo fato de ter 
sido testemunha da onda de violência e desumanização que assolou 
Moçambique, e mesmo assim se tornou um construtor da esperança em 
meio a todo esse caos vivido pelos moçambicanos.
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SOBRE O INSÓLITO/FANTÁSTICO/MONSTRUOSIDADES/
REALISMO MÁGICO OU ANIMISTA EM TERRA SONÂMBULA

Na literatura hispano-americana, foram cunhadas as denominações 
“realismo fantástico” e “realismo maravilhoso”, destacando as palavras 
de Bella Jozef:

A literatura contemporânea abandona a visão realista 
e a descrição direta do mundo declina. A ficção das 
últimas décadas se afasta da representação direta da 
realidade primeira e dá preferência à criação de um 
mundo mágico e simbólico, metáfora do mundo real. 
Cria-se um cenário de dimensões transcendentais, 
explorando o reino do subjetivo e do maravilhoso. 
(JOZEF, 2006, p.181)

Entretanto para a arte e a literatura africana, ao contrário da latino-
americana, a expressão “realismo animista” que foi sugerida inicialmente 
em Angola, passou a definir uma estética mais apropriada às suas narrativas. 
Justamente porque para o africano o contato e diálogo, com as entidades 
não-humanas (plantas, animais, objetos inanimados ou fenômenos) que 
tem uma alma, uma essência espiritual, não são vistos como algo “mágico”. 
Inclusive, o escritor angolano Pepetela é que enfatizou a importância de 
destacar essa expressão, num de seus romances, Lueji (1989), no qual o 
próprio Mia Couto comentou ao recordá-lo:

Quem deu o melhor nome foi Pepetela. Ele chamou a 
isso uma vez. Disse que eu havia inventado o realismo 
animista. É claro que não se pode fazer declarações assim 
sem uma estudo mais sério. [...] O que eu faço muitas 
vezes são estórias à roda de um realismo animista, que 
é um realismo que anima a natureza. Que, na realidade 
tradicional, são qualidades animistas. Não são mágicas. 
Aquilo está baseado em antepassados e em poderes que 
existem na natureza. (SARAIVA, 2007, p.5)
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Cabe mencionar que, segundo Ana Maria Barrenechea (1972) o 
fantástico/insólito e o realismo mágico se divergem no ponto em que: 
se admitimos que o fato não natural convive com a ordem natural sem 
que provoque estranhamento ou se provoque algum problema, e tal 
fato está baseado na crença, no folclore de um povo, é realismo mágico. 
Mas, se há dúvida, e a partir disso causa um problema, é fantástico. Logo, 
pelo que encontramos em Terra Sonâmbula, repleto de lendas e crenças 
moçambicanas, se seguimos essa concepção, podemos considerar que 
estamos diante de um realismo mágico (figura de curandeiros, fantasmas 
que jogam pragas e perturbam os viventes, entre outros acontecimentos 
baseados em crenças e no folclore local), ao mesmo tempo que do 
fantástico, como o fato do irmão de Kindzu se transformar num galo e o 
pai dele numa árvore; um boi se transformar em uma garça; Nhamataca 
conseguir fazer rios; o que causa estranhamento. Por tal motivo, a definição 
de Pepetela, de realismo animista se aplicaria melhor para a Literatura 
Africana, pois há particularidades que são diferentes do que se encontra 
na América Latina, onde houve o boom dessa literatura fantástica e do 
realismo mágico, com escritores como Jorge Luis Borges, Cortazar, Gabriel 
Garcia Marquez, Carlos Fuentes, entre outros.

SOBRE A MEMÓRIA E TRADIÇÃO DA CULTURA AFRICANA

Na ficção de Mia Couto, como em autores como Pepetela, Paulina 
Chiziane, entre outros, predomina a valorização da cultura tradicional 
africana. A presença acentuada do imaginário ancestral direciona as 
narrativas para o insólito. Os elementos fantásticos presentes no texto e 
originários das cosmogonias africanas, são os traços essenciais no confronto 
entre a tradição e o mundo atual e atuam aqui como suporte para que se 
dê a resistência da população afligida pela guerra. A narrativa de Terra 
Sonâmbula inicia-se com o velho Tuahir e o menino Muidinga abrigando-



57

MONSTRUOSIDADES FICCIONAIS  Anais com comunicações em simpósios

se num ônibus incendiado. O garoto, que fora encontrado num campo de 
refugiados, quer achar seus pais e isso é apresentado como justificativa da 
viagem, entretanto, a verdade é que eles “fogem da guerra, dessa guerra 
que contaminara toda a terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um 
refúgio tranqüilo.” (COUTO, 2007, p.09). Deparam-se com muitos corpos 
carbonizados. Quando vão enterrá-los, encontram um corpo estendido 
na estrada e junto desse, uma mala em que há uma série de cadernos 
que contam a história de Kindzu, o morto que ali estava. A partir desse 
ponto, duas histórias são narradas paralelamente: a viagem do velho 
Tuahir e do menino Muidinga, em onze capítulos e o percurso de Kindzu 
(história narrada em onze cadernos), que procura os naparamas (guerreiros 
abençoados pelos feiticeiros e que combatiam os “fazedores de guerra”) e 
Gaspar, o filho de Farida, mulher por quem o jovem se apaixonou.

A respeito da memória na literatura, os estudos de Walter Benjamin 
(1994) e seu conceito de historicidade na ficção são de suma relevância, 
pois este conceito movimenta os fatos históricos ao resgatá-los para 
rediscuti-los, e é algo que Mia Couto faz com maestria, já que tem como 
plano de fundo a guerra civil em Moçambique, mas pela via do mágico, do 
insólito, ou melhor, do realismo animista. Ou seja, o escritor movimenta 
o fato histórico, dá outra versão dos fatos, a versão não-oficial, a dos 
vencidos, nesse caso, a do povo moçambicano, frente a desolação política, 
econômica e social pelo qual o país estava enfrentando.

Esta historicidade em detrimento da historiografia oficial, o 
historicismo, permite que os fatos não sejam contados linearmente, 
mas simultaneamente: “A história é objeto de uma construção cujo 
lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de 
agoras” (BENJAMIN, 1994, p.229). É um tempo em aberto, sempre com 
uma possibilidade de transformação, por isso se faz possível em Terra 
Sonâmbula, encontrarmos duas narrativas em tempos diferentes, mas que 
se entrecruzam, e de certa maneira se complementam, como a história 
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de Muidinga (tempo presente) e de Kindzu (passado), e que servem para 
elucidar o caos que mergulhou Moçambique com a guerra civil.

Do mesmo modo, o conceito de memória para Bergson (1999), 
cabe ser comentado, pois ele considera a existência de uma reserva 
memorialista que reside no nosso espírito e que o corpo consegue acessá-
la, mesmo de maneira fragmentada. A partir deste conceito, Bergson 
evidencia a importância em resgatar a memória, pois somos ao mesmo 
tempo presente e passado, vivemos no meio da memória pura e da 
percepção, logo, esse resgate é mais que inevitável e se faz presente na 
narrativa de Mia Couto, ao relembrar acontecimentos históricos, como a 
guerra civil em Moçambique, e as tradições dos seus antepassados que 
foram esquecidas ao longo do tempo, mas que ainda era possível de ser 
recordadas, valorizando o ser moçambicano com suas especificidades, 
diferente do seu ex-colonizador, o ser português, por exemplo.

Vale recordar ainda, as considerações do teórico das grandes questões 
da história e da política africana, nome de referência nos estudos do 
pós-colonialismo, Achille Mbembe (2017). Isto se deve porque em suas 
pesquisas, Mbembe (2017), discute o conceito de negro e de homem-
mercadoria, num mundo em que o neoliberalismo e a reativação da lógica 
das raças que ele produz desencadeiam a universalização tendencial da 
condição negra – convertendo o negro no paradigma de uma humanidade 
subalterna, observando um programa filosófico e denuncia de modelos de 
submissão, depredação e exploração. Fato este, que se considera urgente a 
descolonização mental da Europa antigamente dominante para combater 
o racismo global organizado pelo que pode ser chamado de capitalismo 
selvagem, no qual todos seriam os novos “negros”. Com isso, escritores 
como Mia Couto, Pepetela, Paulina Chiziane, entre outros escritores da 
literatura africana lusófona, mostram pela primeira vez o olhar sobre a 
África (a escravidão, a colonização, o pós-colonialismo e a guerra civil) de 
dentro da África, o que se pode chamar de afrocentricidade.
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Em Terra Sonâmbula, as histórias contadas ou vividas pelos 
personagens representam a dor do povo moçambicano, atropelado por 
duas guerras seguidas, além de ser atingido por enchentes e também 
longos períodos de estiagem. “A miséria era o novo patrão para quem 
trabalhávamos” (COUTO, 2007, p.17).

Nesse panorama desolador, sonhar é buscar refúgio para o sofrimento, 
é buscar esperança onde não há pistas que levem a ela, é ter a coragem 
de ousar buscar caminhos para suportar a aflição que parece não ter fim. 
E já no décimo caderno de Kindzu, o fantasma do pai de Muidinga, o velho 
Taímo, lhe pergunta por que ele escreve:

O que andas a fazer com um caderno, escreves o quê? 
— Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando. — E 
alguém vai ler isso? — Talvez. — É bom assim: ensina 
alguém a sonhar. — Mas pai, o que passa com esta 
nossa terra? — Você não sabe, filho. Mas enquanto os 
homens dormem, a terra anda a procurar. — A procurar 
o quê, pai? — É que a vida não gosta sofrer. A terra anda 
procurar dentro de cada pessoa, anda juntar os sonhos. 
Sim, faz conta que ela é uma costureira de sonhos. 
(COUTO, 2007, p.182)

Assim, o sonho é sinônimo de fé de que ainda há esperança, o que 
também é mostrado em uma das falas do velho Tuahir. “O que faz andar 
a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonha, a estrada permanecerá 
viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do 
futuro”. (COUTO, 2007, p.05).

Muidinga acompanha Tuahir desde quando aquele ia ser enterrado 
vivo, por engano, depois de contrair uma doença que o deixou sem 
memória. Os dois juntos não têm outro caminho, a não ser o sonho, para 
que possam enfrentar as adversidades com as quais se deparam. Há na 
narrativa uma valorização da pessoa idosa, dado presente na cultura 
africana: o velho Tuahir, que salva o menino da morte; Taímo, pai de 
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Kindzu, que representa a sabedoria, aqui retratada com o olhar dos povos 
antigos - sabedoria que está em sintonia com os antepassados. Taímo 
era um velho contador de histórias que também fazia previsões. É com 
saudade que Kindzu fala de sua infância:

Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a razão deste 
mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais 
velhos faziam ponte entre esses dois mundos. Recordo 
meu pai nos chamar um dia. Parecia mais uma dessas 
reuniões em que ele lembrava as cores e os tamanhos de 
seus sonhos. Mas não. Dessa vez, o velho se gravatara, 
fato e sapato com sola. [...] Anunciava um facto: a 
Independência do país. (COUTO, 2007, p.16)

As pessoas idosas têm como uma de suas principais funções a de 
contar histórias e transmitir, através delas, sua sabedoria e experiência 
aos jovens; entretanto, em Terra Sonâmbula, há uma inversão de papéis: 
é o menino Muidinga que conta as histórias que lê nos cadernos de Kindzu 
para Tuahir. Este, por sua vez, habitua-se a ouvir, por isso começa a pedir 
ao garoto que faça a leitura dos cadernos todos os dias antes de dormir. Se 
os contadores de histórias seguem um ritual, de que fazer uma conclusão 
de seus relatos, é parte essencial, não é isso que faz Kindzu. Ele não fecha 
suas histórias, como o próprio autor do romance, Mia Couto, que enreda 
seus leitores, com sua “doença de sonhar”.

Há o entrecruzamento nas histórias de Tuahir e Muidinga e a de 
Kindzu, pois retratam o mesmo cenário desolador: o fogo cruzado pelo 
qual o povo moçambicano estava passando diante da guerra civil: de 
um lado a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que agora 
ocupava o poder após a independência, em 1975; de outro, a RENAMO 
(Resistência Nacional Moçambicana), o partido opositor. A população 
não compreende o motivo do conflito, em que tensões agudas, o ódio, o 
crime, a violência, a miséria e o sentimento de quem não se sente mais 
pertencente ao seu próprio país. As pessoas vagam de um lado para outro 
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numa terra sonâmbula, que não se dorme, mas que ainda persistem e 
acreditam na arte e no sonho como formas de resistência.

A narrativa de Mia Couto também esboça uma gama de personagens 
e de situações que representam o culturalismo plural de Moçambique: 
o preconceito moçambicano contra os árabes, que os portugueses 
reforçaram; os naparamas, que lutavam com os “fazedores de guerra”; o 
velho Siqueleto, que já assistiu a tantas desgraças e não se deixa mais abater, 
a presença ameaçadora do colonizador, representado pelo personagem 
Romão Pinto; Nhamataca, que acredita poder cavar até conseguir fazer 
um rio; as velhas que têm por missão afastar os gafanhotos e que iniciam 
sexualmente o menino Tuahir; as missões religiosas, representadas na 
figura da irmã Lúcia, que também era uma contadora de histórias e tantas 
outras lendas e cerimônias da cultura africana, como a que mostra a 
purificação da mãe de Farida, que havia enganado a tradição e só matado 
em fingimento uma das gêmeas que teve, e que depois foi cobrada por 
isso, pois na tribo em que morava precisavam de chuvas, e segundo a 
tradição local, necessitavam de uma mulher que tivessem gerado gêmeos:

As mulheres que conduziriam a cerimônia necessitavam 
de alguém que houvesse gerado gêmeos para fazer 
virem as chuvas. Precisavam de uma mãe de gêmeos 
para as cerimônias mágicas. Mandaram que ela 
mostrasse o túmulo de sua filha. [...] Quando chegaram 
à campa, as mulheres verteram água sobre o pote 
fúnebre. Dançaram, xiculunguelando. Depois meteram 
a velha num buraco e foram-no enchendo de água [...] A 
mãe de Farida visitara o céu e se ela estivesse molhada, 
certamente as nuvens também se encharcariam. As 
nuvens viriam, por fim. (COUTO, 2007, p.72)

E Kindzu que através de um sonho, reflete a visão de quando a paz 
chega a Moçambique e a população pode, enfim, concretizar o desejo de 
reconstruir a sua dignidade. Nessa visão Kindzu já é um naparama e salva 
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o irmão Junhito (nome que é uma homenagem à data 25 de junho, data 
da independência do país) das garras de personagens que representam a 
corrupção e a violência. A narrativa é permeada por elementos que para 
alguns teóricos formam parte do realismo fantástico e/ ou maravilhoso; 
para outros, realismo animista. Numa entrevista à Marilene Felinto, Mia 
Couto afirma:

Eu não posso compreender a África se não compreender 
uma coisa que nem tem nome, que é a religião africana, 
que chamam às vezes de animista. Os próprios africanos 
também não entendem que têm de procurar esse 
entendimento do que eles são, das suas dinâmicas 
atuais, a partir desse entendimento do que é sua ligação 
com os deuses. (FELINTO, 2008, p.5)

A linguagem ficcional de Mia Couto “curiosamente tem mais 
parentesco com a tradição, a fala coloquial e a sintaxe brasileira que a 
retórica lusitana” (TEZZA, 2007, p.05), pois relembramos até algumas 
páginas de Guimaraes Rosa e Mário de Andrade, devido a uma narrativa 
permeada de neologismos com toques poéticos, trazendo à tona uma 
oralidade de origem popular, apesar do fato de “o colonialismo habilmente 
[ter procurado] manter a distância entre aqueles que, a despeito das 
grandes diferenças, possuíam e poderiam ter alimentado as franjas de 
suas identidades.” (CHAVES, 2005, p.249).

Como se pode observar em mais alguns fragmentos de Terra 
Sonâmbula, a presença da oralidade africana e do realismo animista:

Alguém de nós vai morrer. E logo adiantou razões: nossa 
família ainda não deixara cair nenhum sangue na guerra 
[...] A morte vai pousar aqui, tenho a máxima certeza, 
sentenciou o velho Taímo [...] É ele, é ele quem vai 
falecer! Apontou Junhito, nosso irmão mais pequeno 
[...] Calem! Não quero choraminhices. Este problema 
já todo eu pensei. Em diante, Junhito vai viver no 
galinheiro”. (COUTO, 2007, p.18)
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— Teu pai não fala por boca dele, é um morto que 
endoidou. Por causa das coisas que se passam na nossa 
terra”. (COUTO, 2007, p.30)

Toda narrativa é permeada pela oralidade e pelo realismo animista, 
ao mesmo tempo que tem como cenário a guerra civil em Moçambique, a 
miséria, a violência, que anos de colonização e depois de descolonização 
e a guerra civil causaram ao país recém independente. Como se pode 
observar em mais essas passagens:

O desaparecimento do meu irmão treslouqueceu 
toda nossa casa. Quem mais mudou foi meu pai. Aos 
poucos, foi deixando as demais ocupações. Alvorando e 
anoitecendo na beberagem. [...] Foi vazando como um 
saco rompido e, quando já era só pele, tombou sobre 
o chão com educação de uma folha. Cerimônia fúnebre 
foi na água, sepultado nas ondas. No dia seguinte, 
deu-se o que de imaginar nem ninguém se atreve: o 
mar todo secou, a água inteira desapareceu na porção 
de um instante. No lugar onde antes prairava o azul, 
ficou uma planície coberta de palmeiras. Cada uma se 
barrigava de frutos gordos, apetitosos, luzilhantes. Nem 
eram frutos, pareciam eram cabaças de ouro, cada uma 
pesando mil riquezas. Os homens se lançaram nesse 
vale, correndo de catanas na mão, no antegozo daquela 
dádiva. Então se escutou uma voz que se multiabriu em 
ecos, parecia que cada palmeira se servia de infinitas 
bocas. Os homens ainda pararam, por brevidades. 
Aquela voz seria um sonho que figurava? Para mim não 
havia dúvida: era a voz de meu pai. Ele pedia para que os 
homens ponderassem: aqueles eram frutos sagrados”. 
(COUTO, 2007, p.20)

Apesar da desesperança diante de tanto caos, ainda há esperança, 
como o menino que sonha em ser um naparama, um guerreiro que ajudará 
a acabar com essa guerra e tem um reencontro com o pai morto. Nesse 
reencontro, o menino conta sobre esse sonho ao seu defunto pai, enquanto 
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este reclamava sobre sua “vida” de defunto, em que mais ninguém lhe 
prestava cerimonias como era feito na época de seus antepassados, ou 
seja, rituais esquecidos ao longo do tempo, o que acabou provocando a 
ira dos deuses que o castigava com uma “cansativa morte”:

Podes ter certeza: minhas ordens não são. Lá, só ouço 
teus passos. O que procuras, afinal? — Vou ajudar a 
acabar com essa guerra. Me acredita, pai. Ele sorriu, 
desprezador. Eu, se me pensava esperto, não descobrira 
a razão da vida estar a correr às mil porcarias? Tudo 
aquilo era castigo encomendado por ele, meu legítimo 
pai. Minhas desavenças, os tropeços que sofria, 
provinham de eu não ter cumprido a tradição. Agora, 
sofria castigos dos deuses, nossos antepassados. 
Lamentava-se da cansativa morte: — Sou um morto 
desconsolado. Ninguém me presta cerimónias. Ninguém 
me mata a galinha, me oferece uma farinhinha, nem 
panos, nem bebidas. Como posso te ajudar, te livrar das 
tuas sujidades? Deixaste a casa, abandonaste a árvore 
sagrada. Partiste sem me rezares. Agora, sofres as 
consequências. Sou eu que ando a ratazanar teu juízo. 
— Mas, pai, durante todos os dias eu te levava comida... 
— Nas primeiras noites, sim. Depois, nunca mais eu vi 
nada de comer. Só a panela vazia, mais nada. — Alguém 
comia... — Ninguém toca em prato de defunto. O velho 
Taímo se explicou: eu não podia alcançar nada do 
sonhado enquanto a sombra dele me pesasse. A mesma 
coisa se passava com a nossa terra, em divórcio com os 
antepassados. Eu e a terra sofríamos de igual castigo. 
Depois, avançou ameaças: já que eu tanto queria a 
viagem, num dado entardecer, me haveria de aparecer 
o mampfana, a ave que mata as viagens. Estar de asas 
abertas, pousado sobre uma grandíssima árvore, disse 
ele. — Não pai, não faça isso. Riu-se do meu medo. 
Levantou os ombros, tão magros que, ao subirem, 
arrastavam todo o corpo para cima. De novo se ia retirar 
quando estancou, emendando-se: — Quando encontrar 
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o mampfana me chame, então. Talvez eu lhe escute, 
nesse momento. Mas não esqueça de trazer boa sura. 
Não vou fazer cerimónias sem ela. Afastei o assunto, 
temedroso do amanhã. Não queria deixar o sonho 
acordar sem saber notícias de casa. Perguntei-lhe por 
minha mãe, em que destino ela se infortunara. Meu 
pai me sossegou. E me revelou: nos primeiros tempos, 
enquanto ele aprendia a ser morto, a velha parecia há já 
muito saber da viuvez. Ele que, em vida, sempre fora um 
vira-gatas, agora lhe permanecia fiel. Meu pai se tinha 
mantido seu marido-defunto, com a vantagem da casa 
posta, comida aprontada. No passar do tempo, porém, 
a nossa mãe lhe tinha largado com outro: casara com 
um vivente. — Não é verdade. A mãe não casou-se. 
— Sim, foi depois que você saiu. Agora estou sozinho, 
viúvo-solteiro.” “Foi quando os céus se arrebentaram 
e as nuvens, sem amparo, tombaram sobre a terra. 
[...] De repente, caiu dentro do meu concho um tchóti, 
um desses anões que descem dos céus. Olhei o anão 
e desacreditei, duvidoso. Meu pai sempre me contava 
estórias desta gente que desce dos infinitos, de vez em 
onde. (COUTO, 2007, p.50)

Assim como a do personagem Nhamatca que acredita ser um “fazedor 
de rios” e com isso acaba com a miséria que assola sua terra:

Cada um puxa a sua lembrança, em suave escorrer, 
rindo mesmo dos mais tristes momentos. [...] Quer 
saber o que animava Nhamatca, covando assim. — 
Estou a fazer um rio, responde o outro. Riam-se, o rapaz 
e Tuahir. Mas o homem insiste, no sério. Sim, por aquele 
leito fundo haveria de cursar um rio, fluviando até o 
infinito mar. As aguas haveriam de nutrir muitas sedes, 
confeitar peixes e terras. Por ali viajariam esperanças, 
incumpridos sonhos. E seria o parto da terra, do lugar 
onde os homens guardariam, de novo, suas vidas”. 
(COUTO, 2007, p.86)



66

MONSTRUOSIDADES FICCIONAIS  Anais com comunicações em simpósios

A história/lenda de um boi muito triste que tinha se apaixonado 
por uma garça, e que nas noites de lua cheia conseguia se transformar 
também em uma garça para viver o seu amor impossível “No igual tempo 
lhe surgiam plumas brancas. Em instantes, o mamífero fazia nascer de 
si uma ave, profundamente garça. [...] O pastor se garantiu que assim 
acontecia todas as noites de luar cheio.” (COUTO, 2007, p.177).

E mais uma crença de vida após a morte, em que é enterrado no lodo 
se transforma em peixe:

— Se eu falecer aqui não me enterre no matope. — O tio 
não vai morrer. — Você não sabe de nada. Vou-lhe dizer: 
quem morre enterrado no lodo se transforma em peixe. 
— Está bem, não lhe enterro. Se um dia o tio morrer 
faço como fizeram com Taímo. Lhe deitamos na água. 
(COUTO, 2007, p.178)

Igualmente, a ocorrência de tantas entidades com vida, alma, como 
a de uma árvore considerada como árvore do demônio, pois ao chorar 
atraía bichos e gente e os matavam, fazendo com que em sua volta, fosse 
tudo branco, que eram os ossos dos que ela matava:

Mas a árvore onde eu me frescava era uma terrível e 
ossuda planta: árvore do demônio. Era uma dessas 
plantas que chora como serpente, um lamentochão 
que atrai gentes e bichos. Só então reparei: o terreno 
todo em volta era branco, areia tão brilhosa que a noite 
ali nunca deveria repousar. Motivo daquela brancura: 
todos ossos que dormiam, restos de bichos devorados, 
esqueletos de pássaros que caíam já mortos dos ramos 
da maldiçoada árvore. (COUTO, 2007, p.181)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, podemos observar um resgate da 
memória africana, de uma redescoberta do ser africano, que sofreu anos de 
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escravidão, colonização, guerra pela independência e depois a guerra civil. 
E ainda confirmar o que filósofos como Asante (2009) e Achille Mbembe 
(2017) chamam de afrocentricidade, um olhar da África através da própria 
África, sem qualquer eurocentrismo, mostrando a sociedade num estado 
de sonambulismo diante de uma profunda crise econômica e cultural e que 
através do Realismo Animista e sua tradição oral ainda tem esperanças de 
sair desse estado em que não se dorme, em que a terra finalmente terá paz, 
sem barbárie, abuso de poder e arbitrariedades, um novo tempo.

Mas o curioso, é usar precisamente a língua do seu colonizador para se 
expressar (existem uma variedade enorme de línguas em Moçambique, 43 
no total, prevalecendo macua/emakhuwa, o changana e o elomwe, e a língua 
portuguesa como idioma oficial), conseguindo um maior alcance mundial. 
Assim, leva para o mundo o que de verdade é a África, a diversidade que 
existe dentro do continente africano, cada país tem suas especificidades 
linguísticas, religiosas, culturais, porém, com o toque local que faz toda 
diferença (marca da oralidade) mostrando essa riqueza e diversidade presente 
nos países africanos. No caso de Terra Sonâmbula, um Moçambique repleto 
de monstruosidades insólitas ou melhor dizendo, de Realismo Animista que 
através disso tenta se redescobrir como sujeito ativo de sua própria história, 
depois de séculos de depredação, colonização e guerras.
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DE SER-AÍ A ANJO CAÍDO: 
A IMAGEM HUMANA ECLIPSADA NO MONSTRO 

EM FRANKEINSTEIN, DE MARY SHELLEY
Thayenne Roberta Nascimento Paiva

No século XVIII, com a preponderância do Iluminismo, difundiu-se a 
ideia de uma “poética do fragmento” sobre o corpo humano, isto é, o 
corpo do homem não era uma “unidade divina”, e sim fragmentos, partes 
que permitiam sua compreensão. Emergiu, então, “um fascínio pelo 
humano que se desmembra”. Deste modo, na passagem dos séculos XVIII 
para o XIX, houve um deslocamento do olhar sobre o homem: este se 
tornou objeto de si mesmo, a fim de se conhecer. O fez objetivando seu 
corpo, captado tal visão quer pela ciência, quer pela arte (COLI, 2002).

No caso específico desta presente comunicação, esta visão interessa-
me, sobretudo, assimilada pela literatura e em uma obra muito específica: 
Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Sua primeira 
edição surgiu em 1818, sem ter sido especificada sua autoria, sendo-a 
somente revelada em 1831. Nela, dois foram seus principais narradores: 
o cientista Victor Frankenstein e sua criatura, que pela ausência de nome 
auferiu o sobrenome daquele, como o monstro de Frankenstein.

Essa novela retomou uma ideia muito em voga na passagem dos 
séculos citados acima, de que a fragmentação das partes do corpo humano 
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possibilitou, por este ângulo, ver o todo corpóreo do homem. Isso é visível 
no capítulo em que o cientista narrou, ainda que sem muita descrição, a 
profanação que fez de criptas, com o intuito de, a partir delas, resgatar as 
melhores partes do corpo humano, que serviriam aos seus propósitos de 
construção de um ser humano perfeito (SHELLEY, 2008, p.48-51).

O livro Fankenstein possibilita muitas interpretações, quer seja o 
ângulo que desejamos escolher para observá-lo. Neste caso, meu foco 
recairá tão somente na criatura, pensando-a não como comumente 
somos conduzidos a vê-la, como uma história de um monstro disfórmico e 
repugnante, beirando até ao caráter de perigoso (visão esta tão difundida 
pelo cinema, a partir das mortes que a criatura perpetrou), mas como um 
ser bem similar aos humanos.

Existe, portanto, um aspecto bastante humano na criatura, que 
ultrapassa sua composição cadavérica plural e de proporções gigantes: a 
ideia de uma “ambiguidade humana”, mostrada, em parte, numa tentativa 
de “virtude imperfeita” do “monstro”1, isto é, focada na gradativa 
consciência do “monstro” (consciência esta exclusivamente humana) de 
finitude de seu ser (COLI, 2002). Essa consciência lhe chegou quando, 
depois de receber virulentas recepções daqueles que ficaram frente 
de sua face horripilante, de sua disformidade facial (tais como as cenas 
do vilarejo, onde sua andança provocou tumulto na população local, o 
expulsando a pedradas e, mais tarde, quando o acompanhante da menina 
Maria, sem entender que a criatura a tivera salvo de um princípio de 
afogamento, atingiu-lhe com tiros), o obrigando a se refugiar em matas 
e, posteriormente, em um casebre próximo a uma casa de camponeses.

Significa que desejo refletir sobre os pontos que antecedem esta 
consciência de finitude, adquirida pelo “monstro” quando exige de 

1  Opto por colocar a palavra monstro entre aspas, posto que a ideia deste artigo deseja 
inverter a imagem monstruosa que foi conferida à criatura produzida por Frankenstein, 
aproximando-a de uma condição humana a partir das vivências que descreveu.
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seu criador uma companheira igual a ele, cuja existência pudesse 
compartilhar, e que melhor o aceitasse, ao contrário das pessoas que 
não conseguiam lhe enxergar para além de uma aberração disfórmica. 
Mais especificamente, detenho-me no momento da narrativa no qual a 
criatura permaneceu escondida em um dos casebres de uma família de 
camponeses. Para tanto, recorro a dois intelectuais diferentes: ao crítico 
literário Haroldo Bloom e seu conceito de anjo caído (2007) e ao filósofo 
Martin Heidegger e seu conceito de ser-aí (2013).

Heidegger (2013) afirma que a ideia que possuímos de um tempo 
limitado de existência projeta-nos para uma vontade incessante de 
viver, como estratégia de superar essa limitação. Isso acontece por causa 
da iminência constante da morte, que modela o comportamento dos 
homens e as experiências vividas. Mesmo em interação com os outros, 
a preocupação central dos seres humanos é consigo mesmo, com a sua 
sobrevivência particular. Tal ideia ainda não tinha sido ponderada pelo 
“monstro”, visto pela sua ausência de experiência vivida, já que foi 
concebido como aquilo que Heidegger denomina de um ser-aí lançado ao 
mundo, isto é, um ente que teve que aprender com as vicissitudes da vida, 
a fim de construir o seu ser mais verdadeiro, aquilo que lhe é mais próprio.

Ao refugiar-se “num pequeno casebre”, próximo a uma “cabana limpa e 
de aspecto atraente” (SHELLEY, 2008, p.114), a criatura passou a observar a 
cotidianidade da família de camponeses que ali vivia, notando a fraternidade 
que existia entre eles, apesar da pobreza extrema. Três momentos da narrativa 
mostram que o seu contato inicial e distante lhe abre a uma série de sensações 
e sentimentos que, no começo, desconhecia e causaram-lhe confusão, dada a 
ausência de uma construção cognitiva ainda não desenvolvida:

Nenhuma ideia definida ocupava minha mente; tudo era 
confusão. Sentia a luz, a fome, a sede e as trevas; inúmeros 
sons tocavam meus ouvidos e, de todos os lados, diversos 
odores me saudavam [...] (SHELLEY, 2008, p.109)
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Uma estranha variedade de sensações se apossou de mim 
e eu vi, senti, escutei e senti o cheiro de tudo ao mesmo 
tempo. Em verdade, demorou um bom tempo até aprender 
a distinguir meus variados sentidos. (2008, p.109)

Vários dias e noites se passaram, [...] quando comecei a 
distinguir minhas sensações. (2008, p.110)

Essas passagens indicam os modos de expressão da criatura, revelando 
um ente, um ser-aí lançado ao mundo inexistente de sentido e, inicialmente, 
fundamentado no sentimento da angústia, diante do nada, da aparência do 
mundo como mundo, ausente ainda de qualquer familiaridade.

A primeira experimentação da criatura sobre o mundo que a 
cercou mostra que, a tentativa de entendimento sobre o que ocorria, só 
acontecia quando esse ente começou a compreender seu ser, não pelo 
modo consciente da concretude da existência, aspecto este que ainda lhe 
faltava. Realizou sua compreensão quando ponderou acerca das diferentes 
sensações que foi vivenciando, permitindo-o conhecer a si mesmo, em seu 
próprio ser. Porém, isso deve ser visto não como uma ontologia pronta, e 
sim, em pré-elaboração, em pré-construção.

Nessa situação, a análise existencial somente pode ser feita quando 
o ente está inserido em uma temporalidade específica, isto é, em um 
tempo muito próprio para si. A gradativa consciência que o “monstro” 
foi adquirindo aconteceu na temporalidade específica de sua estadia no 
casebre, mesmo sendo sua aprendizagem realizada de modo distante, à 
parte daquele convívio familiar do qual ele era um intruso.

Ainda refletindo em termos de analítica existencial, o ente é pensado 
como ser-no-mundo, como estando dentro do mundo e como se relaciona e 
habita o mundo. Isso deixa de lado, inicialmente, a existência do ser consigo 
mesmo, pois está primeiro conhecendo o mundo, por meio do cotidiano.

Apesar de a criatura começar a perceber que existe à sua frente um 
universo humano, do qual pode apreender suas primeiras experiências, 
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isto não pode ser visto como um modo subjetivo de interação, pois o 
ente que se relaciona com o mundo, o faz porque nele está inserido e é 
permitido pela abertura de mundo, que consente que o ente esteja dentro 
do mundo. Ou seja, significa que, no caso do “monstro”, o fato de notar 
que existia a frente dele um mundo em aberto, onde as coisas, sensações 
e cheiros preenchiam um ser ainda em construção e que estava disposto a 
adquirir os conhecimentos daquilo que o cercava (Heidegger nomeia esta 
fase de ser-em).

É essa abertura de mundo que permite ao ente mover-se e buscar um 
significado para si, ao descobrir os seres intramundanos e as significações 
que adquire quando seu ser está aberto para o mundo. É essa abertura, 
tanto do mundo quanto do ser desse ente, que permite que ente e mundo 
se relacionem, tornando o mundo a própria construção para a criatura.

Do casebre, por uma das fendas na madeira, o “monstro” conseguia 
ver o interior da sala de uma casa, onde estava um velho cego e uma 
menina muito triste, que fazia seus afazeres domésticos, ajudada por um 
rapaz. Notou que o velho tocava sempre a mesma música e o rapaz lia em 
voz alta para esse velho. Nesta cena, vemos que o “monstro” foi tendo 
contato com as primeiras manifestações do cotidiano humano com as 
quais se deparou.

Assim, ele foi capaz de observar que as pessoas que viviam na casa se 
valiam de um veículo comunicativo verbal em comum, a linguagem, coisa 
que ele não havia, ainda, dominado (e que foi capaz de notar), preferindo 
continuar observando até que tivesse domínio suficiente do suporte 
comunicativo mobilizado pelos camponeses para se apresentar:

Queria saber o que diziam e dediquei cada faculdade 
minha para tal propósito, mas no fim, vi que era 
impossível. (SHELLEY, 2008, p.129)

Aquelas pessoas possuíam um método para comunicar 
suas experiências e sentimentos umas às outras por meios 
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de sons articulados. Percebi que as palavras que falavam 
às vezes produziam prazer ou dor, sorrisos ou tristeza, 
na mente e na expressão dos ouvintes. Aquela era sem 
dúvida uma ciência divina e eu desejava ardentemente 
familiarizar-me com ela. (SHELLEY, 2008, p.120)

Nas passagens acima, podemos notar que a abertura de mundo está 
no “monstro” mesmo, ao ser testado em suas capacidades de sentir e de 
interagir com o cotidiano que lhe cercou, configurando o que Heidegger 
chama de ser-aí. E como é o sentido do ser-aí? Exatamente do modo como o 
monstro percebeu: um sentido construído por um conjunto de sentimentos e 
de sensações. Esse sentido é de modo afetivo, isto é, ao ser lançado no mundo 
viveu uma experiência sentimental, especialmente angustiante, compreensiva 
(quando enxergou a sua frente as possibilidades de sua existência verdadeira) 
e discursiva (quando conseguiu interpretar o mundo e as significações que 
desenvolveu com os outros entes que entrou em contato).

Outro momento de sua aprendizagem se deu quando Safie chegou 
à casa dos camponeses e, sendo ela desconhecedora do idioma local, foi 
ensinada por eles, tanto na escrita quanto na leitura de livros. Como até 
o momento a criatura apenas adquiriu conhecimento por meio dos livros 
que eram entre eles lidos, o ensinamento da arte da escrita a fascinou, 
abrindo-lhe uma possibilidade ainda maior de contato com um mundo no 
qual foi lançado: “Enquanto meu discurso melhorava, também aprendi a 
arte das letras que eram ensinadas à estranha, o que me abriu um novo 
campo de assombro e deleite” (SHELLEY, 2008, p.130).

Apesar de apresentar considerável desenvoltura em seu aprendizado, 
o receio de ser mal recepcionado ainda o mantinha recluso. Constatou 
tal estado de hesitação em uma de suas andanças, à noite, quando todos 
sempre se recolhiam para os seus aposentos, viu o seu reflexo na água, 
fazendo, nesta observação sobre si mesmo, o reconhecimento de sua feiura 
e disformidade.
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O fato de o monstro existir e se reconhecer nesta existência, já o 
possibilitou ter um pré-conhecimento de sua existência. Deste modo, 
à medida que o tempo passava, o “monstro” foi reconhecendo sua 
existência no mundo, que Heidegger nomeia de ser-no-mundo. Foi esta 
consciência, advinda das análises que faz das coisas que o cercou e de sua 
abertura para o mundo que permitiu a criatura se perceber para além das 
coisas, com uma existência própria, em si mesmo.

Sendo um ente existente no mundo, começa a tomar ciência de que as 
coisas que lhe cercam podem servir de instrumentos. Ao ver que a família 
tinha com os seus pares sentimentos de afeto e amor, isso também passou 
a se desenvolver no monstro, afirmando posteriormente estar possuído 
por tais sentimentos, como carinho, amor, compaixão e generosidade. 
Tamanha foi a humanidade que o monstro desenvolveu, ao passar toda a 
noite, enquanto a família se encontrava em seus aposentos descansando, 
a deixar a lenha já cortada para eles.

Nos momentos em que esses laços afetivos eram trocados entre os 
membros daquela família, o “monstro” se sentiu deslocado. Logo, ele não 
foi capaz de lidar com tais sentimentos de maneira consciente: “Afastei-me 
da janela, incapaz de lidar com tais sentimentos” (SHELLEY, 2008, p.117).

Em contrapartida, o “monstro” como um ente viu-se diante de 
“dificuldades específicas”, decorrentes do obscurantismo de compreensão 
de sua “constituição específica de ser” (HEIDEGGER, 2013, p.53). Ou seja, 
o “monstro” sabia que existia, mas ainda não possuía compreensão ampla 
de seu ser. Isso pode ser destacado no momento em que começou a se 
interrogar sobre si e acerca da sua existência: “Quem era eu? O que era 
eu? Quando surgi? Qual era o meu destino?” (SHELLEY, 2008, p.142).

Como visto até então, o sentido de ser de um ente está na 
temporalidade, possibilitando sua historicidade, isto é, o ser se constitui 
no ser do acontecimento. Desse modo, quando o ente surge, e com 
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seus diferentes modos de ser, é um futuro que precisa descobrir no ser 
do acontecimento, isto é, no passado. Com o conhecimento sobre o 
passado, o ente tem seus passos guiados (HEIDEGGER, 2013, p.58). No 
caso do monstro, a inexistência de um passado sobre o qual pudesse 
moldar possibilidades de modos de ser, impediu-o de se descobrir em um 
passado, sendo ele fruto de um presente imediato:

As palavras induziam-me a pensar em mim mesmo. 
[...] E o que eu era? Nada conhecia de minha criação 
e meu criador [...]. Além disso, era dotado de uma 
aparência terrivelmente deformada e detestável, e 
minha natureza nem sequer era a mesma dos homens. 
(SHELLEY, 2008, p.133)

Nenhum pai observara meus dias de infante, nenhuma 
mãe me abençoava com sorrisos e carinhos; se isso 
acontecera, minha vida passada era agora um borrão, 
um período cego do qual eu nada me lembrava. [...] O 
que era eu? Uma questão recorrente, para a qual não 
havia resposta. (2008, p.133-134)

Esses questionamentos que a criatura fez sobre si mesma, sobre 
seu surgimento e seu destino afloraram mais ainda quando, em uma 
de suas andanças novamente pela mata, encontrou uma mala perdida. 
Nela, o “monstro” deparou-se com algumas roupas e três livros, sendo 
eles Paraíso perdido, de John Milton; Vidas paralelas, de Plutarco e Os 
sofrimentos do jovem Werther, de Goethe.

No caso específico do livro Paraíso Perdido, o monstro sentiu sua 
não-identidade com Adão, pois este foi oriundo de um Ser Perfeito 
(Deus) e que conversou com outras criaturas. Achou-se mais próximo de 
Satã, pois “Muitas vezes, considerei Satã como sendo o responsável pela 
minha condição porque, por vezes, assim como ele, quando observava 
a alegria de meus protetores, o fel amargo da inveja despertava em 
meu interior” (SHELLEY, 2008, p.145). Neste caso, a consciência que o 
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monstro desenvolveu aproximou-se muito daquilo que o crítico literário 
norte-americano Harold Bloom sustentou: o monstro concebido por 
Frankenstein era um anjo caído.

Apesar de Harold Bloom não desenvolver, de modo mais detalhado, 
sua concepção a respeito da ideia de anjo caído, destaca que Satã foi 
o primeiro anjo caído de nossa história. Para Bloom, a concepção de 
anjo caído permite-nos refletir acerca da existência humana, incluindo 
sua capacidade de finitude. Contudo, ressalta que essa é uma forma de 
reflexão muito particular dos seres humanos, únicos capazes de ponderar 
sobre estas duas fases opostas da condição humana.

Ademais, segundo Bloom, anjos caídos foram aqueles que não 
passaram por um processo de amadurecimento e, assim, perderam sua 
condição angelical, sendo projetados no mundo dos homens e tendo que 
aprender a viver como um mortal (2007, p.145-160).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora na obra Ser e Tempo (2013), do filósofo Martin Heidegger, 
trate, na seção dois do livro sobre a questão da finitude do ser e a postura 
do ser-aí frente à morte, na obra do Frankenstein ela deve ser pensada no 
seu ponto de partida, centrando nossa análise nos conceitos de ser-em e 
de ser-aí/ser-no mundo do filósofo.

Nela, o monstro apesar de desabafar para o seu criador os sentimentos 
e as sensações que experimentou, percebeu que existia, em si mesmo, 
um modo de ser no mundo (não é um processo, pois o ente não está 
partindo de representações prontas, e sim as construindo). As etapas 
deste constructo não são internas ao ser-aí, são etapas “sempre de fora, 
junto a um ente que lhe vem ao encontro” (HEIDEGGER, 2013, p.109). 
O que está dentro do ser-aí é a estrutura do conhecer, mas o que o faz 
conhecer, isto é, o modo de conhecer é para fora, não fica aprisionado no 
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Dasein (no modo de conhecer está as propriedades e impropriedades que 
definem o ser). Nas palavras de Heidegger “[...] ao conhecer, a presença 
[ser-aí] adquire um novo estado de ser [...]. Esta nova possibilidade de ser 
pode desenvolver-se autonomamente, pode tornar-se uma tarefa e, como 
ciência, assumir a direção de ser-no-mundo.” (2013, p.109).

Portanto, ao longo da narrativa do monstro acerca dos eventos que 
o acometeram, observamos o desenvolvimento da consciência de um 
ser-aí, um alguém projetado no mundo, como um anjo caído, tendo que 
aprender os mistérios do mundo que o cercou.
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CORPOS QUE RASTEJAM: REFLEXÕES ACERCA DE 
MONSTRUOSIDADES, GÊNERO E SABERES

Fernanda Kalianny Martins Sousa

Em meio ao meu campo de pesquisa do doutorado, no qual 
investigo a produção social da categoria “relação abusiva” (SOUSA, 
2017), tenho observado uma dinâmica bastante frequente entre os meus 
interlocutores. Trata-se da indicação de livros que são entendidos, naquele 
espaço, como contribuições relevantes para pensar “relacionamentos 
abusivos”. Entendendo a categoria “relação abusiva” como um novo tipo 
classificatório que cria novas possibilidades de escolha e de ação para 
indivíduos em sociedade (HACKING, 2013), o que está em jogo, nesse 
contexto, é a indicação de leituras que são percebidas como aportes 
necessários para o descortinamento de práticas lidas como violentas ou 
“abusivas” em relações afetivo-sexuais. Constrói-se, assim, uma espécie 
de olhar pedagógico (FERREIRA, 2012) acerca de práticas que devem 
ou não estarem presentes em relações interpessoais, indicando uma 
mudança de sensibilidade (FACCHINI; FERREIRA, 2016) naquilo que é ou 
não é percebido socialmente como violência.

Livros de diversos gêneros, letras de canções, filmes e videoclipes 
estão entre os materiais que podem ser, em meu campo, olhados por 
meio de atravessamentos de experiências das pessoas ali situadas e se 
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tornar parte da construção de narrativas em torno do que é ou não é 
“abusivo” em uma relação afetivo-sexual. Um dos livros que chegou até 
mim, nesse cenário, foi O papel de parede amarelo, conto escrito por 
Charlotte Perkins Gilman, em 1982, no qual a protagonista narra detalhes 
de sua relação com o marido John – médico que busca curá-la de seus 
“problemas dos nervos”.

Ao procurar traçar reflexões sobre o conto, entretanto, situo-me em 
um diálogo possível com a literatura e, de algum modo, distancio-me da 
minha área habitual de pesquisa, isto é, a antropologia. Tal situação me 
leva à seguinte questão: como pensar a relação afetiva ficcional no conto 
sem com isso ser redutora em minhas análises? Ou ainda, como seria 
possível tecer um diálogo entre a leitura do conto, as teorias de gênero 
sobre as quais tenho estudado e o meu campo de pesquisa?

O texto que segue é, portanto, a minha primeira tentativa de dar um 
passo em busca de refletir sobre o conto em questão e a sua importância 
em meu campo de pesquisa. Entretanto, desafio-me a tecer a escrita 
buscando considerar as perguntas feitas acima como norteadoras. Nesse 
sentido, não parto de uma leitura que entende o conto de forma puramente 
representativa, ou seja, não pensarei a obra apenas como um texto que 
representa uma “relação abusiva”. Longe dessa saída que poderia ser 
bastante redutora, o que me instiga, desde a primeira leitura do conto, é 
pensar no que há em sua construção que possibilita aos interlocutores ter 
suas experiências de leitura permeadas por percepções que caracterizam 
um “relacionamento abusivo”. Nesse seguimento, analisarei o conto tendo 
como suporte as teorias de gênero as quais tenho me dedicado e o meu 
campo de pesquisa.

***
“Monstro”, “aberração”, “abominação” e “outro” são termos 

usados não apenas de modo descritivo, mas para nomear e classificar, 
por meio de diferenças colocadas de modo hierárquico (BRAH, 2006), 
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corpos entendidos como abjetos. Em diálogo com a filósofa Judith Butler 
(2017), abjetos podem ser entendidos como corpos cujas vidas não são 
consideradas “vidas” e cuja materialidade corpórea não é tida como 
importante. A ausência de “vida” e de importância da materialidade advêm, 
segundo a autora, de uma materialização do humano e, em contrapartida, 
de uma materialização diferenciada ou da produção do abjeto, pois ao se 
produzir a noção do que é humano, elabora-se, consequentemente, o que 
é colocado no polo da desumanidade.

A oposição entre humano e não humano, por sua vez, está associada 
a formas específicas de formulação de pensamentos que instituíram 
em diferentes regimes científicos, tais como a antropologia, a filosofia 
e a literatura, o distanciamento entre a natureza e a cultura. Tal 
distanciamento foi construído contextual, histórico e politicamente por 
sujeitos específicos que ocupavam posições de saber/poder. A dualidade 
entre natureza e cultura se desdobra também na oposição entre objetivo 
versus subjetivo, racional versus emocional, animal versus humano, entre 
outros, o que é atribuído a partir e através dos corpos em circulação.

O corpo pode ser pensado, portanto, como não pertencente a si 
mesmo (BUTLER, 2017). O corpo está fora de si, no mundo dos outros, em 
um tempo e um espaço que não controla. É no corpo que se cruzam uma 
variedade de perspectivas e a forma como elas são apreendidas e como 
se mantêm depende de onde esse corpo vive, como ele é considerado, 
tratado e vivido. Distinguem-se, dessa forma, os gritos que podem ser 
ouvidos daqueles que não podem, as visões que são enxergadas daquelas 
que não são, o que pode ser tocado e o que não pode ou ainda o cheiro 
notável e aquele que inexiste por falta de percepção.

Destarte, há uma distribuição simbólica dos corpos que podem ser 
divididos, nos termos de Rancière (2018), em duas categorias: aqueles que 
têm logos e aqueles que não têm, os que falam e os que a voz, utilizada 
para exprimir prazer e dor, arremeda uma voz articulada. Enquanto 
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um tipo de emissão sonora é ouvido como palavra, outro é percebido 
como ruído. A distribuição desses corpos é perpassada por distintas 
marcações sociais que variam histórico, social e politicamente. Algumas 
dessas marcações podem ser atribuídas especificamente a identificações 
corpóreas relacionadas a raça, gênero, classe social e sexualidade. Tais 
categorias produzem e reproduzem identidades coletivas e individuais, 
tais como mulheres, negros e pobres, e junto disso hierarquias sociais 
(STARLING; SCHWARCZ, 2006, p.219).

É possível pensar, então, na articulação de diferenças como indicativos 
de maneiras diversas de ser, agir, fazer, pensar e viver socialmente que 
postos hierarquicamente colocam alguns corpos como dissonantes por 
estarem supostamente mais alinhados com a natureza, a emoção e a 
animalidade. Produz-se, portanto, noções que classificam alguns como 
mais humanos e outros como menos humanos, o que opera por meio da 
diferenciação na interpretação dos sentidos, ou melhor, da classificação 
de quais sentidos serão ou não percebidos. A diferenciação classificatória 
dos sentidos, entretanto, só funciona porque polos dessemelhantes se 
relacionam. A voz que é ouvida só o é porque outra é ruído, do mesmo 
modo que a colocação legítima do pensamento associado ao modo de 
ser homem, rico e branco na sociedade só ocorre porque o jeito que é 
associado ao ser mulher, pobre e negro é deslegitimado.

Em O papel de parede amarelo, a manifestação dessas categorias, 
principalmente no que diz respeito às diferenças de gênero, se dá 
nos movimentos alternados dos pontos de vista sobre os corpos das 
personagens. Ao se relacionarem, John, médico e marido, e a narradora-
personagem, esposa inominada, são colocados em relevo modos de 
enunciar que divergem, se complementam e se esfacelam. O casal habita 
uma mansão colonial, que, do ponto de vista da esposa, se assemelha a 
uma casa assombrada. Vivem na companhia da irmã de John e do filho 
recém-nascido, com o qual a narradora é proibida de estabelecer relações 
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de cuidado, pois a mulher tem comportamentos e pensamentos que 
são enquadrados pelos saberes médicos como uma leve depressão que 
precisa ser esforçadamente contida. Ela “sofre dos nervos”.

Situada em um limiar de esposa e paciente, o que coloca seu corpo em 
um cruzamento de duas posições lidas como femininas, os seus enunciados 
são construídos de tal modo que o uso de modulações nos fazem ser 
afetados por sentimentos intensos de dúvida. A mulher hesita em dizer e 
hesitando parece demonstrar a dificuldade, mesmo na escrita às escondidas 
de um diário, de produzir elaborações que explorem os seus sentimentos 
ou pensamentos com algum tipo de certeza. A maior parte do tempo, ela 
tem impressões, palpites. Não palpita, entretanto, sobre acontecimentos 
que digam respeito à vida de outras pessoas. Os palpites, o quase dizer, as 
opiniões que às vezes surgem, versam sobre si, sua saúde, seus desejos e 
sua existência. Quando discorda, entretanto, não diz a ninguém. Suas ações 
são forjadas, em um primeiro momento, pela necessidade de evitar o mal-
estar com John. Nas suas tentativas de evitação, a mulher finge. Finge que 
dorme, finge que concorda, finge que não vê.

Se os espaços de enunciação colocam a mulher sob suspeita, John é 
posto como aquele que sabe. O saber de John se constrói associado aos 
lugares de médico e marido, ambas as classificações o localizam duplamente 
em uma posição de legitimação social que valida os seus pensamentos de 
homem e cientista. Ora atencioso e amável, ora estranho e responsável pelo 
medo sentido pela esposa, John não legitima o que lhe é dito pela mulher. 
Ele ri de tudo que não é prático ou racional. É lido como um homem munido 
dos saberes que são verdadeiros e, diante disso, os instrumentaliza para 
desconsiderar o que a mulher pensa sobre sua própria condição ou seus 
desejos. À medida em que cuida dela, regula suas emoções e comoções.

O cuidado é, nesse entremeio, entendido como função daquele 
que por ser médico é colocado como um possível tradutor do que é 
validado como normal. A normalidade esperada da esposa de John não 
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permite que suas emoções ou superstições possam ser expostas. Há 
uma forma de racionalidade específica que é posta como o modo certo 
de pensar e entender o mundo em que esses corpos habitam. Diante 
disso, o corpo feminino se associa ao que precisa ser cuidado e curado, o 
que nos coloca em diálogo com as produções feitas por Rohden (2004). 
De acordo com a autora, os homens cientistas em suas produções do 
século XIX eram colocados como uma espécie de deus onipotente, pois 
eram entendidos como imparciais, objetivos e munidos de neutralidade, 
sendo eles os humanos capazes de revelar quais eram as verdades 
que haviam adquirido ao observarem a natureza e como deveriam 
buscar esses enquadramentos na sociedade. Desse modo, saberes 
médicos contribuíram para encaixar em categorias de anormalidade ou 
monstruosidade os corpos dissonantes.

É ainda por cuidado que John detesta que sua esposa escreva. 
Obriga-a a dormir uma hora depois das refeições, diz-lhe quando pode 
ou não ter companhias. John encerra os assuntos, seja por pedir o 
reconhecimento e a confiança de sua mulher no seu lugar de médico, que 
parece ter sua imparcialidade e objetividade colocadas em risco quando 
ela tenta enumerar suas discordâncias, seja por direcionar a ela um olhar 
que a paralisa e faz desistir do que gostaria de falar. Ela tenta dizer e às 
vezes para, pois sem conseguir construir bem os argumentos, sente-se se 
desfazendo em choro. Ele a proíbe de escrever e recomenda que ela não 
pense em sua condição. Ela escreve escondido, fugindo dos olhares que a 
cercam e esvaindo suas energias a cada vez que coloca os pensamentos 
sobre o papel. E, então, ela tenta não pensar, não dizer, não sentir. Mas, 
no fim, ela pensa, ela sente, ela tenta dizer.

Na relação estabelecida entre os corpos do marido nomeado e 
da esposa inominada traz-se à tona a oposição entre dois mundos 
complementares. Enquanto o primeiro tem sua existência alinhavada 
ao racional, ao objetivo, à certeza e ao científico, aproximando-se da 
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noção de humano, a segunda opera em um mundo da lamúria, do choro 
supostamente desmotivado, da incerteza, daquilo que é subjetivamente 
posto à flor da pele, aproximando-se de um lugar menos humano.

Esses dois mundos têm sua complementariedade colocada em 
suspensão a partir do momento que a mulher ganha novos interesses, 
fazendo-a estabelecer negociações entre o que pensa sobre si mesma e o 
que John acredita ser certo. Passa então a fingir de modo mais consciente 
e a criar espaços para fazer aquilo que parece lhe deixar bem. Ganha peso, 
dorme durante o dia e a noite desenvolve suas aptidões investigativas. 
Esse movimento ocorre quando a narradora-personagem se entrega de 
forma determinada – ou bastante obsessiva – a algo que primeiramente a 
incomodou fortemente: o papel de parede amarelo.

“Feio”. É essa uma das primeiras características atribuídas ao papel 
de parede. De um amarelo esfumaçado, sujo, estranhamente desbotado 
com curvas imperfeitas e duvidosas o papel confunde o olho que o segue, 
irritando-o e incitando a ser examinado. Ele cobre a parede do quarto 
infantil, amplo, arejado, bastante destruído, detentor de janelas gradeadas 
e iluminado, em que ela passa a maior parte do tempo. A luz ambiente ou 
a que entra pela janela produz modificações naquilo que pode ser visto 
no papel de parede. Os padrões irregulares que levam horas da noite e do 
dia da narradora-personagem aos poucos revelam algo que, tal como ela, 
estava em segundo plano: uma mulher oculta.

Se a princípio o quarto desperta horror e medo, esses sentimentos 
se tornam um destemido desejo de decifrar o que está ali e libertar 
quem está escondida por trás do papel. A partir da dúvida e do desejo de 
descobrir se há muitas mulheres ou uma mulher específica que rasteja 
sacudindo o papel de parede, a narradora-personagem modifica seu 
modo de dizer. Dissimula agora os comportamentos e, diferentemente 
de outrora, coloca-se de forma decidida diante do que deseja. Essa 
mudança é acompanhada de suspeitas sobre a cunhada e sobre o 
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marido. Pensa, pois, que os outros habitantes da casa também sofrem 
influência do papel amarelo, que passa a ter não apenas cor, mas cheiro. 
Um cheiro amarelo.

Da mistura de sentidos, há também a recuperação de memórias. 
Atualizando o passado por meio do presente (BOSI, 2003), a mulher 
recorda que quando era criança mantinha conversações com os móveis 
da casa que habitava. Constantemente silenciada e vivendo mediante o 
esforço de conter-se, encontra nos objetos inanimados, como o papel de 
parede ou os móveis, espaço para que aquilo que é dito possa ressoar, 
deixando de ser ruído e se tornando palavra.

Observa então as mudanças nos hábitos da mulher que rasteja. Em 
sintonia com seus movimentos, primeiro a mulher por trás do papel ficava 
em silêncio de dia e mexia-se durante a noite. Posteriormente, ela começa a 
sair do papel durante o dia, rastejando velozmente pelo jardim da casa. Ao 
mesmo tempo em que a mulher rasteja pelo jardim, a narradora-personagem 
já não tenta controlar seus pensamentos, tecendo considerações em seu 
diário sobre John e a irmã dele, bem como sobre o que há em sua condição 
de doente e do que existe por trás do papel amarelo. Narradora-personagem 
e mulher vista por trás do papel se fortalecem simultaneamente. Ambas 
rastejam, uma no jardim, outra no quarto, ainda que de porta trancada.

Em um ato de coragem e fúria, a narradora-personagem decide se 
livrar do papel de parede amarelo. Não se sentindo mais sozinha, pois 
tem a companhia da mulher presa atrás dele, chega à exaustão após 
arrancar o papel da parede. A exaustão é tanta que se mistura ao desejo 
desesperado de se atirar da janela, o que não pode fazer, pois as grades 
da janela não permitem.

Trancada no quarto e questionada pelo marido, que repetidamente 
pergunta sobre a chave para abrir a porta do quarto, ela quer surpreendê-
lo. Com a voz doce, fala cautelosamente com John, que busca fora de casa 
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a chave que ela havia atirado pela janela. Ao vê-la, John desmaia. Ela e a 
mulher por detrás do papel de parede amarelo se fundem. E ela passa por 
cima dele, todas as vezes que são necessárias. Todas as vezes que ele está 
em seu caminho.

A complementariedade de seus mundos, que estava suspensa, é 
nesse movimento desfeita. A esposa sem nome, passa a agir como se 
nome tivesse. Ela já não permite que a voz de seu marido ressoe e a sua 
seja ruído. Ao servir de solo para o corpo que rasteja, agora é ele que 
silencia. O insólito atua no conto de modo a permitir o esfacelamento 
da conexão que se estabelecia entre os mundos aqui postos. É a partir 
da conexão da narradora-personagem com o estranho, com o horrendo, 
que seu corpo que estava centrado no quarto, amplia-se para se colocar 
na reformulação de outros mundos. O ato de rastejar, sua aproximação 
com um lado animal não-humano faz romper a posição em que ela 
estava anteriormente.

Essa inversão, entretanto, só ocorre a partir de uma figura híbrida 
que mistura a mulher do papel de parede e a mulher inominada, cuja 
monstruosidade opera no esfacelamento da hierarquização dos corpos 
tornando a vida da narradora-personagem possível de ser vivida e a vida 
do homem, nesse momento, impossibilitada e silenciada.

Por meio desse movimento, portanto, é possível questionar: e se todas 
as mulheres, como colocado pela narradora-personagem, se libertassem 
de seus padrões? A que serve a monstruosidade?

Tais perguntas lançam luz ao questionamento feito anteriormente. 
Afinal, o que faz meus interlocutores e interlocutoras de pesquisa 
entenderem o conto como material que pode contribuir para o 
entendimento das “relações abusivas” ou, mais que isso, como algo que 
possibilita a criação de alguma pedagogia que sirva de alerta para não 
viver “relações abusivas”?
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Arriscaria dizer que o movimento presente no conto, em que o casal 
fictício tece sua relação a partir de movimentos complementares, em que 
masculinidade e feminilidade a princípio são colocadas como opostas e 
complementares, o que posteriormente fica sob suspeição até que se 
esfacelam, está em consonância com o movimento percebido por meus 
interlocutores do que ocorre em uma relação abusiva, isto é, são relações 
perpassadas por hierarquizações que alimentam as ações lidas como 
abusivas. De modo semelhante ao que ocorre no conto, abusadas(os) e 
abusivos(as) mantém relações complementares, até que essas relações 
são colocadas em suspeição e por fim se desfazem.

Como é possível notar, na leitura do conto perpassada por afecções e 
experiências daqueles que o leem, o insólito pode figurar como uma saída 
possível das relações afetivo-sexuais que são entendidas como causadoras 
de dor e de sofrimento, podendo ser colocada como uma ferramenta que 
contribui para a cura de pessoas que busquem modos de se curar que não 
estejam em consonância com o cuidado oferecido por John a sua esposa. 
Em outras palavras, é a construção da relação da narradora-personagem 
com John por meio do insólito que abre espaço para que as experiências 
de meus interlocutores e seus entendimentos sobre “relações abusivas” 
atravessem a leitura do conto e o coloquem como aporte para pensar 
“relacionamentos abusivos”.
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O MOSTRO NO LIMIAR. VOZES VENUSIANAS
Marcelo Damonte Luzi

As vozes monstruosas podem ser representadas dentro de um quadro 
amplo de significados, semantizações e interpretações, antropológicas, 
culturais, políticas, sociais e, claro, literárias. É nesta última perspectiva 
que eu vou lidar com a história de Jaime Monestier “Venusina”, compilada 
no libro Cuentos fantásticos del Uruguay (1999), coordenado, prefaciado e 
anotado por Silvia Lago, Laura Fumagalli e Hebert Benítez. Nesse sentido, 
o monstro (ela, porque é feminino) venusiano que apresenta a história 
de Monestier é associado com os caracteres de uma monstruosidade 
que é uma “violenta manifestação do heterogêneo e o incongruente, 
como o indeterminado que se expressa em fragmento e dilaceramento, 
desfiguramento e excesso” (BRAVO, 2006, p.30)1. Esta ruptura com a 
convenção centralista do humano plausível é mostrada no conto a partir 
de uma voz e um discurso literário protagonizado por uma língua (idioma) 
venusiana que manifesta uma alteridade de exclusividade consoante, em 
franco confronto com a linguagem humana (consonantal e vocálica).

No entanto, além deste contraste de tipo linguístico e semântico, 
ocorre no conto de Monestier outra interrupção que poderia ser 
considerada monstruosa: a presença de uma figura humana que muda 
(muta) fisicamente através de uma operação de transexualidade ou 

1  Tradução do autor.
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mudança de sexo. Isto é possível, tanto no sentido de heterogeneidade e 
excesso na opinião de Bravo, como no Aristotélico de “fenômeno que vai 
contra a generalidade dos casos, mas não contra a natureza considerada 
na sua totalidade” (KAPPLER, 1986, p.235)2, ou no sentido do Foucault 
de Os anormais, quando apresenta o anormal como circunstância 
contranatura, “que combina o impossível e proibido” (1990, p.57). Assim, 
a história apresenta uma leitura dupla e complementar de hibridez 
(monstruosidade?) significante, por meio da qual é possível a crítica em 
torno do monstruoso, daquilo que escapa ao cânone de normalidade.

Pessoalmente, considero necessário e relevante clarificar que penso 
a questão da mudança de sexo como uma posição operacional que não 
acho indissoluvelmente ligada à natureza monstruosa, no entanto, sim, 
participa no conto como diretamente associada ao carácter anormal (nos 
termos de Foucault) que representa o personagem venusiano, bem como 
a aparência fisonômica de alteridade (o carácter feminino que urina de pé, 
como os machos), seja em relação a esse fenômeno contranatura e que 
vai contra a generalidade dos casos conforme com Kappler, como também 
em termos de uso de um linguagem falhado ou ilegível (o consoante do 
venusiano contra o vocalico-consonantico terráqueo).

Nesse sentido, o organismo transexual acompanha, no contexto da 
história, a ideia de alteridade à qual refere incontestavelmente a linguagem 
consonantal venusiana que aparecerá mais tarde, pronunciando-se, 
conforme  Bravo (2006), em favor de uma violenta heterogeneidade, 
com conteúdos que esse autor relaciona aos tópicos de fragmentação, 
dilaceramento, desfiguramento e excesso. Contudo, esses processos são 
graduais, acontecem em termos de sucessão não-traumáticos. Assim, o 
personagem terráqueo (masculino) que apresenta a história de Monestier 
anuncia sua homossexualidade desde o início da história, quando fala: 
“nós tinhamos queimado juntos em um romance fogoso. Deixei-o por um 

2  Tradução do autor.



92

MONSTRUOSIDADES FICCIONAIS  Anais com comunicações em simpósios

capitão de navio...” (MONESTIER, 1999, p.61). O processo de metamorfose 
que mais tarde vai continuar em termos de “segundo nascimento”, 
“ser outro”, “de renascimento” (1999, p.61) é contínuo e prossegue sua 
transformação com o surgimento da figura do travesti: “comprei roupas: 
vestidos, sapatos altos e perucas” (1999, p.62), mera passagem ou 
prenúncio do salto mais radical do transexualismo subsequente.

Nesse ponto, defende Severo Sarduy: “o transexual situa-se no 
final da parábola dos sexos: em seu balanço, nesse ponto em que a sua 
contradição é ao mesmo tempo mantida, apontada e borrada” (1987, 
p.94). Reencarnação é a palavara usada pelo personagem na historia para 
asumir uma nova mudança fundamental: “Eu era homem e como um 
homem viajei para São Paulo em 1º de Janeiro, data insuspeita. [...] Seis 
meses mais tarde viajava para Montevideo como nova documentação e 
flamejante identidade: María Mercedes Hernández de Sosa” (1999, p.62). 
O sacrificio do corpo é feito, a metamorfose é completa, a nova carne 
detalha apenas defeitos, “uma insignifante bobagem na minha uretra, 
que me obriga a urinar em pé e inclinada para a frente, desconfortável 
e ligeiramente reverencial posição” (1999, p.62). As piscadelas de teor 
conflituoso e identitáario estão na ordem do dia, como quando ele diz 
“inclinado” (p.62), não reconhecendo seu novo status feminino, ou ao 
fazer alusão à posição “ligeiramente reverencial” (p.62) urinando, sutileza 
discursiva sem dúvida, fazendo referência aos lugares de poder que 
disputam os sexos na rotina do mundo organizado de forma patriarcal.

O mesmo processo de subversão do caráter imutável das coisas (dos 
corpos, até agora) tem lugar no banheiro de um bar, lugar marginal, para 
transubstanciações de alguma magnitude, como a que exemplifica o 
rompimento da linguagem humana, em favor do surgimento do outro de 
outra parte do universo galáctico. É interessante notar, nesse ponto, a 
excentricidade que acontece a partir de duas situações de troca diferentes 
dos corpos que ocorre com o processo metamórfico da mudança de 
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sexo no personagem narrador; da língua, que acontece com a interação 
entre dois organismos de diferentes origens, terrestre e extraterrestre. 
Não é inusitado demais pensar em ambas as situações em termos de 
comparabilidade dialogante e mimética. Assim, o impulso de gatilho para 
a interação ontológica entre humano (a) e venusiana nasce a partir da 
forma de urinar das mulheres (em pé):

Se aproximou de mim, tocou meu cabelo, abriu a boca 
e me jogou na cara um suave cacarejo que me carregou 
de um sopro para o curral da minha avó. Senti-o tão 
cordial; foi curto e afiado, perto a um si bemol. Digo isto 
porque eu estudei canto.

—¿Oxera? ¿venerina? [...] Porque eu vejo que você faz 
em pé, como nós... (MONESTIER, 1999, p.64)

O cacarejo de galinha, o recurso da comparação com o reino animal 
para explicar a linguagem daquela mulher que urina de pé, como os 
homens, instala em termos de força a ideia de excentricidade, bem 
como uma posição definida em relação ao gênero, bem como uma 
linguagem outra que se desvia do humano e compartilha expressividade 
com os sons emitidos pelas galinhas. A presença da animalidade, e de 
um tom de subordinação na interespeciação que vira a escala em prol 
da causa antropocêntrica, comparece como escape duplo do corpo 
e da linguagem que explica e ilustra o triplo ontologico-linguistico-
sexual. Este posicionamento bestial definirá o teor de expressão da 
linguagem venusiana caracterizada por “uma sucessão ininterrupta de 
consoantes surdas e como som, cortadas de vez em quando pela vogal 
u” (MONESTIER, 1999, p.64), e também porque constituem uma “língua 
áspera, de modulação ondulada, as vezes docemente animal, com subidas 
íngremes e quedas súbitas do tom” (p.64). Reaparece o animal associado 
com o venusiano e essa manifestação linguística anormal, heterogênea, 
monstruosa, na contramão do ser humano. Longe de hibridizar essa 
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ideia do monstruoso com uma dimensão sinistra ou asustadora, no que 
se refere à alteridade radical, a irrupção venusiana apresenta-se desde 
uma perspectiva antes ligada à noção de riso profanador, tal como sugere 
Bakhtin, quando afirma: “o riso organizou as formas mais antigas de 
representação da linguagem, que não eram outra coisa, no início, que 
a ridicularização da linguagem dos outros e da palavra direta estranha” 
(1999, p.421). Isto é o que acontece quando o narrador (humano) parodia 
a linguagem venusina:

Eu hesitei uns segundos, e me lancei a emitir gritos 
espasmódicos e imitar palavras intermináveis, com pios 
e chirlos, entre os quais misturava vogais altas como 
balidos, frias e redondas como um sorvete, ou bem 
sonoras e alongadas em cima da língua adormecida. 
De vez em quando cortava fortemente meu improviso 
com consoantes fricativas de hálito silencioso, nasais 
caprichosas, oclusivas arrogantes ou dentais como 
facas. (MONESTIER, 1999, p.65)

A zombaria do monstro não é original em relação a outras 
manifestações degradantes diante da alteridade que, com ou sem 
literatura, definem a identidade do homem, quando é comparado a 
outras ontologias que co-existem em seu habitat natural tradicional. É o 
mesmo escárnio e estigmatização sofrido por todos os monstros, desde os 
índios latinoamericanos até a criação do Dr. Frankestein, embora no caso 
desta história de Monestier seja disfarçado sob uma cortina de humor 
transgressor, como é a linguagem venusiana do conto. Nesse sentido, a 
língua consoante de Vênus, do personagem feminino que, no entanto, urina 
como um homem, pode ser pensada como lugar da transgressão, como o 
que Abril Trigo chama “âmbito da violação” (TRIGO, 1997), ou seja, uma voz 
que entra na territorialidade do ser humano para cortar a comunicação e 
quebrar todo diálogo possível, estabelecendo-se em uma margem que é 
disruptor subversivo da linguagem conhecida e do circuito de comunicação.
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Esta irrupção acompanha a clivagem causada pela mudança de sexo 
que começa a história, metamorfoseando também o âmbito comunicativo, 
hibridizando-o, lhe tornando heterogêneo, mestiço na qualidade de “experiência 
da desapropiação, da ausência e a incerteza que podem surgir de uma reunião. 
[...] que se opõe a, ou melhor, suspende, o que identifica, fixa, estabiliza” 
(LAPLATINE; NOUSS, 2007, p.23-25). Processo de transformação, antes sexual 
e depois linguístico, que se aplica à noção de monstro, não particularmente 
associado a pensar a transexualidade como operação monstruosa, mas a 
metamorfose como um movimento tensor da homogeneidade, como ação 
dissidente. Esta opção mutante do conto de Monestier parece prolongar o 
círculo sexual-linguístico indefinidamente, quando observa a imutabilidade ao 
redor dos sexos desde uma perspectiva aberta, desde uma ontologia venusiana 
que, assim como ultrapassa a alternativa humana da linguagem, é submetida à 
impossibilidade de fixação genérica:

São inconscientes de nosso gênero e número gramatical. 
Não existe em Vênus o masculino e o feminino, o 
singular e o plural. Um venusino ao final é um e todos. 
Também não é ela ou ele, embora no uso dos nossos 
códigos da terra seja utilizado um ou outro género, de 
acordo a aparência de feminino ou masculino, o que 
pode ser determinado por acaso em breve cerimônia 
antes da atribuição do nome. (MONESTIER, 1999, p.70)

A inespecificidade linguística em torno do gênero confirma esse 
ponto de inflexão, área de clivagem ou lugar de intersecção que tensiona 
qualquer intento de predeterminação em relação à separação ontológica 
dos personagem terrestre e venusiano. Confunde a necessidade de colocar 
algo em um lugar credenciado, talvez canônico. Essa impossibilidade de 
fixação remete para esse “espaço diferente” a que Foucault (2010) chama 
heterotopía, o que neste conto de Monestier pode-se reconhecer no 
banheiro, uma espécie de teatro ou lugar heterotópico que justapõe “em 
um lugar real vários espaços que, normalmente, seriam, eles deveriam 
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ser incompatíveis” (FOUCAULT, 2010, p.25). Nesta perspectiva, o banheiro 
onde o venusiano e o terráqueo se encontram conforma esse espaço 
heterogêneo (heterotópico) onde são justapostas transexualidade e sexo 
de um ser do planeta Vênus, a língua terrestre e a venusina, dois corpos 
pertencentes a locais (planetas) diferentes. Além disso, o componente 
animal (carcarejo) da voz venusiana atrai, também, um novo fator de 
diversidade para a sede heterotópica que configura o banheiro.

O conto termina com o encontro entre María Mercedes (humana, 
transexual) e um homem venusiano que perde a cabeça, uma vez que 
ela (María Mercedes) pronuncia o nome dele: “simulei um soluço bem 
curtinho” (MONESTIER, 1999, p.74). O pronunciamento do nome dele, esse 
soluçar curto, acaba por ser, como chama seu par venusiano (Manuela), um 
“barulho obsceno” (1999, p.74), que excita de tal modo ao homem de Vênus 
(Jesús Pérez), a ponto de enlouquecê-lo e acabarem morando juntos em um 
apartamento no bairro Goes de Montevideo, ele esquecendo suas origens 
venusianas e ela (María Mercedes) sentindo-se “imensamente feliz com ele, 
tão humano, até demasiado humano” (1999, p.75). O fim da história instala 
definitivamente a questão da fronteira de transgressão que começa por uma 
alteração anatômica (do sexo), metamorfose que é estabelecida como lugar 
de tensão entre duas ontologias que constituem um diálogo a duas vozes, 
venusiana-humana, um âmbito de violação do cânon de normalidade e a 
conexão com um estádio monstruoso, mestiço, itinerante e alternativo que, 
operando na borda de um falar descentrado e desde o lugar da heterotopia, 
impõe a voz impossível e incongruente do monstro.
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“ORUCÓ MI NI AIMÓ”: O INSÓLITO EM DIÁSPORA 
EXPLICITADO EM AIMÓ, DE REGINALDO PRANDI

André Luís Mourão de Uzêda

Para Arthur José Baptista.
Modupué, ègbón okùnrin mi!

INTRODUÇÃO À GUISA DE ADVERTÊNCIA

O presente trabalho não se insere no campo estrito dos estudos 
do insólito. Trata-se de mero labor e exercício crítico, tendo como base 
o romance Aimó: uma viagem pelo mundo dos Orixás, de Reginaldo 
Prandi, como parte de pesquisa sobre produções da literatura 
brasileira voltadas para o jovem público leitor. Integrando o grupo de 
pesquisa Literatura e Educação Literária desde 2016, meu interesse 
como pesquisador da literatura juvenil centra-se, particularmente, 
sobre produções literárias que, em perspectiva decolonial, visem à 
emancipação do sujeito leitor em formação, especialmente aquelas 
que abordem as culturas afro-brasileira e ameríndia. Nesse sentido, 
o texto que aqui se segue, apresentado originalmente em formato 
de comunicação no IV Congresso Internacional Vertentes do Insólito 
Ficcional, tangencia, com muito cuidado, a temática em tela proposta 
pelos organizadores do evento.
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A abordagem e o tratamento dados ao insólito na crítica literária 
comumente centram-se sobre aspectos do universo do fantástico e 
do maravilhoso ficcional em uma tradição eurocidental. Há, contudo, 
que se tomar o devido cuidado com tal categorização frente a textos 
que se inserem em outras tradições literárias. É o caso daquelas de 
origem africana, por exemplo, cuja verve mitopoética encena uma 
cosmovisão própria e particular embasada em crenças religiosas de 
sociedades tradicionais que foram historicamente interpretadas pela 
visão de mundo ocidental como “magia”, “feitiçarias” e manifestações 
das mais diversas variações semânticas no campo supersticioso dos 
fetiches, distorcendo muitas vezes o sentido original de seus valores. 
Nesse sentido, importante é a contribuição do autor angolano Pepetela 
quando se refere às produções literárias africanas que se revestem de 
um “realismo animista”, contrapondo-se à conceituação tradicional de 
“literatura fantástica”, por exemplo.

Seguindo por essa linha de pensamento, o “realismo animista” 
nos ajuda a interpretar textos do universo mítico-cultural e religioso 
da tradição Yorubá, bem como suas possíveis releituras em diáspora, 
como propõe Reginaldo Prandi em seu romance Aimó. Prandi inspira-
se nas narrativas míticas de tradição oral do povo Yorubá para conduzir 
um enredo paralelo que as entrelace em diálogo com a história dos 
povos africanos forçosamente exilados de seu continente pelo regime 
escravagista, reelaborando os sentidos de suas manifestações culturais 
e religiosas no Brasil do século XIX. Nessas narrativas de tradição oral, 
diferentemente de elementos “mágicos” ou “fantásticos”, exprime-se o 
efeito de animismo que o filósofo sul-africano Harry Garuba distingue 
como “uma designação mais abrangente para um modo de consciência 
religiosa” (2012, p.239), na qual se expressa um

quase refutamento total a uma face não localizada, 
não incorporada e não física de deuses e espíritos. 
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O animismo é muitas vezes visto como a crença em 
objetos, como pedras, árvores ou rios pela simples razão 
de que deuses e espíritos animistas são localizados e 
incorporados em objetos: os objetos são a manifestação 
material e física dos deuses e espíritos. [...] Dentro do 
mundo fenomenológico, a natureza e seus objetos 
são dotados de uma vida espiritual tanto simultânea 
quanto coextensiva com suas propriedades naturais. 
(2012, p.239-240)

As narrativas mitológicas de tradição Yorubá figuram e protagonizam 
os Orixás, entidades sobrenaturais que encarnam forças da natureza 
dentro do sistema Nàgô, conforme salienta Juana Elbein dos Santos 
(2012). Entender sua simbologia mítica pela via do realismo animista 
nos auxilia a interpretar a representação artística ficcional proposta por 
Prandi de modo mais consonântico e em franco respeito ao culto ainda 
hoje praticado pelos devotos do candomblé e da religião de Ifá no Brasil 
e em África, respectivamente, a esses Entes sagrados. A perspectiva 
mítica para empreender tal leitura deve, da mesma forma, respeitar a 
experiência dessas sociedades que a vivenciam na esfera da religiosidade 
e, portanto, como verdade indubitável. Por esse motivo, ao concebermos 
tais manifestações pela via da mitologia, entendemo-las no sentido 
postulado por Mircea Eliade (2000) como “mito vivo”, isto é, um fenômeno 
cultural que dá significação e valor à existência humana. Tal experiência, 
quando reatualizada em rituais litúrgicos, resgata, no tempo presente, as 
memórias ancestrais dos tempos primordiais e originários. Sob tal ótica, o 
mito não é entendido como uma inverdade “supersticiosa” ou “esotérica” 
seguida por sociedades “primitivas”, mas uma condição humana que 
garante a continuidade da ordem natural das coisas e, portanto, essencial 
para assegurar a manutenção da existência.

Nesse sentido, é mister salientar que o próprio autor se dedica a essa 
consonância no seu projeto literário. Sociólogo e pesquisador da cultura 
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Nàgô-Yorubá no Brasil, o professor da Universidade de São Paulo Reginaldo 
Prandi é uma autoridade nas áreas da Antropologia e da Etnologia. Em 
Mitologia dos Orixás (2005), uma obra de referência obrigatória nos 
estudos afro-brasileiros, Prandi reuniu ao longo de mais de uma década 
301 narrativas da mitologia Yorubá, sendo a mais completa coleção de 
mitos dessa cultura. Além do trabalho de pesquisador, Prandi enveredou-
se pela escrita literária com a publicação do romance policial Morte nos 
búzios (2006), editado pela Companhia das Letras. Dedicado à literatura 
infantil, lançou Ifá, o adivinho (2002), Xangô, o trovão (2003), Oxumarê, 
o arco-íris (2004), todos pela mesma editora, e Os príncipes do destino 
(2001), pela Cosac Naify. Já voltado ao público juvenil, publicou ainda 
Contos e lendas afro-brasileiros – a criação do mundo (2007), também 
pela Companhia. Aimó: uma viagem pelo mundo dos orixás, lançado 
dez anos após este último, foi publicado pelo selo “Seguinte”, segmento 
juvenil da Companhia das Letras, e traz ilustrações de Rimon Guimarães. 
Sua maturidade literária vem se consolidando ao longo dos anos e hoje 
é reconhecidamente um dos autores mais influentes da cultura afro-
brasileira para crianças, jovens e adultos.

Tendo colocado em pauta o debate de fundo que envolve a 
análise proposta, em linhas gerais, nosso exercício exegético iniciará 
tecendo algumas considerações sobre o sentido de tempo mítico e sua 
reatualização no presente, conforme postulado por Mircea Eliade (2000) 
em diálogo com a tradição mítica Yorubá. Esse sentido importa-nos 
fundamentalmente para a compreensão da forma de composição literária 
adotada pela narrativa de Prandi no romance, incorporando esteticamente 
a visão de mundo cosmogônica e cultural da sociedade Yorubá, conforme 
demonstraremos na primeira parte do artigo. Na segunda, passamos a 
localizar historicamente o contexto de ressignificação dessa tradição 
em diáspora no Brasil em paralelo com as formas de apresentação da 
temática no romance de Prandi, explicitando as atualizações diaspóricas 
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do Culto de Ifá no Candomblé brasileiro conforme apresentadas na obra. 
Para tanto, recorremos aos estudos de Verger (2012), Santos (2012), Sodré 
(2017) e do próprio Prandi (2001a; 2001b) nas áreas da Antropologia e 
Filosofia. Na terceira e última parte, pontuamos o debate da pertinência 
da obra para a educação literária dos jovens leitores na perspectiva da 
emancipação do sujeito e da formação antirracista na Educação Básica, 
em diálogo com as contribuições das pesquisas de Stela Caputo (2012).

Por fim – mas não menos importante –, embora essa advertência 
introdutória tenha como intuito pontuar e minimamente contribuir com 
o debate crítico sobre os estudos do insólito – sem, no entanto, de modo 
algum intencionar aprofundá-lo –, necessário se faz justificar a pertinência 
deste termo figurar no título do presente artigo. Na verdade, trata-se de 
provocação, como se verá logo mais adiante, que propõe ressignificar seu 
sentido original. Em se tratando da mais perversa crueldade praticada na 
história da humanidade – a escravização humana –, diante da leitura de 
Aimó o leitor tem a oportunidade de rever seus conceitos tão consolidados 
pela tradição crítica ocidental. Afinal, não seriam as condições desumanas 
pelas quais toda essa cultura – historicamente marginalizada e deturpada 
pelo racismo religioso como “feitiçaria”, “bruxaria” e afins – a verdadeira 
experiência insólita e monstruosa?

O TEMPO MÍTICO REATUALIZADO EM AIMÓ

Aimó está em um lugar sem cores, sem luzes e sem os prazeres 
do Aiyê, a terra. Esqueceu-se de quem é – ou de quem foi? – e chora. 
“Orucó mi ni Aimó!” – “Meu nome é Aimó!” –, repete incessantemente 
a “menina esquecida”, tradução literal de seu nome. Apartada de sua 
terra natal forçosamente, a garota escravizada foi vendida pelo tráfico 
negreiro e, servindo a seus senhores no Brasil, pegou tifo e morreu 
sem ter sua memória velada pelos seus familiares, o que lhe garantiria 
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dar continuidade ao ciclo da vida. Agora vaga sem destino pelo Orum, o 
firmamento. Seu choro é tanto que acaba por perturbar o sono do grande 
deus Olorum, criador de todo o universo, que, incomodado, destina sua 
legião de orixás para que a menina encontre uma ayabá – uma mãe, orixá 
feminina – para sua cabeça e possa, assim, retornar ao mundo com uma 
nova identidade, em uma nova família. 

Em linhas gerais, o enredo de Aimó, apresentado desse modo, parece-
nos claro e linear. Essa, contudo, não é a fórmula adotada pela narrativa do 
romance. Entre muitas idas e vindas, o tempo narrativo é entrecruzado por 
temporalidades e ambientações distintas, que não respeitam a linearidade 
temporal com a qual a cultura ocidental está familiarizada. A todo tempo, 
o enredo abre espaço para outras narrativas, os Odus, que resgatam as 
memórias dos grandes ancestrais do povo Yorubá, os Orixás. Orquestrando 
tantas memórias está Ifá, o oráculo, que tudo sabe e tudo lembra, 
conduzindo a menina a reviver os vários mitos da sua cultura ancestral.

A estética adotada por Reginaldo Prandi na elaboração do romance 
destaca-se pela originalidade ao incorporar essa tradição oracular, tão 
cara à cultura Nàgô, à estrutura do romance. Os 16 capítulos da obra 
representam os 16 principais Odus do jogo de Ifá – isto é, as 16 grandes 
narrativas reveladas pelo cair do opelê, instrumento utilizado pelos 
sacerdotes de Orunmilá, o orixá da adivinhação, para revelar as profecias 
determinadas pelo destino traçado pelo indivíduo na terra, no Aiyê. Em 
Mitologia dos Orixás, Prandi explica que Orunmilá ou Ifá “é o conhecedor 
do destino dos homens, o que detém o saber do oráculo, o que ensina 
como resolver toda sorte de problema e aflição. Os sacerdotes de Orunmilá 
na África, os babalaôs, [...] usam seus mistérios para resolver problemas e 
curar pessoas” (2001b, p.23).

Como um jogo de análise combinatória, a depender da posição com 
que as sementes do opelê (ou cauris, no caso do jogo de búzios) caem sobre 
o opon-Ifá (a tábua sagrada utilizada para marcar os signos dos Odus), se 
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abertas ou fechadas, corresponde a uma grande narrativa que, pela tradição, 
equivale à situação vivida pelo consulente do jogo de Ifá. Agenor Miranda 
Rocha esclarece que “tanto o jogo de búzios como o do opelé-Ifá baseiam-
se num sistema matemático, em que se estabelecem 256 combinações 
resultantes da multiplicação dos 16 Odus usados no jogo de búzios por 
16” (1999, p.25). Desse modo, a cada capítulo/Odu, Aimó vivencia as mais 
diferentes experiências dentro das grandes narrativas míticas de tradição oral.

Nesse movimento, Prandi dialoga com o sentido de “tempo mítico” 
elaborado por Mircea Eliade (2000). No tratamento aqui proposto, 
retomando o sentido de “mito vivo” a que nos referimos anteriormente, 
a experiência mítica é uma forma de reatualizar o tempo originário e 
primitivo no tempo presente:

O tempo mítico das origens é um tempo “forte”, porque 
foi transfigurado pela presença ativa e criadora dos 
Entes Sobrenaturais. Ao recitar os mitos, reintegra-
se àquele tempo fabuloso e a pessoa torna-se, 
consequentemente, “contemporânea”, de certo modo, 
dos eventos evocados [...]. [A]o “viver” os mitos, sai-
se do tempo profano, cronológico, ingressando num 
tempo qualitativamente diferente, um tempo “sagrado”, 
ao mesmo tempo primordial e indefinidamente 
recuperável. (ELIADE, 2000, p.21)

A experiência de viver dentro do mito é constantemente atualizada na 
trama do enredo de fundo de Aimó. Assim, estamos diante de uma narrativa 
polifônica, em que uma trama basilar – a busca de Aimó por uma mãe para 
ser dona de sua cabeça – é entremeada por outras narrativas, os Odus, 
que, por sua vez, são vividos “de dentro” pela protagonista. Demarcando 
graficamente as narrativas, os Odus apresentam-se em versos destacados 
em negrito. A passagem a seguir ilustra bem esse aspecto:

A voz de Ifá se fez ouvir. Estava sentada ao lado dos dois 
viajantes, que não estranharam o repentino surgimento 
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do adivinho. Naquele mundo maluco, era um tal de ir e 
vir e estar ao mesmo tempo em lugares diferentes que 
Aimó nem queria pensar nisso.

— Pegue um acaçá para mim também, Aimó, e eu lhe 
conto a história de que Exu falou – disse o adivinho.

Depois de comer o acaçá devagar, como se estivesse 
rememorando o que contaria a seguir, e lamber os 
dedos, ele contou:

Muito antigamente, numa época de guerra,

Oloú, o rei de Oú, chegou com seu exército à beira de 
um rio. [...]

O que Aimó presenciou é contado até os dias de hoje 
pelos adivinhos que mantêm viva a profissão de Ifá, os 
tais babalaôs.

Aimó viu, ouviu e sentiu tudo acontecendo bem à sua 
frente. (PRANDI, 2017, p.47 - grifo do autor)

Como se nota, mais do que mera expectadora, a menina vivencia o 
tempo mitológico tal como discutido por Eliade, ou seja, atualizado em 
sua presença. A experiência resgata um saber mítico que lhe é intrínseco, 
como próprio da experiência humana – daí a narrativa salientar a sensação 
de Aimó “como se estivesse rememorando” o presenciado – ou, como 
prefere o filósofo, reintegrando-se ao tempo mítico originário. O essencial 
do pensamento mítico consiste na concepção do “eterno retorno” 
discutida por Eliade – uma visão cíclica da vida cósmica e humana que 
garante a reatualização do tempo mítico no próprio tempo presente. Tal 
visão reside no cerne da visão de mundo ancestral dos Yorubás, para quem 
o tempo é circular. Por esse motivo, é mencionada pelo narrador a visão 
de mundo de Aimó, incomodada com o “tal de ir e vir e estar ao mesmo 
tempo em lugares diferentes” citado no trecho transcrito anteriormente. 
Ifá é a materialização dessa cosmovisão:
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– Ifá é um contador de histórias [...]. Só sabe dizer para os 
interessados, se eles pagarem bem, o que já aconteceu, 
o que está acontecendo e o que acontecerá com eles. 
Descobre qual história está se repetindo. Porque tudo o 
que acontece já aconteceu antes; na vida tudo é sempre 
igual, uma chatice. (PRANDI, 2017, p.38-39)

Na experiência litúrgica de tradição Nàgô, a memória ancestral 
expressa-se, dentre outras formas, no fenômeno da incorporação pelo 
iniciado do orixá ancestral para o qual sua cabeça foi feita, isso é, seu “orixá 
de cabeça”. Como explica Pierre Verger, nesse processo os descendentes 
iniciados “tornam-se o ancestral que soube estabelecer um laço de 
interdependência com a força da natureza e fazem com que essa aliança 
seja válida novamente, reatualizando a presença momentânea do homem 
diante de uma força permanente” (2012, p.39). A memória ancestral, 
incutida no sujeito desde sua origem, é revivida também no estado de 
“omontun”, estágio de inconsciência vivido pelo noviço durante o rito de 
iniciação, depois do qual a memória ancestral emerge de sua inconsciência:

No período que separa o dia da ressurreição do dia em que 
o noviço recebe um novo nome, ele parece ter perdido a 
razão, está mergulhado em um estado de embotamento 
e de atonia mental. De tudo esqueceu, não sabe mais 
falar e só se exprime através de sons inarticulados. 
Nesse estado o noviço é denominado ọmọntun, criança 
nova. É nesse estado, em um espírito despojado de toda 
lembrança anterior, que lhe serão inculcados os ritmos 
particulares do Oriṣa, suas cantigas, suas danças e todo 
o comportamento do deus. Estabelece-se uma estreita 
relação entre todos esses elementos, e da mesma forma 
que um pedaço da madeleine de Marcel Proust, molhado 
no chá, bastava fazer ressurgir nele o “tempo perdido” 
com grande precisão, o mesmo acontece quando, 
mais tarde, o noviço voltará a seu estado normal [...]. 
(VERGER, 2012, p.82)
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A experiência iniciática é retratada em passagem final do romance. 
Nela, Aimó, de volta ao Aiyê, é encarnada em Renato, jovem trabalhador 
do mercado municipal de São Paulo. A memória ancestral do tempo 
mítico ressurgida no personagem no ato da incorporação é representada 
da seguinte forma:

Nesse exato momento Renato sentiu tudo escurecer e o 
chão se abrir a seus pés. Pensou que fosse um desmaio, 
ou talvez a morte. Não se sentia mais dono de seu 
corpo. Ao longe, muito longe, ele ouvia, misturados aos 
repiques dos atabaques, sons de aplausos e vozes que 
gritavam e repetiam:

—Epa Babá! Epa, epa! (PRANDI, 2017, p.179)

O estágio de inconsciência é a reatualização do tempo mítico, que 
permite, conforme explica Eliade, viver uma experiência verdadeiramente 
religiosa, a qual “se distingue da experiência ordinária da vida quotidiana” 
(2000, p.22). Durante a experiência do transe em que se encontra 
Renato/Aimó, ele evoca, ainda nas palavras do filósofo, “a presença dos 
personagens dos mitos e torna-se contemporâneo deles. Isso implica 
igualmente que ele deixa de viver no tempo cronológico, passando a viver 
no Tempo primordial” (2000, p.22).

DO CULTO DE IFÁ AO CANDOBLÉ: RESSIGNIFICAÇÕES EM 
DIÁSPORA

Tendo nos dedicado ao tempo mítico e suas formas de apresentação 
no romance, passamos agora a detalhar um pouco mais a forma de 
elaboração e de entendimento na obra de como esse tempo primordial 
é compreendido pela concepção filosófico-cultural da tradição Yorubá e 
seus ressignificados em diáspora pela cultura Nàgô no Brasil. De acordo 
com Santos (2012), a cosmovisão Yorubá é fundamentalmente centrada 
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em uma concepção dual da realidade. A divisão entre o Aiyê – a terra – 
e o Orum – mundo ultra-humano – demarca essa perspectiva de forma 
bastante clara: para tudo que há no Aiyê encontra-se uma projeção dupla 
equivalente no Orum, de modo que corpo e espírito são correspondentes 
um do outro em cada plano da existência, respectivamente. A própria 
constituição humana divide-se em dois elementos complementares: o 
corpo físico (àpéré) e a cabeça (ori). O ori é a parte mais importante do 
corpo humano. Nele está gravado o destino traçado da pessoa e é ele que 
determinará o orixá a ser adorado pelo indivíduo. Esse é o grande desafio 
da menina Aimó, egum (espírito) errante entre o Aiyê e o Orum em busca 
de uma orixá para ser mãe e dona de sua cabeça, de modo que, assim, 
possa voltar a viver encarnada no plano físico e terreno.

A busca incessante por uma ayabá (divindade feminina) para ser a 
orixá-mãe de Aimó durante a saga empreendida pela protagonista também 
nos diz muito sobre essa cultura. Renato Nogueira salienta o importante 
aspecto matrifocal da sociedade Yorubá, em que o protagonismo feminino 
é de grande relevância para a estrutura social da vida em comunidade. 
“Na etnia, a articulação da família é protagonizada pela mulher, e não pelo 
homem, ao contrário das sociedades patriarcais. [...] E é a mulher mais 
velha da família que toma as decisões e define a dinâmica doméstica” 
(2017, p.63-64). Por isso, a cabeça de Aimó ser disputada por Yemanjá, 
Oxum, Oiá, Obá, Ewá, Nanã, grandes ayabás, nos revela a força do 
matriarcado em detrimento dos orixás masculinos, que não são cogitados 
como opções à menina esquecida.

Já nos debruçamos sobre o caráter oracular orquestrador dessa cultura. 
Nada se faz sem se consultar o oráculo de Ifá e sem oferecer os sacrifícios 
para garantir o bom axé – a força vital que sustenta todo o sistema sagrado. 
Embora Ifá seja o grande porta-voz das histórias míticas apresentadas a 
Aimó, a experiência do eterno retorno e da vivência do tempo mítico jamais 
seria possível sem que outra figura fundamental viabilizasse a abertura de 
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seus caminhos: Exu, o orixá do movimento. É ele quem conduz e guia a 
garota entre tantas histórias míticas em busca da orixá-mãe que será dona 
de sua cabeça. Antes de iniciar viagem, Ifá lhe adverte:

— Exu vai acompanhá-la, mas ele não faz nada sem 
receber pagamento. De vez em quando dê um agrado 
a ele. Exu adora comida e bebida. Mas seja dura; ele 
costuma trapacear e se diverte criando confusão. 
Procure descobrir as verdadeiras intenções por trás 
de seu comportamento aparentemente desordeiro 
e inadequado, e descobrirá o quanto Exu é odara, 
absolutamente positivo, e como ele pode ajudar nas 
situações mais difíceis. Boa sorte. (PRANDI, 2017, p.33)

O trecho apresenta, de maneira concisa, muito do que representa 
a figura de Exu para a cultura Nàgô-Yorubá. Historicamente distorcido, 
associado pela visão de mundo judaico-cristã com o demônio (aspecto a 
ser explorado mais adiante), Exu é, na realidade, o grande fluxo das coisas, 
sem o qual tudo no mundo estaria estagnado. Seu aspecto transformador 
é fundamental para garantir a reatualização constante do tempo mítico. 
Em artigo acadêmico, Prandi esclarece a potência de Exu:

Como mensageiro dos deuses, Exu tudo sabe, não há 
segredos para ele, tudo ele ouve e tudo ele transmite. [...] 
Exu trabalha para todos, não faz distinção entre aqueles 
a quem deve prestar serviço por imposição de seu cargo, 
o que inclui todas as divindades, mais os antepassados 
e os humanos. [...] Mas talvez o que o distinga de todos 
os outros deuses é seu caráter de transformador: Exu 
é aquele que tem o poder de quebrar a tradição, pôr 
as regras em questão, romper a norma e promover a 
mudança. Não é pois de se estranhar que seja considerado 
perigoso e temido, posto que se trata daquele que é o 
próprio princípio do movimento, que tudo transforma, 
que não respeita limites e, assim, tudo o que contraria 
as normas sociais que regulam o cotidiano passa a ser 
atributo seu. (PRANDI, 2001a, p.50)
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Como Orixá mensageiro, Exu é responsável por transmitir as 
mensagens e oferendas do Aiyê para o Orum. Por esse motivo, é sempre o 
primeiro a recebê-las dos sacrifícios aos Entes divinos – do contrário, nada 
se modifica. Daí a menção de Ifá a Aimó sobre o fato de que Exu “não faz 
nada sem receber pagamento”. Assim, em diversas passagens do romance 
encontramos Exu sendo reverenciado com oferendas e, claro, comendo:

Seguiram em silêncio e depois de algum tempo 
encontraram no caminho um grupo de mulheres que 
se dirigiam ao mercado da cidade mais próxima para 
vender os produtos da família. Carregavam na cabeça 
sacos de obis, tabuleiros de acarajés e acaçás, cestas de 
frutas e cabaças de azeite. [...] Exu quis experimentar de 
tudo um pouco e adorou quando as mulheres disseram 
que não precisava pagar nada, era presente. Elas 
reconheceram o mensageiro pelo chapéu de duas cores 
e pela impertinência com que tentava bolinar as mais 
bonitas. (PRANDI, 2017, p.35)

Em Pensar nagô, Muniz Sodré dedica-se a formular o conhecimento 
ancestral dos Yorubás entendendo-o enquanto forma e processo filosófico 
– estratégia que visa, sobretudo, à descolonização do pensamento. Em seu 
projeto, enfatiza o aspecto de “intermediário” que caracteriza Exu, seja 
entre o homem e as divindades, seja entre o homem e as coisas, ou entre 
o homem e o tempo. O famoso provérbio transcrito por Pierre Verger, 
“Exu pode ter matado um pássaro ontem, com uma pedra que jogou 
hoje!” (1997, p.12), é mote para a reflexão de Sodré sobre o importante 
princípio dinâmico conferido ao orixá para o pensamento filosófico Nàgô, 
chamando atenção para o fato de que

a pedra atirada está no meio de uma ação que faz o 
presente transitar para o passado. [...] Exu, sendo ao 
mesmo tempo ancestral e descendente, mobiliza a partir 
do agora o poente e o nascente para se inserir em cada 
momento do processo de existência individualizada de 
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cada ser. [...] [C]omo princípio dinâmico – em última 
análise, o princípio da comunicação – Exu transita 
sem obstáculos entre todos os entes da organização 
simbólica nagô. (SODRÉ, 2017, p.187)

Viabilizando a reatualização do tempo mítico, Exu materializa-se 
em diferentes tempos e espaços durante a narrativa, repentinamente 
aparecendo da mesma forma com que desaparece, estando em diferentes 
lugares ao mesmo tempo (ou em lugar nenhum), o que muitas vezes leva 
à protagonista a confundir-se com o orixá. Carregando-a para cima e para 
baixo, transportando-a de uma história a outra, Aimó reclama com Exu: 
“Difícil de entender. Quando saímos de um lugar, já não sei mais aonde 
vamos parar. O ontem, o hoje e o amanhã não seguem uma ordem, um 
entra no lugar do outro.” (PRANDI, 2017, p.99)

A experiência traumática da escravidão de africanos provenientes da 
costa ocidental da África, correspondente à região da Nigéria, Benin e Togo, 
trouxe para o outro lado do Atlântico, na transição do século XVIII para o 
século XIX, os chamados povos Yorubás, os últimos a se estabelecerem no 
Brasil (SANTOS, 2012, p.27) – e com eles, trouxeram a sua religião e sua 
cultura. Não encontrando as mesmas condições de sua terra de origem, não 
estando mais entre os seus pares, e, sobretudo, tendo suas manifestações 
religiosas proibidas de serem praticadas em solo brasileiro, o Culto de 
Ifá precisou reinventar-se em diáspora. Enquanto em África o orixá era 
repassado hereditariamente de geração a geração de acordo com seu lugar 
de nascimento, o exílio forçado rompeu com essa linhagem. As adaptações 
necessárias para essa nova experiência mítica, reatualizada e revestida de 
nova roupagem ritual, é evidenciada logo no início do romance, quando 
Aimó ainda se encontra perdida no Orum, enquanto Ifá, reunido com 
Olorum e os orixás, tenta encontrar uma solução para o caso:

— Como todos sabem, ela precisa de um orixá como 
ancestral. Precisa ter seu deus pessoal. Sem isso não 
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pode renascer [...]. Mas para se ter um orixá é preciso 
ter uma família, porque o orixá é herança que passa de 
pai para filho. [...] O fato é que se alguém não conhece 
sua família biológica, não pode saber qual de nós é 
seu orixá. Um problema aparentemente insolúvel para 
nosso povo que vive na nova nação. Mas eles deram um 
jeito e cada um tem seu orixá, sim. [...] Uma vez que 
desconhecem o orixá que deveriam cultuar por herança 
de família, herança de sangue, cada um tem um orixá 
adotado por indicação dos sacerdotes. No final, todos 
os orixás continuam tendo seus filhos, que se reúnem 
em novas famílias. (PRANDI, 2017, p.27-28)

Assim, no Brasil o candomblé encontrou formas de adaptação de 
preservar a religiosidade dos Yorubás em torno de uma grande “casa 
comum”, o terreiro, em que uma nova família se constituiu – entre 
pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas de santo. Segundo Juana 
Elbein dos Santos, “foi através da prática contínua de sua religião que 
o Nàgô conservou um sentido profundo de comunidade e preservou o 
mais específico de suas raízes culturais” (2012, p.32), materializando-
se nos “terreiros” essas comunidades que extrapolam os limites físicos 
para o espaço da sacralidade e da espiritualidade. “Na diáspora, o 
espaço geográfico da África genitora e seus conteúdos culturais foram 
transferidos e restituídos no ‘terreiro’” (2012, p.33). Em Aimó, o terreiro 
é o espaço que abriga a menina esquecida retornada ao Aiyê, agora 
incorporada em Renato: “Para ele, era tudo novidade, muito trabalho e 
muito a aprender, mas o terreiro significava, igualmente, novos amigos 
e irmãos, um lugar para se divertir também, e até namorar. [...] Renato 
logo foi querido e aceito por todos [...]” (PRANDI, 2017, p.176-177). Em 
diáspora, o terreiro simboliza, enfim, a família dos sequestrados de 
Mãe África.
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POR UMA EDUCAÇÃO LITERÁRIA EMANCIPATÓRIA, 
DECOLONIAL E ANTIRRACISTA

Ao longo de mais de vinte anos, Stela Guedes Caputo dedicou-se ao 
trabalho de pesquisa junto a crianças educadas em terreiros de candomblé 
do Rio de Janeiro e sua relação com a escola básica. Em linhas gerais, 
o resultado de sua pesquisa escancara o racismo religioso sofrido por 
estudantes que desde muito cedo sofreram literalmente na pele a dor do 
preconceito por sua cor e pela religião de seus ancestrais africanos dentro 
do ambiente escolar (CAPUTO, 2012). O racismo religioso, de acordo com 
os dados de sua pesquisa, manifesta-se institucionalmente na escola 
em muitas formas de discriminação às religiões de matriz africana – que 
variam desde o silenciamento até a injúria e a ofensa. Como consequência, 
contribui-se “[...] ainda mais para aumentar a dificuldade de identificação 
positiva de alunos(as) negros(as) com a escola” (2012, p.208). No âmbito 
de um projeto educacional para a promoção da justiça e das igualdades 
sociais – no que pese a efetiva garantia dos direitos humanos ao assegurar 
educação pública, gratuita e de qualidade a todos, sem distinção por raça, 
credo e condição social –, a educação literária deve comprometer-se com 
a formação de jovens emancipados e engajar-se na luta pela formação 
decolonial, antirracista e laica dos sujeitos.

Dialogando com Candau e Moreira (2003 Apud 2012, p.255-256), 
Caputo denuncia o caráter monocultural arraigado na educação escolar, 
contribuindo o próprio sistema educacional para uma construção de 
visão homogênea da sociedade. Escancara ainda a violência sofrida por 
diversas crianças dentro da escola pela presença de um ensino religioso 
que “silencia alunos(as) de candomblé e de umbanda e joga para muito 
longe, por exemplo, a perspectiva de ‘justiça curricular’ [...]” (CAPUTO, 
2012, p.270). Trazendo essa discussão para o campo da formação literária, 
colocamos em debate a importância da seleção de repertório leitor 
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que contemple outras perspectivas de mundo que não as mesmas já 
garantidas pelo discurso hegemônico e estabelecido pelo status quo. Em 
geral, o ensino de literatura na educação básica restringe-se a leituras 
canônicas, em sua grande maioria de autoria masculina, europeia e 
branca, as quais se centram sobre universos distantes das realidades 
de muitos dos estudantes, em especial os de escola pública oriundos de 
regiões periféricas dos centros urbanos brasileiros.

Aimó: uma viagem pelo mundo dos orixás vem na contramão 
dessa lógica. Garante o princípio da laicidade na educação, posto que 
apresenta a cultura religiosa de vozes historicamente silenciadas na 
sociedade brasileira, revelando em linguagem acessível ao jovem público 
leitor o conhecimento mítico ancestral dos povos Yorubás. O acesso a 
tal sabedoria é direito que não deve ser negado aos estudantes, jovens 
leitores em formação – especialmente os negros e periféricos, tantas 
vezes marginalizados pela sociedade, que frequentemente não se veem 
representados naquilo que leem, nem tampouco aspectos representativos 
da história e da cultura de seus antepassados. Nesse sentido, a leitura 
de Aimó resgata o orgulho de pertencimento que promove a almejada 
emancipação e visão de mundo crítica do sujeito leitor, desmistificando 
muitos dos preconceitos estabelecidos sobre a religião do Candomblé.

Tendo exposto o debate, passamos agora a ilustrar com algumas 
passagens da obra a contribuição de Aimó para uma educação literária 
emancipatória, decolonial e antirracista. A respeito dos terreiros de 
candomblé, tantas vezes estigmatizados por termos como “macumba”, 
alvos de racismo religioso em situações de depredação como muitas 
vezes noticiado na mídia, o narrador enaltece-os como um lugar despido 
de preconceitos:

No terreiro cada um podia ser o que era, sem ter que se 
esconder e se envergonhar de suas origens, condições 
de vida, meio de sobrevivência e, acima de tudo, 
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inclinações e preferências. Nada de disfarces, cada um 
devia se comportar em harmonia com o que herdava 
de seu orixá, o que incluía virtudes e defeitos. Um lugar 
quase fora do mundo. Talvez fora do mundo. (PRANDI, 
2017, p.176-177)

Exu, orixá tão distorcido pela visão de mundo judaico-cristã, 
confundido com o demônio do cristianismo, é representado de maneira 
positiva, companheiro de Aimó, sempre disposto a ajudá-la nos momentos 
pelos quais passou por dificuldades. Sua associação ao diabo é explicada 
por Prandi em texto científico, no qual afirma que

quando a religião dos orixás, originalmente politeísta, 
veio a ser praticada no Brasil do século XIX por negros 
que eram ao mesmo tempo católicos, todo o sistema 
cristão de pensar o mundo em termos do bem e do mal 
deu um novo formato à religião africana, no qual um 
novo papel esperava por Exu. (PRANDI, 2001a, p.51)

Essa visão é desfeita pelo próprio orixá no romance, reportando-se 
a Aimó:

— Você pode me chamar de Exu, Eleguá, Elegbara, Bará... 
E do outro lado da grande água há quem me chame de 
Diabo, Demônio, Capeta, que são nomes estrangeiros 
de que eu não gosto nem um pouco. Soam mal, não 
soam? Eta lugarzinho para ter gente ignorante. Ah, 
desculpe, agô – Exu se tocou da gafe –, evidentemente 
não me referia a você, que viveu lá. (PRANDI, 2017, p.99)

Não poderíamos deixar de citar, por fim, que no contexto de uma 
formação para a decolonialidade, o mais valoroso trabalho de Prandi consiste 
na denúncia do crime da escravização sofrido pelos povos africanos que 
tiveram negado o direito de velar pela memória e cultuar seus ancestrais – 
e nesse aspecto encerra-se a verdadeira experiência insólita explicitada no 
romance. Aimó encarna o grande pavor da crença dos Yorubás de verem-
se eguns errantes, isso é, os espíritos que não tiveram seus ritos fúnebres 
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realizados no ato de sua morte nem sua memória velada, sem os quais não 
se garante a manutenção do sistema cíclico da vida dentro dos preceitos em 
que acreditavam e estando fadados a vagarem a ermo pelo além. A agonia 
da personagem é expressa em triste passagem, mas que toca o leitor e o 
mobiliza para a inconformidade com a violência sofrida, potência que só o 
discurso poético e literário é capaz de promover:

Um arrepio atingiu o corpo de Aimó como uma 
chibatada. Do fundo de suas esquecidas lembranças 
voltou-lhe à mente o dia em que, deitada em uma 
esteira gasta sobre o chão de terra nua, em uma casa 
estranha, cercada de uma gente desconhecida, sentiu 
o ar deixar seus pulmões pela última vez e foi tomada 
por uma sensação de ausência que paralisou o pouco 
sinal de vida que ainda lhe restava: o tremor provocado 
pela febre alta. Sentiu de novo a mesma vertigem que a 
atingira no momento de suprema angústia e solidão do 
último suspiro, quando a mais poderosa das ventanias 
a levou para longe do seu leito de morte. Para muito 
longe. (PRANDI, 1917, p.22)

CONSIDERAÇÕES FINAIS À GUISA DE CONVOCATÓRIA

Ao término do romance, Reginaldo Prandi sinaliza em nota do autor:

Convém enfatizar que este não é um livro religioso. A 
intenção aqui foi trazer ao leitor elementos culturais 
da mitologia afro-brasileira, patrimônio que o Brasil 
herdou da África e que ajudou a preservar e enriquecer, 
transformando-o em fonte permanente de criação 
cultural, artística e filosófica de caráter secular, isto 
é, sem preocupações ou propósitos metafísicos ou 
religiosos. (PRANDI, 2017, p.181)

Seguida da nota, apresentam-se glossário, breve compêndio 
informativo sobre os orixás e o sistema oracular de Ifá, explicitando ainda 
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os Odus do oráculo, seus respectivos orixás e predileções em esquema 
bastante didático aos seus leitores. Para além de situar o jovem leitor com 
algumas informações que o ajudem a aprofundar o tema e aguçar sua 
curiosidade, a nota do autor deixa escapar uma precaução. Considerando 
o caráter infanto-juvenil da obra, publicada pelo selo específico da editora 
para esse segmento, é esperado que o livro seja indicado como leitura 
paradidática nas escolas, ser distribuído em bibliotecas escolares e até, 
quem sabe, vir a ser adotado por programas governamentais de fomento 
ao livro, como o PNLD Literário, por exemplo, pelos quais alcançará 
estudantes de diversas escolas públicas pelo país.

Essa expectativa, ao passo em que é muito bem recebida – uma vez 
que contribuirá com o avanço e a promoção da leitura do romance por 
muitos estudantes que serão tocados pela obra na perspectiva decolonial 
e antirracista, cumprindo com seu papel emancipatório em acordo com o 
discutido até o momento –, por sua vez enfrenta grandes barreiras. Vivemos 
em tempos em que a censura ao livro se expressa de maneira bastante 
preocupante. Basta citar como exemplo o recente caso de livros didáticos 
não distribuídos no município de Ariquemes, no Estado de Rondônia, que 
traziam a temática da diversidade familiar, como casamento e adoção de 
crianças por homossexuais1. Ou ainda recordar o caso do livro infantil 
Enquanto o sono não vem, de José Mario Brant, distribuído e indicado 
pelo PNAIC 2014, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, 
recolhido de escolas municipais pelo MEC2 por trazer “A triste história de 
Eredegalda”, conto do folclore popular brasileiro que remonta ao final do 
século XIX que aborda a luta da filha para não se casar com o próprio pai.

Em tempos em que o conservadorismo moralista adentra as escolas, 
especialmente esbravejado pelo discurso dos defensores do PL Escola com 
1  Para mais, acessar: http://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/2017/01/
mp-divulga-livros-didaticos-proibidos-em-escolas-por-ter-uniao-entre-gays.html.
2  Ver: https://oglobo.globo.com/sociedade/educadores-criticam-recolhimento-de-livro-
polemico-pelo-mec-21454199.
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Mordaça, a nota de Prandi assume o tom de prevenção ao alertar que 
essa história não deve ser confundida como uma obra de cunho religioso 
doutrinário ou dogmático. Esse é um discurso muitas vezes adotado como 
argumento pelos reacionaristas, remetendo-se ao princípio da laicidade 
na educação (em sentido torpemente desfigurado) que vela o racismo 
religioso sofrido pela cultura afro-brasileira cotidianamente. Nesse sentido, 
essas considerações finais conclamam educadores e educadoras à luta 
e à resistência frente a um projeto de nação que se configura, dia após 
dia, mais racista, reacionária, elitista, excludente e, consequentemente, 
promovedora de desigualdade social. Sigamos firmes na defesa por um 
projeto de educação democrática, laica e socialmente referenciada, 
formando jovens críticos e transformadores da realidade de mundo.
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TÃO LONGE E TÃO PERTO: REVENDO 
CARTOGRAFIAS MONSTRUOSAS EM PRODUÇÕES 

LITERÁRIAS FRANCÓFONAS (QUEBEC E ANTILHAS)
Maria Bernadette Porto1

BREVÍSSIMA PROPOSTA DE LEITURA

O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a 
corporificação de um certo momento cultural – de uma época, 

de um sentimento e de um lugar. (COHEN, 2000, p.26)

Aos olhos de Cohen, o corpo do monstro é sempre cultural, pelo fato 
de se inscrever em um contexto histórico particular, revelado através 
da pluralidade e complexidade de suas formas, que nos inquietam e nos 
fazem desconfiar do que nos parecia sólido e estável. Pelo seu caráter 
híbrido e proteiforme, a monstruosidade não seria uma das possíveis 
metáforas das Américas inacabadas, marcadas, hoje, pelos processos de 
crioulização, hibridação e transcultura? As palavras de José Gil confirmam 
o vínculo entre a configuração monstruosa e o exercício da mestiçagem:

Por isso o monstro atrai: situando-se numa zona de 
indiscernibilidade entre o devir-outro e o caos, ele pode 

1  Os estudos que deram origem ao presente texto foram desenvolvidos no âmbito do 
projeto Escritas do corpo: inscrições e memórias tatuadas, durante a vigência de bolsa de 
produtividade em pesquisa apoiada pelo CNPq.
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aparecer – à maneira dessas figuras culturais aberrantes 
que são a “mestiçagem”, a “dupla (ou tripla) cultura”, a 
“dupla identidade” – como um foco atractor de saúde 
e vida, rodeado por regiões mórbidas ou mortíferas. 
(GIL, 2006, p.126)

Em função de seu caráter monstruoso as Américas se renovaram e 
não cessam de se reinventar. Como pensa José Gil, o dano maior que a 
colonização pode fazer a uma cultura é petrificá-la “nos traços que tinha 
num certo momento” (p.126). Quando isso ocorre, dá-se o declínio da 
referida cultura, já que “há sempre problemas de identidade quando 
se esgota a capacidade de mutação e devir.” (p.126). Por sua vocação 
ao devir, que se manifesta, muitas vezes, sob a forma do devir-animal2, 
personagens do continente americano – em especial do Quebec e das 
Antilhas – conhecem outras possibilidades de ser: “E o que é um devir 
senão a experimentação de nossas potências – afectivas, de pensamento, 
de expressão?” (p.126).

Ilustração da inquietante estranheza que nos habita, como seres 
longínquos e próximos3, os monstros provocam no pesquisador o 
deslocamento propício à revisão da noção de essencialismo identitário. 
2  Na literatura antilhana, uma figura em particular remete à experiência do devir: o 
Homme-au-Bâton, que dá título ao romance do escritor Ernest Pépin, baseado em um fait-
divers: na capital da Guadalupe, uma figura misteriosa penetra no quarto de donzelas e de 
mulheres fogosas e as estupraria com violência. Isso é contestado em várias passagens do 
livro, pois se trata, muitas vezes, de uma relação consentida. Além disso, graças a ele esposas 
desprezadas por seus maridos readquirem seu prazer sexual e sua autoestima. Escapando 
à razão e às malhas da lei, ele se transforma em árvore e em cachorro, experimentando as 
múltiplas possibilidades da metamorfose nos reinos vegetal e animal. No mesmo romance, 
por intermédio da astúcia da avó da jovem Lisa, que engravidara do agressor, o monstro que 
ela trazia em seu ventre é transferido para as entranhas de outra mulher. Ser deslizante por 
natureza, capaz de escapar à caça de um sentido, o monstro aparece como um ser que não se 
submete à busca policial e à lógica redutora. Por isso mesmo, o personagem – que evoca, sob 
certos aspectos, o boto brasileiro -, guarda até o fim da história o segredo de sua identidade 
e se mostra capaz de se desvencilhar das batidas policiais.
3  É possível evocar aqui o título da obra Les monstres, si loin et si proches, de Stéphane 
Audeguy (2007) e a afirmação de Sam Coale: “Os monstros ainda estão entre nós. 
Encontramos o inimigo e ele somos nós” (2007).
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Fugindo do controle e da previsibilidade, a figura monstruosa constitui 
um desafio à razão. Trata-se da representação do irrepresentável (JEUDY, 
1999), ligada à capacidade de invenção da espécie fabuladora (HUSTON, 
2008) que busca nas imagens e histórias da monstruosidade “uma espécie 
de ponto de fuga de seu devir inumano” (GIL, 2000, p.176).

Como os mitos, monstros e criaturas dotadas de poderes 
sobrenaturais também viajam da Europa para o Novo Mundo, onde 
adquirem ressignificações, como a feiticeira, colocada em relevo por 
Hanciau (2004), em estudo já clássico. Dotados também de mobilidade, 
em obras de autores da diáspora haitiana em Montreal, seres do Vodu se 
deslocam da ilha (Haiti) para o continente (Quebec): é o caso de Erzulie 
(OLLIVIER, 2001) e Bizango (PÉAN, 2011).

Ainda no campo da expressão de autores migrantes no seio da 
literatura quebequense, será dado relevo à presença da zoopoética4 no 
imaginário do escritor e dramaturgo de origem libanesa Wajdi Mouawad. 
Em seu romance Anima (2012), a sugestão do devir animal e do devir-
monstro se faz presente através do olhar de diferentes animais-narradores 
(dentre os quais alguns monstruosos), em uma narrativa polifônica que 
nos leva a questionar as fronteiras entre o humano e a outridade.

ADENTRANDO NO UNIVERSO DO ANIMAL E DO MONSTRO

Os animais, sob o olhar humano, são signos vivos 
daquilo que sempre escapa a nossa compreensão. 
Radicalmente outros, mas também nossos 
semelhantes, distantes e próximos de nós, eles nos 
fascinam ao mesmo tempo que nos assombram e 
desafiam nossa razão. (MACIEL, 2016, p.13)

4  Para Derrida (2002), o termo zoopoética se refere não apenas ao estudo de obras 
literárias e estéticas sobre animais, mas também à produção poética de um autor na qual 
essa temática adquire relevo, como é o caso de Mouawad.
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Ao retomar a afirmação presente no rico ensaio Literatura e 
animalidade, é possível substituir a palavra “animais” por “monstros”. Tal 
substituição se justifica pelo fato desses substantivos serem, muitas vezes, 
equivalentes (em especial quando se fala em bestialidade5) em obras nas 
quais se interrogam as fronteiras do humano e se demoniza o animal como 
a besta, associada ao mal, à violência, à luxúria e ao monstruoso. Nesses 
textos o devir-monstro se manifesta como devir-animal, exploração 
das possibilidades humanas, já que, como já foi dito, o monstro não se 
encontra fora do domínio humano, mas sim no seu limite.

Diferentemente das metamorfoses convencionais através das quais 
se efetua a transformação física do sujeito, o devir-animal se apresenta 
como um transbordamento de fronteiras. Inspirando-se em Deleuze e 
Guattari (1975), Maciel analisa um conto de Guimarães Rosa, “Meu tio o 
Iauaretê”, no qual, de tanto conviver com onças, o protagonista adquire 
algumas particularidades desse animal, sem virar necessariamente uma 
onça: “Em outras palavras, permanece humano, mas em estado híbrido 
de onça” (p.73). Por sua vez, Gabriel Giorgi (2016) lê o devir animal nesse 
texto roseano à luz do cenário de colonialidade: situando o movimento 
do devir “no terreno de tensões próprias do moderno” (p.55), onde se 
manifestam múltiplas alteridades – raciais, linguísticas e de espécie –, o 
texto resgata a voz do subalterno, a herança calada da cultura indígena, 
silenciadas pela cultura dominante.

Por seu caráter híbrido e imprevisível, personagens das Américas 
transitam entre o animal ou o monstro e o humano, por fugirem dos 
limites do mundo previsível e catalogável. O signo do animal atravessa a 
literatura latino-americana, em especial, desde a década de 60, irrigando 
a criatividade de muitos autores, com seus impulsos e a gama de afetos. 
Encarnando a instância de uma proximidade cada vez mais perturbadora, 
5  Segundo Maciel, a palavra besta, fortemente contaminada pela tradição judaico-cristã 
ao longo dos tempos, afina-se com a noção de bestialidade – qualidade daquilo que é brutal, 
grosseiro, monstruoso e maligno (p.14).
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o animal – e o monstro – se revestem dos atributos do selvagem e do 
indisciplinado, sendo capazes de promover uma nova distribuição dos 
corpos na cena da cultura.6

Por constituírem algo que foge a nosso entendimento, animais e 
monstros suscitaram, ao longo dos séculos, o desejo de classificá-los nas 
redes da inteligibilidade de catálogos, bestiários e inventários. A partir de 
Umberto Eco, em seu ensaio A vertigem das listas (2010), sabe-se que, 
por mais que uma listagem tenha a pretensão de abarcar a totalidade de 
objetos compilados, ela é sempre incompleta. Segundo Eco, o catálogo 
de navios na Ilíada, de Homero, oscilava entre “uma poética do tudo 
está aqui e uma do et cetera” (p.7). A partir disso é possível afirmar a 
incapacidade dos bestiários (compostos por animais reais ou fantásticos) 
de incluir toda a riqueza de seres dessa natureza. Confirma-se, mais uma 
vez, que animais e monstros sempre escapam a nossa razão e a nossa 
pulsão classificatória, não cessando nunca de superar expectativas.

Da Quimera a Frankeinstein, a corpografia monstruosa é a 
encarnação do híbrido perturbador, que se nega “a fazer parte da ordem 
classificatória das coisas” (COHEN, 2000, p.30) e que não se enquadra na 
lógica binária do “ou isto ou aquilo” (p.32), justamente por ser revestido 
de pluralidade7. Conjunção de elementos díspares – como o corpo da 
quimera: metade leão, metade cabra, rabo de serpente – o monstro 
não se resume ao singular, abrindo-se para outras formas de se estar 
no mundo.

6  O beijo da mulher-aranha, de Manuel Puig (1976), obras de Clarice Lispector, Julio 
Cortázar e João Gilberto Noll mereceram interessantes observações de Gabriel Giorgi (2016).
7  Sabe-se que na Idade Média a pluralidade era associada ao demoníaco: nos Evangelhos, 
ao perguntar o seu nome a espíritos impuros que tinham se instalado no corpo de um homem, 
Cristo ouviu a frase: “Meu nome é legião”. Os espíritos malignos imploraram a Cristo para não 
serem expulsos da região. Uma grande horda de porcos estava se alimentando nas redondezas 
e os demônios pediram a Jesus:“Envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles”, ao 
que Jesus consentiu, e os espíritos malignos saíram do pobre homem e entraram nos porcos. 
A vara, com aproximadamente 2.000 porcos, correu ladeira abaixo até o lago e lá se afogou.
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Pelo seu caráter proteiforme, os monstros escapolem da lógica da 
previsibilidade da natureza: como o bárbaro, não se enquadram nas teias 
de nossos costumes. Marcados pelos excessos, pela desmedida ou até 
pela falta, desvencilham-se de nosso controle, fundamentado nas certezas 
identitárias e no antropomorfismo consagrado no Ocidente. Ao desafiar 
normas, o que aparece nas artes e na literatura em todo tempo e lugar, 
fazem-nos deslocar do conforto e ingressar na área do insólito inquietante.

Na teoria cultural contemporânea, os monstros ocupam posição 
significativa, ao lado de ciborgues e autômatos, por colocarem em xeque 
atributos em geral associados ao ser humano: essencialidade, autonomia, 
consciência, interioridade, presentes no “manual do usuário” que definem 
o sujeito (SILVA, 2000, p.18). A subjetividade perde, assim, sua posição de 
segurança e estabilidade pela proximidade cada vez maior dos monstros 
e viventes não-humanos, o que se deve à irrupção de novo paradigma na 
definição do que é humano.

Detentores de atributos do monstro – ser das zonas limítrofes, 
nascido das encruzilhadas metafóricas e culturais (COHEN, 2000, p.26), ao 
mesmo tempo sedutores e ameaçadores –, personagens de dois autores 
da diáspora haitiana no Quebec assumem papel relevante nos textos nos 
quais se inserem. Erzulie (na novela “Une nuit, un taxi”, de Émile Ollivier) 
e Bizango (do romance do mesmo nome, de Stanley Péan) ilustram a 
“invasão” do continente (em particular, de Montreal) por signos da 
monstruosidade inquietante vinda da ilha tropical.

No panteão Vodu, Erzulie é a figura da sedução feminina por excelência, 
o que não elimina seus poderes negativos de monstro. Na novela de Ollivier, 
ao surgir de repente, diante do táxi de um imigrante haitiano, no meio da 
ponte Jacques Cartier, Erzulie provoca um acidente, por ter feito o taxista 
perder o controle de seu carro. Mais tarde, diante dos policiais que o 
interrogam após sua saída do estado de coma, não consegue convencê-
los de que, longe de ser o autor do atropelamento que causara a morte 



126

MONSTRUOSIDADES FICCIONAIS  Anais com comunicações em simpósios

de uma mulher, ele tinha sido vítima dos artifícios da terrível entidade do 
Vodu. A ambivalência do monstro aparece nos traços físicos e no caminhar 
ondulante que se depreendem na seguinte passagem:

Há mais de vinte anos não tinha notícias dessa mulher 
que assombrava as noites de sua aldeia, na ponta da ilha. 
Todos os dias, quando soava meia-noite, uma figura mítica 
de corpo de leão e cabeça de ave de rapina, com unhas de 
cervo e dorso ondulante, e com a crina flutuando sobre 
a coluna vertebral, atravessava vagarosamente a Place 
d’Armes. Não andava, deslizava como uma serpente de 
água que atravessa um rio e a brasa de seus olhos tinha 
o poder de hipnotizar todo mortal que cruzasse seu 
caminho.8 (OLLIVIER, 2001, p.28).

Na abertura de seu romance, Stanley Péan define o Bizango a 
partir de duas pistas: (1). No Haiti, membro de uma sociedade secreta 
dotada do poder de se despir de sua pele humana e de adotar qualquer 
outra forma de sua escolha, frequentemente a de um animal voador ou 
rastejante; (2). Vítima de tal feiticeiro, condenada a se metamorfosear 
em bicho carnívoro no cair da noite. Na cultura haitiana, o Bizango é um 
camaleão voador que, durante o dia, esconde seus poderes, e, à noite, se 
despe de sua pele para exercer a violência contra suas vítimas. A única 
maneira de vencê-lo é jogar sal e pimenta na sua pele antes dele voltar 
para vesti-la de novo, o que precisa fazer antes dos primeiros raios de 
sol. Ao colocar sobre seu corpo a pele cheia de sal e pimenta, o monstro 
morre queimado.

No romance, o Bizango é um personagem ambivalente, atuando 
também como anjo protetor, justiceiro, super-homem, ladrão de 
identidades, “voyeur telepático”, novo Zelig, sempre pronto a encarnar 
outra identidade. Enganador por excelência e duplo de cada um (LAROCHE, 
2007), vale-se de sua pele mutante – espelho e armadura – para enganar 

8  As traduções das obras citadas são de minha autoria.
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e atrair suas vítimas. Em uma passagem do romance de Péan, realça-se o 
contínuo poder de transformação do mesmo monstro, incapaz de se fixar 
em uma única imagem:

Poderiam dizer que ele não tinha necessariamente 
um rosto. Ou melhor, que seus traços estavam 
constantemente se rearrumando, passando do 
embaçado à claridade cristalina, sem jamais se fixar por 
mais do que um breve instante sobre uma disposição 
definitiva, à maneira de um aparelho de televisão cuja 
recepção seria defeituosa9. (PÉAN, 2011, p.49)

Transculturais e transnacionais, Erzulie e Bizango trazem para Montreal 
marcas significativas do imprevisível, do incontrolável e da desordem. 
Ancorando-se na cultura do Haiti, os dois autores migrantes introduzem 
os trópicos no espaço urbano montrealense, graças à incorporação de 
signos culturais antilhanos que, no país que os acolheu, circulam em jogos 
de negociações identitárias entre línguas, memórias e imaginários, em um 
universo marcado pela hibridação10.

ANIMAIS E MONSTROS NO IMAGINÁRIO DE WAJDI MOUAWAD

O animal, então, muda de lugar na cultura e ao fazê-lo 
mobiliza ordenamentos de corpos, territórios e sentidos 
e gramáticas do visível e do sensível que se disputavam 
ao redor da oposição entre animal e humano; e 
esse deslocamento indica, quero sugerir, uma das 
transformações mais interessantes e mais significativas 
da cultura contemporânea [...] (GIORGI, 2016, p.9)

9  Interessante observar que nesse exemplo a figura do Bizango foge duplamente ao 
humano: à ausência de um rosto preciso (encarnar sucessivamente vários rostos significa 
não ter nenhum) soma-se sua definição como um aparelho tecnológico.
10  Para um maior aprofundamento dessa análise, ver meu artigo Errâncias de um gênero 
na obra de autores de origem antilhana: a reinvenção da textualidade policial à luz da poética 
da crioulização (PORTO, 2018).
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No campo da produção de autores migrantes no seio da literatura 
quebequense – postos sempre à prova na experiência do devir outro –, 
destaca-se a presença da zoopoética no imaginário do escritor e dramaturgo 
de origem libanesa Wajdi Mouawad. Nascido no Líbano em 1968, aos oito 
anos, em virtude da guerra civil, Mouawad deixa sua terra natal, ao lado 
de sua família, para viver sete anos na França, de onde, mais uma vez, 
precisou se afastar para recomeçar no Quebec a experiência do exílio. 
Escritor, dramaturgo, diretor de teatro, trabalhando nos dois lados do 
Atlântico, recebeu prêmios de peso, tendo adquirido renome internacional 
pela qualidade indiscutível de sua obra e pela força de sua estética teatral 
e romanesca.

As temáticas da animalidade e da monstruosidade atravessam a 
produção do autor, seja em entrevistas na mídia ou publicadas em livro, seja 
no conjunto de peças teatrais, intitulado “Le sang des promesses” (que 
reúne os títulos Littoral, Incendies, Forêts e Ciels), seja em seu romance 
Anima. Em geral, a animalidade se expressa em seus textos pela força da 
violência monstruosa ligada a traumas de guerra – lugar da explosão da 
bestialidade – dificilmente pronunciáveis pelos personagens. Sensível 
ao silêncio dos animais – que remete à impossibilidade de se falar sobre 
a guerra – Mouawad afirma:

Sinto-me ligado aos animais. O silêncio dos animais é 
um silêncio que ouço, que entendo e que me remete a 
essa impossibilidade de dizer. (...) Mas no silêncio dos 
animais encontro uma espécie de resposta, em todo 
caso, uma pista de reflexão. (Mouawad Apud LESSARD-
MALETTE, 2017, p.58)

É muito vasto o bestiário no universo do autor, no qual animais de 
toda espécie se fazem representar, na pluralidade de sua espécie ou na 
singularidade de um exemplar que rompe a homogeneidade de seu grupo 
(LESSARD-MALETTE, 2017, p.8) Ao lado de animais carnívoros e ferozes 
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(como tigres e lobos), animais domésticos (como cães e gatos) pássaros, 
peixes, cavalos, animais repulsivos (como ratos, cobras e escorpiões) e 
insetos (como abelhas, aranhas, libélulas e carrapatos) inscrevem suas 
marcas na tessitura da obra do autor. Em seus discursos públicos, a própria 
visão que Mouawad tem de sua atividade artística se fundamenta no 
imaginário animal, como se verifica em um texto no qual ele aproxima seu 
métier ao do escaravelho: “O artista, como o escaravelho, se nutre da merda 
do mundo para o qual ele trabalha e desse alimento abjeto, consegue, às 
vezes, fazer brotar a beleza (LE GRAND T, 2009, p. 115). Ao se identificar 
com um animal associado ao imundo e rejeitado por homens que vivem em 
sociedade, distingue-se do resto da civilização (LESSARD-MALETTE, p.31).

Em entrevista a Jean-François Côté, para definir sua situação de 
escritor entre duas línguas (o árabe perdido e o francês adquirido no 
exílio), em constante devir, recorre a outra metáfora animal, evocando 
o romance A metamorfose, de Kafka, livro que o marcou profundamente 
quando adolescente:

É o mutante. A barata, se quiser. Meio-homem, meio-
bicho. Uma mutação. Uma monstruosidade. Às vezes, 
quando falo, não sei quem fala em mim. Pois acho 
propriamente terrível manejar o francês dessa maneira, 
ao passo que sou absolutamente deficiente quando se 
trata de me lembrar como se diz a palavra “chapéu” ou 
a palavra “chaveiro” em árabe. Vejo-me em francês e 
me sinto no escuro em árabe e isso cria uma espécie 
de ilusão, um esquecimento de meu rosto inicial. Uma 
mutação. Um monstro. Sem dúvida o dragão que 
combato caminhando. (CÔTÉ, 2005, p.71)

Vale insistir aqui sobre o impacto causado por Kafka junto a 
Mouawad. Interrogado sobre sua identidade, ele recorre a esse autor 
para se definir, ou melhor, para ilustrar a impossibilidade de escolher 
uma única etiqueta identitária:
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Quando me perguntam se sou quebequense, francês ou 
libanês, respondo que sou judeu e tcheco... Diante de seu 
olhar de dúvida, vejo que preciso acrescentar algumas 
explicações: Kafka. Colocando-me do ponto de vista da 
escrita, o que mais conta a meus olhos, devo minha vinda 
ao mundo ao choque experimentado no dia em que, aos 
catorze anos mais ou menos, li A metamorfose. A primeira 
frase na qual um homem que, ao sair de sonhos agitados, 
se descobre transformado em barata, é uma frase que 
me exprime. Sou a barata da metamorfose. Ao ler essa 
história, senti que ela tinha sido escrita só para mim, que 
se tratava só de mim. A partir desse dia, dessa leitura, 
de maneira bem concreta, vou escrever. Vou inventar 
histórias para tentar dizer, como Kafka o fez, o indizível 
que pressentia no fundo de minha adolescência. Então, 
dizer que sou judeu e tcheco seria mais justo do que dizer 
que sou francês. (CÔTÉ, 2005, p.69)

No romance Anima (2012), a complexidade identitária se manifesta 
graças à sugestão do devir-animal que aparece através do olhar de 
diferentes animais-narradores, que se revezam continuamente em 
uma narrativa polifônica11 e surpreendente que desorienta o leitor na 
identificação do narrador cuja identidade pode aparecer somente no 
capítulo seguinte. Mais uma vez, o nome de Kafka pode ser evocado: na 
novela “Josefine, a cantora, ou O povo dos camundongos”, a narrativa é 
assumida por uma voz pertencente ao mundo dos ratos, sem que o leitor 
o reconheça de imediato. A presença de animais narradores nos remete 
ainda ao romance Caninos Brancos, de Jack London, no qual a história é 
contada a partir da perspectiva de um lobo selvagem, nascido no Canadá, 
na época da corrida do ouro que atraiu milhares de garimpeiros para 
a região do Yukon. Capturado muito jovem, acaba senso usado como 
puxador de trenó, no interior de uma matilha violenta. Posteriormente, é 

11  Segundo Cohen (2000, p.31), a ordem do monstro é a da polifonia, o que confirma o 
vínculo entre monstruosidade e pluralidade detectada anteriormente.
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transformado em cão de rinha e, mesmo depois de escapar desse mundo 
hostil, precisa adotar um último ato de heroísmo para encontrar seu 
lugar no mundo. No âmbito da produção francófona, Patrick Chamoiseau 
lançou em 2009 o romance Les neuf consciences du Malfini, texto 
alegórico revestido de sentido ecológico no qual a maioria dos narradores 
é composta por pássaros. Em uma retomada crítica da comédia Os 
pássaros, de Aristófanes, este livro se apresenta como um romance de 
aprendizagem, processo iniciático vivido pelo mestre e pelo aprendiz.

No romance Anima, como nas outras obras citadas, a escolha 
de narradores do reino animal não é inocente: trata-se de explorar o 
descentramento de perspectiva, que desloca o ser humano de sua posição 
central de sujeito do olhar, para representá-lo como objeto do olhar. 
Evocando a perspectiva adotada por Sartre no prefácio “Orphée noir”, que 
serve de abertura à Anthologie de la poésie nègre et malgache organizada 
por Senghor, o romance de Mouawad questiona e relativiza a estabilidade 
do antropomorfismo na leitura do mundo. Cansados de serem vistos e 
silenciados, no romance de Mouwad e no prefácio sartriano, os seres 
inferiorizados se insurgem na cena da escrita para exercerem o direito de 
olhar e de tomar a palavra.

A questão do olhar animal desestabilizador evoca um conto de 
Clarice Lispector no qual se dá a reversibilidade da troca simbólica entre 
o humano e o animal. Trata-se do texto “O búfalo”, no qual, incapaz de se 
fazer amar por seu homem, a narradora vai ao zoológico para aprender 
a odiar, através da descoberta de um duplo no reino animal. Após algum 
tempo de busca, durante a qual só vê signos de amor e doçura primaveril 
em toda parte, depara-se com o olhar raivoso de um búfalo. Através de 
um “mútuo assassinato”, consegue metaforicamente realizar sua missão. 
No romance de Mouawad a troca de olhares não se dá entre os narradores 
animais e o protagonista, mas entre o animal que nos olha enquanto 
narra e nós, leitores, como se ilustrasse a pergunta de Derrida: “Há muito 
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tempo, pode-se dizer que o animal nos olha? Que animal? O outro” (p.15). 
Ao explorar o incômodo de se sentir olhado por um animal, o humano 
redescobre seus próprios limites e a outridade que o habita.

Se o livro Anima não é propriamente revolucionário no que diz 
respeito à construção narrativa polifônica a cargo de animais, sua 
originalidade reside no seu caráter híbrido. Trata-se de um romance 
policial onde o protagonista se reveste dos traços do detetive em busca 
de pistas que o levem ao assassino de sua esposa grávida. É também 
um romance de cunho psicológico uma vez que a caça empreendida 
pelo protagonista o leva a mergulhar nas profundezas de seu eu, por 
desconfiar que o assassino seria ele mesmo, e em um passado soterrado 
em decorrência da profunda dor causada pela guerra civil libanesa. 
Explorando a memória-palimpsesto, a impressão de déjà-vu e o retorno 
do recalcado12, o livro se constitui ainda no âmbito de uma produção 
centrada na representação do irrepresentável (JEUDY, 1999). Além de 
todos esses aspectos, Anima se inscreve como um novo “roman de la 
route”, categoria importante na literatura quebequense composta 
de obras que, em diálogo com romances e filmes estadunidenses, 
valorizam o pertencimento ao continente americano através da 
exploração espacial ao longo de travessias pelas estradas, que levam 
o protagonista a ultrapassar fronteiras espácio-temporais. A título de 
ilustração, merecem ser citados os seguintes romances de estrada da 
literatura quebequense: Volkswagen Blues, de Jacques Poulin e Pélagie-
la-Charrette, de Antonine Maillet, centrados, respectivamente, na busca 
do irmão e da terra prometida através do Canadá e dos Estados Unidos. 
Como em Anima – construído sobre a procura do duplo inquietante – a 
temática da deambulação se manifesta como releitura da História oficial, 
trabalho arqueológico de escavação e ressignificação do passado.
12  É o que aparece na cena do caminhão repleto de cavalos que vão para o abatedouro, 
que remete ao massacre da família do protagonista no campo de refugiados, onde fora 
enterrado vivo, ao lado de cavalos esquartejados.
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Ao longo do périplo do protagonista engajado na caça do autóctone 
(o Outro ele mesmo) que teria profanado e assassinado sua esposa (cf. 
a representação do índio como estrangeiro do interior no imaginário 
quebequense), os animais-narradores se apresentam como testemunhas 
vivas de sua dor. Ao se abordar a questão do devir-animal em Anima, observa-
se que a contiguidade com os bichos não é da ordem do mimetismo13, sendo, 
antes, proximidade, conivência, fraternidade, alargamento de limites. 
Segundo Lessard-Malette (p.21), a humanização do animal e a animalização 
do humano produzem um lugar de encontro, um território compartilhado, 
pelo fato de um reconhecer a presença do outro.

No romance de Wajdi Mouawad, a monstruosidade se mostra 
muito mais presente na ação dos viventes humanos. No combate de 
cachorros de rinha, adestrados por seus donos como verdadeiras feras 
– o que evoca o combate de galos no Haiti, presente em La tragédie du 
roi Christophe, de Aimé Césaire – a monstruosidade canina se manifesta 
como violência radical levada até a morte. Por detrás da espetacularização 
de tais combates, está a bestialidade humana que remonta a histórias de 
barbárie contra os animais, que se perpetuam na sociedade de consumo 
sob a forma de experimentações genéticas, inseminações artificiais 
indiscriminadas, abates em larga escala.

No cerne do romance Anima (cujo título nos remete à alma e a animal) 
se situa a questão identitária. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o 
confronto entre o protagonista e o assassino de sua esposa14 deve ser lido 
à luz da teoria do desejo mimético e do duplo monstruoso de René Girard 

13  Na novela “Regarde, regarde les lions” (OLLIVIER), é outra a relação que se estabelece 
entre o humano e o animal, na qual se evidencia o assujeitamento do imigrante haitiano 
em Montreal. Obrigado a se virar para sobreviver no espaço estrangeiro, aceita vestir a pele 
de um falso leão em um circo de segunda categoria. Simulacro de um animal imponente – 
decaído em um circo fake – encarna provisoriamente um não-lugar destinado ao ser humano 
decaído, diante de um público provavelmente também marginalizado na grande metrópole.
14  Na lógica dos desdobramentos especulares que atravessam o livro, outra mulher ligada 
ao protagonista foi vítima de ato hediondo semelhante, cometido pelo mesmo assassino.
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(1972). No pensamento girardiano, o desejo é fundamentalmente mimético: 
o sujeito deseja um objeto porque o rival também o deseja e, ao desejar um 
objeto, o rival o designa como desejável ao sujeito (p.204). No romance, se, 
à primeira vista, colocados em polos oponentes, o protagonista e seu rival 
parecem distintos, descobre-se que eles formam o duplo monstruoso de 
que trata Girard. Assim, a aproximação do duplo e do monstro encontra 
suporte teórico na leitura de La violence et le sacré. Para seu autor, o duplo 
e o monstro correspondem a um só e se todo monstro tende a se desdobrar, 
todo duplo guarda uma monstruosidade secreta (p.223).

Em uma cena indescritível de estupro que parece uma alucinação15 
Wahhch (o protagonista) é violentado por Welson (o ameríndio). Cabe aqui 
ressaltar que a presença da inicial W nunca é inocente na obra do autor 
16. A descrição dos atos violentos remete à explosão do desejo mimético e 
monstruoso e à possessão de que fala René Girard como forma extrema 
de alienação ao desejo do outro (p.230):

O sujeito verá a monstruosidade se manifestar nele e 
fora dele ao mesmo tempo. [...] A experiência inteira é 
comandada pela alteridade radical do monstro.

O sujeito se sente penetrado, invadido no mais íntimo 
de seu ser por uma criatura sobrenatural que o ataca 
igualmente de fora [...] ele é a vítima impotente. 
Nenhuma defesa é possível contra um adversário que 
zomba das barreiras entre o dentro e o fora. (p.230)

15  A seguinte passagem do ensaio La violence et le sacré parece ter sido escrita para ilustrar 
tal cena de horror do romance de Wajdi Mouawad: “Sob o termo de duplo monstruoso, 
ordenamos todos os fenômenos de alucinação provocados pela reciprocidade ignorada, 
no paroxismo da crise. O duplo monstruoso surge lá onde se encontravam nas etapas 
precedentes um “Outro” e um “Eu”, sempre separados pela diferença oscilante” (p.229).
16  A letra W é disseminada no conjunto da obra de Wajdi Mouawad. Em entrevista, o 
autor diz que seu nome é impronunciável. O nome Wajdi significa: Eu existo. Como seus 
colegas na França tinham dificuldade de pronunciar seu nome, sua existência no exílio já 
teria começado problemática. Não ter seu nome pronunciado corretamente pelos colegas 
equivalia a sua não-existência.
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A verdadeira busca do protagonista o conduz à descoberta de sua 
própria história, de seu nome, imposto por seu pai adotivo, um dos autores 
do massacre que, na sua infância, dizimara sua família no campo de 
refugiados de Chatila17 no Líbano e o “salvara” para perpetuar seu próprio 
nome. Nome que cobria uma “ligne de faille”, a falha-falta de sua memória 
e de história, falha geológica metafórica, prestes a derrubar sua identidade 
construída na violência, no segredo e no não-dito. Ao descobrir o horror do 
trauma ocultado por seu pai adotivo, Wahhch prepara para o outro uma 
morte terrível, em reparação do mal impetrado contra ele – ainda muito 
menino – e sua família de origem, tentando passar a limpo uma história de 
horror. De certo modo, reescreve o peso que envolve sua filiação, através do 
exercício do legado da violência herdada de seu pai adotivo, confirmando o 
caráter contagioso da violência na teoria girardiana.

Na última parte do romance Anima a narração fica a cargo de um 
médico legista que teria acompanhado de longe a história do protagonista. 
Teria ele a última palavra? Não, pois no fim de sua narrativa, ele abre 
para a descoberta poética de uma língua outra, de uma língua primeira, 
compartilhada por animais e homens, preservada na boca de peixes 
monstruosos, dotados do dom da fala. Sugestão do resgate de nossa 
animalidade perdida, de uma cumplicidade com os bichos, prova da 
possibilidade de um devir-outro? Ouçamos a palavras finais do romance:

Existem, nas profundezas dos mares, peixes 
monstruosos dotados de palavra, guardiães de uma 
língua antiga, esquecida, falada outrora pelos humanos 
e pelos animais às margens dos paraísos perdidos. Quem 

17  Um episódio dramático da história da humanidade foi o massacre de Sabra e Chatila, 
genocídio  de refugiados civis palestinos e libaneses, ocorrido entre 16 e 18 de setembro de 
1982, pela milícia maronita liderada por Elie Hobeika, como retaliação pelo assassinato do 
presidente eleito do país e líder falangista, Bachir Gemayel. O evento teve lugar nos campos 
palestinos de Sabra e Shatila, situados na periferia sul de Beirute, área que se encontrava 
então sob ocupação das forças armadas de Israel. A pedido dos falangistas libaneses, as 
forças israelenses cercaram Sabra e Shatila, bloquearam as saídas dos campos para impedir 
a saída dos moradores.
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ousará um dia mergulhar para encontrá-los e aprender 
junto a eles a falar de novo e a decifrar essa linguagem? 
Qual animal? Qual homem? Qual mulher? Qual ser? Se 
subisse à superfície ele teria no interior da boca azulada 
pelo frio os fragmentos de uma língua desaparecida 
cujo alfabeto procuramos incansavelmente desde 
sempre. Reaprenderíamos a falar. Inventaríamos novas 
palavras. Wahhch reencontraria seu nome. Tudo não 
estaria perdido. (p.494)
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UMA ESPÉCIE “DIFERENTE” DE HOMENS: 
VOLTAIRE E OS NEGROS

Henrique Marques Samyn

As concepções raciológicas de Voltaire, bem como seu posicionamento 
– ou falta de posicionamento – acerca da escravização de negros ainda 
vêm sendo objeto de muitas discussões. Conquanto não me seja possível 
discutir em profundidade essa questão nos limites deste trabalho, tenciono 
aqui argumentar que o tratamento dispensado pelo filósofo francês ao 
problema da escravidão deve ser compreendido em articulação com sua 
percepção dos africanos como inferiores ou animalescos; desse modo, 
Voltaire merece um lugar entre aqueles que, no âmbito do pensamento 
iluminista, contribuíram para uma qualificação dos negros como não 
plenamente humanos.

Tipicamente, a argumentação de que Voltaire seria um defensor 
da escravidão tem por base relatos acerca de investimentos que o 
filósofo teria realizado no tráfico transatlântico de africanos. O principal 
elemento desta argumentação é a carta na qual o filósofo parabenizaria 
um traficante de escravos por haver alcançado a costa africana, visto 
que isso lhe permitiria salvar da morte “negros infelizes” que, uma vez 
capturados, seriam tratados no navio negreiro com muita “doçura” e 
“humanidade” – confirmando que, ao fazer aquele investimento, Voltaire 
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teria feito não apenas um bom negócio, mas também uma boa ação. 
Publicada em uma nota pelo intelectual católico italiano Cesare Cantu, 
cuja Histoire Universelle foi traduzida e publicada na França em meados do 
século XIX (1847, p.136); republicada por Maynard (1867, p.464) e Eugène 
de Mirecourt, que aliás omite a fonte (1877, p.127), a carta emergiu no 
contexto de ataques religiosos contra o Iluminismo; assim, previsivelmente 
levantou suspeitas já no século XIX – Courtat observa que essa carta não 
constava das obras de Voltaire (1872, p.112). Sabemos, não obstante, que 
Voltaire não apenas investiu uma parte considerável de sua riqueza na 
Compagnie des Indes, como estava bem informado de suas transações 
(SCHUI, 2005) – empresa que fora fundada no século XVII precisamente a 
fim de lucrar por intermédio do tráfico de pessoas, a partir da decisão de 
Luís XIII de ingressar no tráfico negreiro, supostamente para o bem das 
almas dos escravizados (RAWLEY; BEHRENDT, 2005, p.94).

Já a passagem que poderia fundamentar a defesa de que Voltaire 
se oporia à escravidão é o famoso episódio em que Cândido e Cacambo 
se aproximam do Suriname, onde encontram caído no chão um homem 
negro, vestido apenas com calças de pano azul, a quem faltavam a perna 
esquerda e a mão direita. Questionado, o homem se apresenta como 
escravo a serviço do negociante Vanderdendur, que o deixou nesse estado 
seguindo os costumes; transcrevo sua resposta:

Dão-nos um calção de pano azul como única roupa, 
duas vezes por ano. Quando trabalhamos nos engenhos 
de açúcar e a mó nos pega o dedo, cortam-nos a mão; 
quando queremos fugir, cortam-nos a perna: eu me 
encontrei nos dois casos. É a esse preço que vós comeis 
açúcar na Europa. Entretanto, quando minha mãe me 
vendeu por dois escudos patagões na costa da Guiné, 
ela me dizia: ‘Meu filho, abençoa os nossos fetiches, 
adora-os sempre, eles te farão viver feliz, tens a honra 
de ser escravo dos nossos senhores brancos, e faz com 
isso a fortuna do teu pai e da tua mãe’. Lamentável! 
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Não sei se fiz a fortuna deles, mas eles não fizeram a 
minha. Os cães, os macacos e os papagaios são mil vezes 
menos infelizes que nós. Os fetiches holandeses que me 
converteram me dizem todos os domingos que somos 
todos filhos de Adão, brancos e negros. Eu não sou 
genealogista; mas, se esses pregadores estão dizendo 
a verdade, somos todos primos provindos de germanos. 
Ora, haveis de concordar que não se pode tratar os 
parentes de maneira mais horrível. (2012, cap.19)

Comovido com a situação do negro, Cândido segue adiante em 
direção ao Suriname, derramando lágrimas, não sem antes lamentar o 
que qualifica como uma “abominação”. A afirmação de que, para que 
senhores comam açúcar na Europa, é preciso pagar esse preço – ou seja: 
escravizar, torturar e mutilar seres humanos – é onde o tom de denúncia 
assume um aspecto mais visível.

Embora a passagem já tenha sido qualificada como “uma das mais 
perfeitas e espirituosas condenações de práticas desumanas do livro” 
(WOOD, 2005, p.192)1, importa perceber que nela não há uma condenação 
explícita das práticas escravistas: Cândido lamenta que o negro tenha 
recebido um tratamento tão cruel, mas não protesta contra sua condição de 
escravo. Como observa Michèle Duchet, o que Voltaire faz nessa passagem 
não é questionar a condição do escravo, mas condenar a desumanidade 
dos senhores, que é a causa real de seus males; não se trata de questionar 
“o princípio mesmo da escravidão, mas apenas suas modalidades” (1995, 
p.320). Já a atitude de Cândido, que se limita a seguir seu caminho, mesmo 
que chorando, apenas sinaliza que ele mesmo seria um senhor mais 
benevolente, que não dispensaria ao negro escravizado um tratamento tão 
cruel – mas também não o libertaria (cf. HICKMAN, 2017, p.89).

Podemos complexificar a reflexão evocando a passagem acerca de 
“escravos” nas Questions sur l’Encyclopédie, na qual o filósofo se limita 

1  Todas as traduções são de minha autoria.
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a naturalizar a escravidão – ao afirmar que é tão antiga quanto a guerra, 
que por sua vez é tão antiga quanto a natureza humana – e a sugerir 
que se pergunte a uma pessoa escravizada se ela desejaria ser liberta, 
o que permite decidir a questão (1994, p.400; 403). Em outras palavras: 
desde sempre, os seres humanos escravizam uns aos outros; e qualquer 
pessoa escravizada optaria pela liberdade, se lhe fosse oferecida uma 
possibilidade de escolha. Todavia, ao formular nesses termos a questão, 
Voltaire evidencia que, a seu ver, há algum tipo de estrutura subjacente 
que determina que alguns seres humanos ocupem o lugar de senhores – 
que, ao longo da história, foram levados a ocupar essa posição; já os outros, 
aos quais foi destinada a condição de escravizados, não escolheriam sê-lo 
caso pudessem... mas essa opção simplesmente não lhes foi oferecida. 
Elementos colhidos em outras passagens dos escritos de Voltaire permitem 
um entendimento mais profundo dessa argumentação.

A meu ver, as considerações de Madeleine Dobie avançam na direção 
correta ao perceber que, se em certos momentos Voltaire descreve de 
modo franco e veemente as atrocidades cometidas contra africanos 
escravizados, em outras passagens ele enfatiza sua inferioridade em 
comparação com os europeus, o que se vincula às suas concepções 
poligenistas; assim, Voltaire estaria entre os pensadores setecentistas 
que, embora vissem a escravidão como repugnância, percebiam os 
africanos como essencialmente tão diferentes dos europeus ou inferiores 
a estes que de tudo isso resultava um clima de ambivalência – ainda que, 
especificamente no caso do autor de Cândido, essa aversão moral fosse 
atenuada por uma visão racista dos africanos (2010, p.298-299).

Penso, todavia, que essa é ainda uma percepção bastante 
condescendente, e que há motivos para crer que Voltaire tinha uma 
posição menos ambígua no que tange à escravização dos negros. Isso 
pode ser percebido por meio de uma evocação de outras passagens de 
sua obra, desde meados da década de 1750 até o fim da década de 1760 
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– período em que Voltaire defenderá veementemente o poligenismo, ou 
seja: a hipótese de que as diferentes raças têm diferentes origens. Essa 
posição precisa, no entanto, ser compreendida num contexto histórico em 
que uma das principais fontes do monogenismo – a hipótese concorrente, 
segundo a qual as diversas raças humanas têm uma mesma origem – era 
o relato bíblico do Gênesis, que oferecia as bases para a crença de que 
todos os seres humanos haviam descendido de Adão e Eva. 

No Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, cuja primeira edição 
é de 1756, Voltaire já sustentava, com base em certas características 
físicas dos negros – “seus olhos redondos, seu nariz largo, seus lábios 
sempre grossos, o aspecto diferente de suas orelhas, a lã em sua cabeça, a 
medida mesma de sua inteligência” –, que eles pertenciam a uma espécie 
diferente de homens (Essai, Introduction: 1859a, p.4). Em outra passagem 
da mesma obra, após ressaltar a diferenças físicas entre a aparência dos 
negros e a dos brancos – perceptível na diferente forma dos olhos e na 
“lã negra” que em nada se parece com os cabelos dos europeus –, afirma 
Voltaire: “Pode-se dizer que se sua inteligência não é de outra espécie 
que o nosso entendimento, ela é muito inferior. Eles não são capazes de 
prestar grande atenção; eles elaboram pouco, e não parecem feitos nem 
para as vantagens, nem para os abusos da nossa filosofia”. Poucas linhas 
depois, acrescenta: “eles se creem nascidos na Guiné para serem vendidos 
aos brancos e para os servir” (Essai, cap. CXLI: 1859b, p.57-58).

Pode-se, então, perceber nitidamente a já mencionada posição de 
Voltaire como um ardoroso defensor do poligenismo. Ao escrever, em 
1744, acerca de um negro albino que servira como peça de exposição em 
Paris, Voltaire já o qualificava como membro de uma espécie tão diferente 
da dos brancos quanto diferem cães barbets de galgos (1876, p.798); e me 
parece um profundo equívoco ler a conclusão do relato, em que o filósofo 
afirma ser um erro acreditar que a raça à qual ele mesmo pertence – como 
branco, francês, europeu – vale muito mais do que a raça do africano 
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albino, como um protesto em favor da igualdade das raças, como sustenta 
Mary Efrosini Gregory (2008, p.188). Ocorre que essa conclusão arremata 
um parágrafo em que Voltaire afirmava ter notícias de que aquela “raça de 
pequenos mouros brancos” se acreditava privilegiada, por crer que todo o 
universo fora criado para eles, sendo assim senhores de brancos e negros; 
desse modo, acredito que Voltaire meramente desfere um ataque contra 
aqueles que procuravam fundamentar o próprio poder em discursos 
religiosos. A fundamentação da desigualdade entre as raças não deveria 
ser procurada na religião, mas em critérios mais racionais – e científicos.

A busca desse respaldo levou Voltaire a recorrer à hipótese 
do chamado rete mucosum, ou reticulum mucosum – resultado de 
investigações científicas que remontavam ao século XVII, quando se 
acreditava que a cor da pele negra era uma derivação da bile. O médico 
francês Pierre Barrere chegou a extrair a bile de um cadáver etíope e 
esfregá-la em um tecido branco, o que o levou a observar a formação de 
um “suco gelatinoso” negro. Essa conclusão foi questionada por Alexis 
Littré, que demonstrou que a cor negra estava associada a um pigmento 
que fazia parte de uma membrana reticular (MONTAGNA; PROTA; 
KENNEY, Jr., 1993, p.74). Para Voltaire, a existência do reticulum mucosum 
era uma prova irrefutável da impossibilidade de que a negrura da pele 
pudesse estar associada a influências climáticas. Se transportados ao 
clima temperado europeu, negros e negras não seriam capazes de gerar 
prole branca; por conseguinte, a causa da negrura não era o clima, mas o 
reticulum mucosum – que, no caso dos negros, é “absolutamente negro, e 
é a causa evidente de sua negrura inerente e específica”; as raças brancas 
não derivam das raças brancas assim como o ébano não deriva do olmo, 
e assim como a amora-preta não deriva do damasco (1769, p.104-105).

A defesa do poligenismo por Voltaire levou-o, portanto, a conceber 
a existência de uma clivagem insuperável entre as diferentes raças: 
negros e brancos seriam absolutamente distintos, havendo para isso 
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inquestionáveis fundamentos científicos, e havia um profundo equívoco 
na crença de que essas duas raças pudessem ter a mesma origem. Todavia, 
como já evidenciam algumas das passagens que transcrevi, a percepção 
dessa diferença levava inevitavelmente à conclusão de que negros eram 
inferiores aos brancos. Como lemos no Essai sur les moeurs, para Voltaire 
negros são menos inteligentes; são incapazes de prestar atenção a 
qualquer coisa; seu raciocínio é falho, e são incapazes de filosofar.

Em 1769, Voltaire publicou de forma anônima as Cartas de Amabed 
(2005), obra composta como paródia aos romances epistolares, que 
tencionava apresentar “o quadro do mundo inteiro, das margens do 
Ganges ao Vaticano”. Na sétima carta de Amabed, quando o personagem 
se aproxima da costa da África, ele observa que os povos que ali habitam 
não conhecem “nenhuma arte”; “um grande problema seu é saber se 
descendem dos macacos, ou se os macacos é que descendem deles”. A 
partir da afirmação dos “sábios” segundo a qual “o homem é a imagem 
de Deus”, observa, ironicamente: “fresca imagem de Deus, essas cabeças 
negras e de nariz chato, e com pouquíssima ou nenhuma inteligência!”. 
Conquanto, sem dúvida, haveria de chegar o dia em que aqueles “animais” 
saberiam “cultivar devidamente a terra, embelezá-la com casas e jardins, 
e conhecer a rota dos astros”, caberia aguardar: “É preciso de tempo para 
tudo”. O texto menciona, ainda, a compra de seis negros pelo capitão na 
costa de Angola, pelo preço de seis bois, o que enseja a observação: “Essa 
terra deve ser muito mais povoada que a nossa, visto vender os homens 
tão barato. Mas, por outro lado, como é que tão abundante população se 
coaduna com tamanha ignorância?”

Para além do racismo perceptível no modo irônico como Voltaire 
descreve a aparência dos negros – tema, aliás, recorrente em suas 
descrições, que repetidamente mencionam os “narizes chatos” ou a “lã” 
que lhes cobre a cabeça –, mais uma vez o filósofo ressalta o que percebe 
como escassez de inteligência dos negros, ainda que expresse a crença de 
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que algum dia os negros poderiam, eventualmente, desenvolver alguma 
forma de cultura. Observe-se, a esse propósito, que a animalização dos 
negros é recorrente nos escritos de Voltaire. No Traité de Metaphysique, o 
filósofo coloca no mesmo nível os macacos, os elefantes e os negros, “que 
parecem todos ter qualquer vestígio de uma razão imperfeita” (1869, 
p.4); já no Essai sur les moeurs, Voltaire afirmava não ser improvável que, 
nos países quentes, jovens mulheres fossem sexualmente dominadas por 
macacos (1859a, p.4-5).

O ponto crucial, no que diz respeito à escravidão, é que Voltaire 
estabelece uma nítida relação entre as alegadas inferioridade dos negros, 
sua falta de inteligência e uma disposição para que vendam a si mesmos. 
Como afirmava no Essai sur les moeurs, a estupidez dos negros fazia com 
que se acreditassem nascidos na Guiné “para serem vendidos aos brancos 
e para os servir”; já Amabed, em sua carta, manifestava assombro com 
o baixo preço pelo qual os negros vendiam uns aos outros. Há aí um 
argumento implícito: para acabar com a escravização, seria preciso, em 
primeiro lugar, que os próprios negros parassem de vender a si mesmos 
– mas como convencê-los a isso, se eram tão desprovidos de inteligência? 
Seria possível responder: bastaria educá-los, para que compreendessem 
de que modo isso lhes prejudicava. Todavia, essa solução se manifesta 
falsa quando recordamos que, para Voltaire, os negros pertenciam a outra 
espécie, sendo inferiores a ponto de se confundirem com os animais; 
desse modo, qualquer tentativa de educá-los estaria fadada ao fracasso. 
Ainda que algum dia pudessem alcançar algum nível de civilidade ou de 
racionalidade, isso estava muito longe de se concretizar – e, nesse sentido, 
não havia o que se pudesse fazer: “é preciso de tempo para tudo”, lemos 
na carta de Amabed acima transcrita.

Tudo isso torna possível compreender a atitude de Cândido diante 
do negro escravizado que encontrou próximo do Suriname – negro que, 
recordemos, fora vendido por “dois escudos patagões” pela própria mãe, 
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que lhe recomendara continuar a adoração aos fetiches, agradecendo “a 
honra” de ser escravo dos senhores brancos. Ainda que se comova com 
a crueldade do senhor que lhe mutilara uma das mãos e uma das pernas, 
a Cândido sequer ocorre a ideia de que aquele negro era um homem – 
e que, portanto, não deveria ser escravizado; mas isso porque, para o 
próprio Voltaire, a afirmação segundo a qual negros são seres humanos 
soaria dubitável. Ao fim, se a estupidez dos próprios negros fazia com que 
se vendessem, nada obstava que os europeus estivessem autorizados a 
lucrar com esse comércio – como fez o próprio Voltaire.
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QUE SER É AQUELE QUE SÓ A MENINA VÊ? 
“A MOÇA DE VESTIDO AMARELO” DE 

CONCEIÇÃO EVARISTO
Leandro Passos

INTRODUÇÃO

Neste artigo, encontra-se a análise do conto “A moça de vestido 
amarelo”, inserido na obra Histórias de leves enganos e parecenças (2016) 
da escritora afro-brasileira Conceição Evaristo.

O foco da reflexão pauta-se na escrita da narrativa que percorre a 
seara do insólito, do estranho e do imprevisível (SOUSA e SILVA, 2016). O 
conto salienta o inusitado, ao se instalar no ritual da primeira comunhão 
da protagonista, e as incursões, irrompendo a lei natural das coisas, por 
provocarem no leitor certa hesitação, questões estas que oportunizam 
pensar, criticamente, a cultura afro-brasileira na literatura contemporânea.

Tendo em vista esta singularidade do conto, torna-se fundamental 
o termo cunhado pelo escritor angolano Pepetela (1992) de realismo 
animista, perspectivado em diversas narrativas africanas. As forças da 
natureza, a alteração de fenômenos que modificam a ordem natural das 
coisas, a crença em entidades capazes de intervir na rotina de personagens 
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são vistas como estratégias concebidas por um modus operandi revelador 
do modo de pensar, ser e de existir do povo cujas origens advêm da 
diáspora africana.

O certo é que o contato com o invisível e a profunda 
relação de interação com as manifestações da natureza 
veio na diáspora africana e passou pela tradição oral 
do mais velho ao mais novo. E, no que determina essa 
relação entre os homens e os mitos, o que é estranho 
para determinadas culturas, significa a verdade presente 
no cotidiano de vários outros povos. A combinação entre 
o invisível, o fantástico e a literatura é simbiótica, um se 
funde ao outro e, no que concerne à África tradicional, 
a literatura dá, algumas vezes, muito mais condições 
de explicar contextos históricos e culturais do que a 
própria disciplina história, até mesmo pelo fato de ser 
a cultura africana em grande parte oral e o estudo da 
história se debruça, em sua maioria, sobre documentos 
e fatos datados; já a literatura, mesmo que seu processo 
de produção seja, na maioria das vezes, a escrita, sua 
fonte de inspiração e produção, não necessariamente, o 
é. (AGUIAR; SIQUEIRA; NASCIMENTO, 2016, p.109).

Como apontado pelos autores, na cultura de alguns povos africanos, 
determinadas situações não serão consideradas estranhas, tampouco 
fantásticas e maravilhosas. Além disso, por conta da particularidade do 
texto de Evaristo, a importância da oralidade será pensada a partir de 
Hampâté Bâ (1982); Mata (2001), Rosário (2001) e Vansina (1982), pois os 
mitos das culturas banto e iorubá, encontrados nos ingorossi (rezas) e nos 
itans (história sagrada), se imbricam à trama da narrativa.

Vansina (1982), em texto que trata da tradição oral em civilizações 
africanas do Saara, ressalta a importância da oralidade para vários povos 
africanos para os quais a palavra não é “apenas um meio de comunicação 
diária, mas também um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais”. 
Segundo o historiador, para os povos africanos que estudou no Congo 
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belga e Ruanda, “a palavra tem um poder misterioso, pois cria coisas”. 
Seus estudos permitiriam afirmar que, segundo os povos estudados por 
ele, a oralidade “é uma atitude diante da realidade e não a ausência de 
uma habilidade” (VANSINA, 1982, p.157).

Hampâté Bâ também destaca a importância da oralidade para os povos 
africanos que acreditam serem os “cérebros dos homens os primeiros arquivos 
ou bibliotecas do mundo” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p.181). Segundo o pesquisador, 
ao considerar a importância da palavra pronunciada para os povos da savana 
ao sul do Saara, a oralidade é vista como um sistema de comunicação não 
somente entre os homens, mas também entre esses e o sagrado.

Mata (2001) e Rosário (2001) denominam de oratura os conteúdos da 
tradição oral, considerados como grande acervo em que a memória dos 
antigos procuram guardar. Conforme os autores, as narrativas orais do 
universo da oratura relacionam-se com as atividades da vida, vista como 
todos os sistemas de elementos que concorrem para a sobrevivência da 
comunidade. Tendo em vista que os mitos africanos são mantidos pelos 
ingorossi banto e itan iorubá nos cultos, diferente dos greco-romanos que 
possuem registros escritos nos textos da antiguidade clássica europeia, tal 
termo torna-se mais pertinente para a análise aqui presente.

No que diz respeito ao mito africano e ao afro-brasileiro, os estudos 
de Ford (1999) e Lopes (2008) serão levados em consideração, uma vez 
que tais autores apontam os equívocos e os preconceitos sobre a negação 
da importância cultural deste segmento africano na formação do povo 
brasileiro e, principalmente, no que se referem à presença dos mitos 
destes povos na literatura.

Dada a peculiaridade do texto intercultural (afro-europeu-brasileiro) 
da escritora, serão levados em conta os termos negrice, negritude e 
negritice de Martins (2003; 2010) a fim de fundamentar o imbricamento 
de culturas presentes no conto.
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Estas são, pois, as questões presentes neste artigo, cuja pretensão é 
“dar voz” a estes estudos acadêmicos. O trabalho faz parte da pesquisa de 
pós-doutorado em andamento (Proc. nº 990/2018) intitulado Mito banto 
e iorubá na escrevivência evaristiana em realização na UNESP-IBILCE 
Campus São José do Rio Preto.

ESCREVIVÊNCIA EVARISTIANA

A escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito, ou mais conhecida 
apenas por Conceição Evaristo, é de Belo Horizonte, nascida em 1946. Sua 
primeira publicação foi em 1990 nos Cadernos Negros número 13, cuja 
primeira publicação data de 1978. Primeiramente distribuídas de mão em 
mão, as publicações obtiveram um expressivo retorno dos que tiveram 
acesso aos volumes. Alternando textos de poemas e de contos, a distribuição 
aperfeiçoou-se a fim de atingir um público mais amplo e diversificado. Logo, 
os Cadernos Negros têm sido um importante veículo para dar visibilidade à 
literatura negra, da qual Conceição Evaristo faz parte.

Dentre as obras publicadas, destacam-se, poemas e contos já no 
citado Cadernos Negros, e antologia críticas e literárias brasileiras, como 
Literatura e Afrodescendência de 2011. As obras individuais são: Ponciá 
Vivêncio (2003), Becos da memória (2006), Poemas de recordação e outros 
movimentos (2008); Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), Olhos 
d´água (2014), que, em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria “Contos 
e crônicas” e Histórias de leves enganos e parecenças (2016). Em 2017, 
pela Editora Malê, teve um conto publicado em Olhos de azeviche: dez 
escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, organizado 
por Vagner amaro (2017). No final de 2018, publica o romance Canção 
para ninar menino grande pela Editora Unipalmares.

Dentre as antologias estrangeiras destacam-se: Schwarze prosa, 
Alemanha (1993), Moving beyond boundaries: internacional dimension of 
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black women´s writing (1995), Women righting – Afro-brazilian women´s 
short fiction, Inglaterra (2005), Finally Us: contemporary black brazilian 
women writers (1995), Callaloo, vols. 18 e 30 (1995, 2008), Fourteen female 
voices from Brazil, Estados Unidos (2002), Chimurenga people (2007), África 
do Sul, Brasil-África: como se o mar fosse mentira, Brasil-Angola (2006).

Conceição Evaristo tem participado de eventos literários em 
diferentes países como o Salão do Livro de Paris (2015), do qual fez parte 
da delegação brasileira. Em suas palestras e em seus estudos teóricos, 
defende ideias como o importante conceito de escrevivência: a escrita de 
um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil.

A escritora e crítica, inconscientemente, desde pequena, nas famosas 
redações escolares, inventava um outro mundo, porque, dentro dos seus 
limites de compreensão, ela já havia entendido a precariedade da vida 
que lhe era oferecida. Evaristo explica que, aos poucos, foi ganhando 
alguma consciência, a qual compromete a sua escrita como um lugar de 
autoafirmação de suas particularidades, de suas especificidades como 
sujeito-mulher-negra. (EVARISTO, 2007, p.20).

Oliveira (2009) explica os três elementos formadores do conceito de 
escrita da autora: (1) corpo; (2) condição e (3) experiência. O primeiro refere-
se à dimensão subjetiva do existir negro, arquivado na pele e na luta constante 
por afirmação e reversão de estereótipos. Conforme o autor, lê-se o passado 
e a tradição contrabandeando-os, saqueando-os. A representação do corpo 
funciona como ato sintomático de resistência e arquivo de impressões que 
a vida confere. O segundo volta-se para um processo enunciativo fraterno 
e compreensivo com as várias personagens que povoam a obra; uma 
espécie de memória coletiva, já que o processo de identificação entre os 
personagens e a autora é latente. O terceiro elemento “funciona tanto como 
recurso estético quanto de construção retórica, a fim de atribuir credibilidade 
e persuasão à narrativa” (OLIVEIRA, 2009, p.88). Trata-se, a escrevivência, de 
uma escrita da vivência da qual a escritora está consciente.
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A obra Histórias de leves enganos e parecenças, na qual o conto “A moça 
de vestido amarelo” está inserido, é composta por 13 textos (12 contos 
e uma novela curta). Evaristo toma, nesta obra, a decisão de percorrer 
o insólito, o estranho, o imprevisível (SOUSA 2018), conjugando a este 
procedimento narrativo temas da cultura afro-brasileira. A escritora, no 
conto em análise, na condição da mulher negra ciente das representações 
estereotipadas sobre o grupo ao qual pertence e apta a rasurar os 
conjuntos diversificados de discursos pré-estabelecidos pelas narrativas 
hegemônicas, dentre os quais o religioso, mostra a possibilidade de se 
falar e, assim, dá voz, pela linguagem literária poética, ao subalternizado.

“A MOÇA DE VESTIDO AMARELO”: ANCESTRALIDADE BANTO 
E IORUBÁ

O conto relata as visões de Dóris da Conceição Aparecida desde a 
tenra idade, fato que se estende até a celebração da primeira comunhão 
na Igreja Católica por volta dos 7 anos.

Logo cedo, “Sãozinha”, como era carinhosamente chamada pelos 
seus, deixava-os espantados, “Abrindo os braços, espichando um dos 
dedos como se mostrasse alguém ou alguma coisa, balbuciou algo assim: 
“a-ma-e-lo, a-ma-e-lo”. (EVARISTO, 2016, p.23). À medida que a criança 
crescia, seus dizeres também, e a palavra amarelo se fazia ouvir correta e 
presente no vocabulário e no cotidiano da menina.

Um dia, aos sete anos, acordou sorridente dizendo 
que havia sonhado com a moça de vestido amarelo. A 
moça que ela via sempre e que alguns de sua família 
entendiam como sendo uma amiga imaginária da 
menina.  (EVARISTO, 2016, p.23 – grifos nossos).

Percebe-se, neste fragmento, a dúvida da família de Sãozinha quanto 
à veracidade das visões: seria, de fato, uma amiga imaginária? Apenas a 
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avó da menina sabia muito bem do que se tratava; a matriarca, diferente 
dos demais, não ficava espantada, já que (re)conhecia a ancestral africana 
Oxum (iorubá) ou Dandalunda (banto).

Os orixás e os jinkisi nos panteões iorubá e banto são seres 
sobrenaturais que, conforme o mito, o rito e a religião africana, orientam 
o mundo dos vivos e regem as forças da natureza.

Prandi (2001) explica que, para os iorubás tradicionais e os seguidores 
de seu culto nas Américas, os orixás são seres que receberam de Olorum 
ou Olodumare, deus único, a incumbência de criar e governar o mundo, 
ficando cada um deles responsável por alguns aspectos da natureza e 
certas dimensões da vida em sociedade e da condição humana.

Daibert (2015), a partir dos estudos de Altuna (1985), elucida que o 
mito, o rito e a religião dos bantos baseiam-se numa estrutura, pirâmide 
vital, a partir da crença do mundo invisível e visível. Na hierarquia de 
importância (primeiro grupo), encontram-se a divindade suprema, deus 
único, chamado de Kalunga (Zambi, Lessa ou Mvidie). Neste mesmo grupo, 
mas abaixo, estão os jinkisi, “espíritos tutelares ou gênios da natureza, 
que habitavam os lagos, os rios, pedras, ventos, florestas ou objetos 
materiais”. (DAIBERT, 2015, p.11), que exercem grande influência sobre os 
homens, principalmente sobre as atividades da caça, pesca e agricultura. 
Assim como os orixás dos iorubás, tais divindades bantos atuam sobre os 
fenômenos da natureza, por estarem ligados ao ar, à terra, às águas e à 
vegetação, completa Giroto (1999).

Fonseca (2003), aos estudar os orixás femininos a partir da perspectiva 
de Pierre Verger, explica que Oxum representa uma mulher muito bela e 
sensual, cobre-se de ouro e exala desejo; entretanto muitas podem ser as 
faces desta divindade: mãe, guerreira, feiticeira, dócil e vingativa, porém 
todas enfeixadas em um arquétipo feminino que se alterna entre ser 
esposa e amante e que fala de beleza, riqueza e fecundidade.
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Amim (2009) descreve Dandalunda como a energia das águas, dos 
lagos, das fontes, dos rios, da beleza e da riqueza; considerada mãe da 
fertilidade, e protetora dos fetos e das crianças pequenas. Nkisi do rio 
Lunda, do qual herdou parte do nome, é considerada uma Princesa por 
ser de extrema beleza tendo parentesco com as kiandas (sereias) (AGUIAR; 
SIQUEIRA; NASCIMENTO, 2016).

Na Nigéria, mais precisamente em Ijesá, Ijebu e Osogbó, corre o rio 
Oxum, a moradia da considerada a mais bela Iyabá, a rainha de todas as 
riquezas, a protetora das crianças, a mãe da doçura e da benevolência, 
detentora da riqueza e do ouro. Generosa e digna, Oxum é a rainha de 
todos os rios e cachoeiras. Orixá vaidosa, é a mais importante entre as 
mulheres da cidade, a Ialodê; responsável pela fecundidade das mulheres 
e detém grande poder feminino.

Os mitos de Oxum e de Dandalunda ressaltam a força e a intensidade 
da sua beleza e de sua determinação para atingir suas metas, seja no 
amor, na riqueza, na fama ou no prestígio. Seu objeto sagrado, por 
exemplo, é o abebê, uma espécie de espelho que salienta a vaidade das 
divindades iorubá e banto e, evidentemente, a sua preocupação coma 
a beleza. Por isso, gosta de se arrumar com joias, brincos, colares e 
pentes, e usar perfumes.

O arquétipo de Oxum e de Dandalunda presente no conto é a da 
divindade das águas dos rios, o que pode ser notado pelos desenhos de 
paisagens de Sãozinha, “Era o matiz preferido para colorir seus rabiscos, 
desde seus desenhos da fase célula até as criações mais completas, como 
a do corpo humano ou a cópia das paisagens.” (EVARISTO, 2016, p.23). 
Além disso, o amarelo da cor do vestido da moça também remete ao 
ouro, elemento preferido deste orixá/nkisi. Oxum e Dandalunda banham-
se, com ternura, nas águas dos rios: penteiam-se, olham-se no espelho, 
colocam colares e anéis.
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A dança deste orixá é baseada em seu mito. De acordo com o 
Dicionário yorubá português de Beniste (2014, p.627), Oxum é “divindade 
das águas dos rios que fertilizam o solo e que dá nome a um dos rios que 
corre na região de Ibadan, na Nigéria”. Estes predicados da orixá e da nkisi 
estão presentes no conto, “Ruídos de água desenhavam rios caudalosos 
e mansos a correr pelo corredor central do templo. [...] Cantou e dançou 
[Sãozinha] como se tocasse suavemente as águas serenas de um rio.” 
(EVARISTO, 2016, p.25).

Paiva (2009, p. 123) explica que um dos ritmos mais conhecidos e 
consagrados do orixá Oxum é o Ijexá. A dança caracteriza-se por um forte 
apelo à arte de seduzir; seus movimentos são contínuos, sem paradas, 
tal como o movimento das águas dos rios; os gestos, então, são lentos e 
elegantes, relaxados e ondulatórios; os pés ora movimentam-se para o 
lado direito, ora para o lado esquerdo e, simultaneamente, os cotovelos 
abrem-se, girando sobre si mesma. Contudo, o ponto máximo da dança 
é o momento do banho: as divindades africanas abaixam-se, pegam seus 
enfeites, colocam-nos e, ainda, simulam o banho, o que pode ser notado 
com as mãos que, por isso, sugerem o banhar-se nas águas do rio. Ainda 
abaixadas, o corpo dobra-se sobre os joelhos e projeta-se à frente com 
um fremir das articulações do ombro, como se mergulhasse nas águas de 
seus domínios. Oxum e Dandalunda levantam-se e voltam ao movimento 
inicial com os braços à altura do peito.

De acordo com Paiva (2009, p.125), ao girarem sobre si mesmas, Oxum 
e Dandalunda exibem graciosidade e reforçam o fato de que são as senhoras 
de todas as belezas. Os movimentos leves e sutis, por sua vez, destacam as 
personalidades da orixá e nkisi que utilizam da doçura e de charme para 
seduzirem e conseguirem qualquer coisa de que precisem. Aos moldes do 
Ijexá de Oxum e de Dandalunda, a personagem Sãozinha, durante a primeira 
comunhão, dançou como se tocasse sutilmente e com formosura as águas 
serenas do rio, morada das divindades dentro da Igreja Católica.
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RITO, MITO E LITERATURA, A ORALIDADE DE COSMOVISÃO 
AFRICANA NA ESCREVIVÊNCIA EVARISTIANA

De acordo com Ford (1999), o panteão iorubá, conhecido como 
orixás, é significativo não só por ocupar uma posição central desta cultura, 
mas também porque os orixás sobreviveram nas Américas, constituindo 
o coração vibrante de práticas espirituais afro-caribenhas e afro-sul-
americanas e, até mesmo, nos Estados Unidos. Embora intimamente 
atrelada à religião, há, conforme o autor, outra abordagem: “[...] que 
considera os orixás personificações daquelas energias-arquétipo que se 
manifestam na natureza e na vida humana” (FORD, p.207): comunicação, 
guerra, paz, fartura, justiça, beleza, amor, cura, doença, saúde etc.

O autor ressalta, ainda, que alguns mitos africanos sobreviveram à era 
da escravidão e passaram a fazer parte da cultura dos afrodescendentes, 
mas dizem mais respeito à sobrevivência durante aquela época brutal do 
que à situação atual. A literatura, contudo, observa Ford:

Não recebe bem a mitologia africana. Os mitologistas 
ocidentais, inclusive o falecido Joseph Campbell, 
escrevem pouco e quase sempre com zombaria sobre 
a mitologia africana, rebaixando as contribuições 
africanas ao nível das lendas populares, em lugar de 
colocá-las no patamar das “mitologias superiores”. 
(1999, p.9-10)

Lopes (2008, p.9), por sua vez, ressalta a negação da importância 
cultural do segmento banto na formação brasileira, “apesar de sua 
relevância, pela anterioridade de sua presença e pelo número vultoso de 
sua entrada nos portos brasileiros, por mais de 300 anos, além de sua 
dispersão forçada por quase todo o território nacional [...]”. Segundo o 
autor, esta omissão repercutiu no inconsciente nacional porque as ideias 
sobre uma suposta inferioridade foram formuladas, a partir do século XIX, 
por escritores tidos, então, como “luminares” da pesquisa científica, tais 
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como Silvio Romero (1953, p.132), em História da Literatura Brasileira, ao 
dizer que os negros, na formação brasileira, “São gentes [banto] ainda 
no período do fetichismo, brutais, submissas e robustas, as mais próprias 
para os árduos trabalhos de nossa lavoura rudimentar”.

Nina Rodrigues (1977), em Os africanos no Brasil, assim como Romero, 
desqualifica a cultura banto, ao dizer que:

No entanto, por mais avultada que tivesse sido a 
importância de negros da África Austral, do vasto grupo 
étnico dos negros de língua tu ou banto – e o seu número 
foi colossal -, a verdade é que nenhuma vantagem 
numérica conseguiu levar à dos negros sudaneses, 
aos quais, além disso, cabe inconteste a primazia em 
todos os feitos em que, da parte do negro, houve na 
nossa história uma afirmação da sua ação ou dos seus 
sentimentos de raça. (p.20 – grifos nossos)

Lopes (2008) também cita Afrânio Peixoto (1980, p.281) do Breviário 
da Bahia: “A preferência de todo o Brasil, exceto a Bahia, por Angola, é 
que embora mais feios, menos cultos, eram mais dóceis e obedientes 
ao trabalho. ‘Muito afeiçoáveis ao cativeiro, ótimos criados, mas muito 
estúpidos”, diz Taunay.

Além de Romero (1953), Rodrigues (1977) e Peixoto (1980), Lopes 
(2008) também cita Oliveira Vianna do Raça e assimilação (1959, p.202), 
depois afirmar que “os negros puros, vivendo nas florestas do Congo ou 
da Angola, nunca criaram civilização alguma”.

Percebe-se, como aponta Lopes (2008, p.94), a inferiorização dos bantos, 
em relação aos povos da África ocidental, apregoada “pelos eruditos do 
racismo científico”. Entretanto, o autor cita, a partir dos estudos de Édison 
Carneiro (1981), Religiões negras, Negros bantos, a contribuição de Artur 
Ramos (1988 [1937]), em O negro brasileiro: etnografia religiosa e psicanálise, 
que, ao que parece, foi o primeiro pesquisador a notar a importância dos 
bantos para a cultura brasileira. Lopes (2008, p. 191) observa que, em relação 
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aos sudaneses, a cultura banto foi, por muito tempo, considerada frágil, 
“sem estrutura, um amontoado de crendices e superstições, com suas bases 
emprestadas à teogonia nagô e facilmente engolidas pelo catolicismo”.

O autor justifica esse menosprezo à violência católica a que estiveram 
submetidos desde o século XV e à brutalidade da tragédia escravista. 
Contudo, ressalta que, apesar da opressão cristianizadora que sofreram, 
os bantos do antigo Congo e da Angola empreenderam uma verdadeira 
guerrilha religiosa com a Igreja Católica: suas conversões ao catolicismo 
quase sempre foram seguidas de reconversões à religião tradicional.

Além disso, embora imposto de maneira quase sempre 
violenta, o cristianismo sofreu, na mão dos Bantos, na 
África e no Brasil, fortes transformações. Porque o Banto 
não adotou passivamente os dogmas do catolicismo. 
O que ele fez foi colocar essa religião ao seu jeito, 
ao seu modo, dando a ela coloridos e nuances que a 
transforam num catolicismo todo peculiar, permeado 
de práticas da religião tradicional negro-africana e do 
culto banto aos antepassados. (LOPES, 2008, p.192 - 
grifos nossos).

Assim, a partir do rito, do mito e da religião iorubá e banto, Conceição 
Evaristo resgata a oralidade destes povos e a insere num contexto da 
literatura brasileira contemporânea, imbricando a cultura dos afro-
brasileiros ao culto cristão da Igreja Católica.

No conto “A moça de vestido amarelo”, ocorre o procedimento de 
escrita – escrevivência – que exige certo “nível de desconfiança” sobre 
a metalinguagem literária hegemônica, tendo em vista que, embora a 
intertextualidade construa um cenário favorável à leitura, a obscuridade 
promovida pela visão eurocêntrica sobre a literatura afro-brasileira ofusca 
a compreensão e a crítica do texto.

Evaristo, na condição da mulher negra, ciente das representações 
estereotipadas sobre o grupo ao qual pertence e apta a rasurar os conjuntos 
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diversificados de discursos pré-estabelecidos pelas narrativas hegemônicas, 
dentre os quais o religioso, mostra, em sua escrita, a possibilidade de ser 
retomada pelo viés poético a ancestralidade iorubá e banto.

A narradora do conto analisado é consciente da referência, baseada 
em critérios hegemônicos do patriarcado europeu, de leitores, os 
quais, muitas vezes desconhecem conteúdos afro-brasileiros. “Alguns 
entenderam a nova celebração que ali acontecera. A avó de Dóris sorria 
feliz. Dóris da Conceição Aparecida, cantou para nossa outra Mãe, para 
nossa outra Senhora” (EVARISTO, 2016, p.25).

Deste modo, ao inserir no plano narrativo “nossa Outra Mãe, nossa 
Outra Senhora”, Evaristo problematiza o discurso no qual a humanidade, 
a literatura e o padrão de culto religioso católico é traçado como padrão 
a ser seguido.

É possível para o não afrocentrado, claramente, identificar as 
divindades Oxum e Dandalunda, a dança Ijexá, ou seja, a simbologia de 
cosmovisão africana presente no conto?

Em “A moça de vestido amarelo”, está presente o discurso de “os do 
lado de cá da linha” e o de “os do lado de lá da linha”, como explica Santos 
(2009, p.13) acerca do pensamento abissal: 

O pensamento abissal opera pela definição unilateral 
de linhas que dividem as experiências, os saberes e 
os atores sociais entre os que são úteis, inteligíveis e 
visíveis (os que ficam do lado de cá da linha) e os que 
são inúteis ou perigosos, ininteligíveis, objetos de 
supressão ou esquecimento (os que ficam do lado de lá 
da linha). (SANTOS, 2009, p.13 - grifos nossos).

Conforme o autor, o pensamento ocidental moderno, no caso o do 
legado europeu, apresenta-se como único e universal. “Do lado de cá da 
linha”, encontram-se os que têm direito ao usufruto do poder e dos bens 
culturais, aptos à produção do conhecimento e das artes em geral; são 
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estes, pois, que subordinam os “do lado de lá”, os quais não correspondem 
às definições de humanidade do pensamento colonial; são excluídos e 
inexistentes para os “do lado de cá”.

Na narrativa, percebe-se a consciência da escrita numa sociedade 
pós-colonial. Evaristo dribla as condições de silenciamento histórico e 
cultural e movimenta conteúdos afro-brasileiros por meio de referências 
aos ritos e aos mitos de Oxum (iorubá) e de Dandalunda (banto), por vezes 
desconhecidos e ignorados pela literatura canônica e do leitor educado 
nos parâmetros da colonialidade.

Portanto, o texto desloca, a partir da produção de simbologias positivas, 
elementos outrora desprestigiados e que, ainda, são estigmatizados na 
literatura brasileira. O conto mostra-se rebelde num ato de resistência 
às formas de opressão e de dominação por ir de encontro ao modelo 
normativo, o qual considera, historicamente, diabólicos os mitos e os 
cultos de matriz africana.

A ancestralidade, marcada no conto pela presença das culturas afros, 
então, insere os ritos e os mitos num ambiente de valorização a partir 
da oralidade de cosmovisão africana, das experiências dos antepassados. 
A palavra poético-narrativa de Evaristo torna-se, assim, “artificio, arte e 
ofício”, como pontua Paula (2015, p.90), uma vez que desestabiliza a crítica 
literária tradicional hegemônica e a historiografia literária brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conta do “imbricamento cultural” presente no conto “A moça de 
vestido amarelo” de Evaristo, torna-se oportuno, nestas considerações finais, 
os conceitos desenvolvidos por Martins (2003): negrice, negritude e negritice.

Segundo o autor, a negrice é a identificação com valores externos à 
cultura (negra-africana) de origem e, assim, realiza-se o desenvolvimento de 
identidade assimilacionista. A negrice abrange as configurações negativas 
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ligadas à experiência negra, determinadas pelo racismo branco e pelo 
racismo internacionalizado do africano. Trata-se do amor ao “pai ocidental” 
(MARTINS, 2010).

A negritude retrata o amor ao valores internos à cultura (negra-
africana), destacando a elaboração de identidade nacionalista. O termo 
engloba aspectos positivos colados à vivencia negra pelos atores da 
resistência racial” (MARTINS, 2010, p.202). Na negritude, o nacionalismo 
se configura “pela identificação com valores culturais que julgam ser 
próprios dos seus povos e, do outro lado, pela resistência aos elementos 
que enxergam como pertencentes à cultura estrangeira” (MARTINS, 2010, 
p.203). Trata-se de uma busca nostálgica do “pai africano” (WEST, 1993). 
Logo, o ocidente não atrai, tampouco os benefícios ocidentais seduzem 
(MARTINS, 2010).

Já a negritice, a que interessa dada a escrita de Evaristo, é o 
estabelecimento do apreço a valores tanto internos quanto externos 
à própria cultura (negra-africana) e, por isso, assume-se a identidade 
catalista, híbrida. O termo é a união da negrice e da negritude, fundindo-as. 
Assim, conjugam-se os aspectos positivos da negritude e as configurações 
negativas da negrice, pontua Martins (2003).

Na negritice, ocorre a superação das polaridades em que o “pai 
ocidental” e o “pai africano” se veem encurralados; nela, isolamentos 
culturais, raciais e nacionais podem – e devem – ser superados e 
desafiados, pontua Martins (2010).

Na metáfora de Exu, visto aqui como o mediador entre o divino e 
o humano por interpretar a vontade dos deuses ao homem, e levar os 
desejos do homem aos deuses, é o responsável pelo processo de tradução 
e transmissão das culturas que se repetem com muita frequência quando 
as africanas se encontram com as europeias e, deste modo, criam um 
novo sistema cultural: a cultura afro-europeia.
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Na figura de Exu, procura-se na negritice problematizar tanto os ganhos 
e as perdas assimilacionistas quanto redimensionar as conquistas e derrotas 
nacionalistas. Martins (2003) explica que, ao problematizar os avanços e os 
recuos da negrice e da negritude, Exu propõe uma terceira alternativa, qual 
seja, a mediação inter-racial entre colonizadores e colonizados, europeus 
e africanos, brancos e negros. Assim, na perspectiva na negritice, há a 
possibilidade da superação binária, resultando na experiência combinatória.

Martins (2010, p.209) chama a atenção de que “esta aproximação 
inter-racial e intercultural não significa a eliminação das diferenças, mas 
a possibilidade de que as diferenças possam conversar sem medo de que 
uma controle a outra”. No conto, vale destacar que:

O padre, ao ser informado sobre o sonho da menina, 
foi lacônico e certeiro em direção à resposta. Com 
um tom de contrariedade na voz, olhou para a vó 
de Dóris, como se ela tivesse alguma culpa sobre o 
sonho da menina. E mordendo as palavras respondeu 
que deixasse estar, cada qual sonha com o que está 
guardado no inconsciente. E no inconsciente, nem a 
força do catecismo, da pregação e nem as do castigo 
apagam tudo. (EVARISTO, 2016, p.24).

Além disso, um dia antes de receber a comunhão pela primeira vez, 
“O sonho [com a moça de vestido amarelo] indicava o fervor da menina 
diante da fé católica” (EVARISTO, 2016, p.24).

Portanto, tomando por base tais conceitos, Conceição Evaristo realiza 
o diálogo, no qual estão presentes o culto católico – Primeira Comunhão –, 
e o de matriz africana – Ijexá – realizados no espaço Igreja cristã. Em sua 
poética da escrevivência, ao retomar as culturas iorubá e banto e inseri-
las na escrita contemporânea da literatura brasileira, a escritora realiza 
a possibilidade intercultural, mostrando a possibilidade de superação 
necessária do racismo, e a intolerância religiosa que, ainda, se faz presente 
na sociedade do Brasil.
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