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Terça-feira, dia 8 de janeiro 
 

13:15 / 15:15 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

A experiência mística do insólito na literatura 
experimental brasileira contemporânea 
Eduardo Guerreiro Brito Losso – Uni Leipzig/ UFRJ – 

Coordenador da sessão 
 

O não-aqui e o não-hoje: 
a ficção e o incontínuo espaço-temporal 

Gabriel da Matta – UERJ 
 

O insólito na narrativa de José Jacinto Veiga 
Juliano Carrupt do Nascimento – UFRJ 

 
Reflexões sobre um possível insólito na 

narrativa de Sérgio Sant`Ana: 
uma leitura do narrador em “Monstro" 

sob a ótica da “pós-modernidade 
Augusto Brito Montano – UFF 

 
O tempo da escritura em obras finais de 

Clarice Lispector 
Edson Ribeiro da Silva – UEL 

 
Insólito-parnasiano em “O Espelho”, de 

Machado de Assis 
Camilo Cavalcanti – UFRJ 
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15:30 / 17:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

O insólito em O motoqueiro fantasma: 
dos quadrinhos à tela do cinema 

Luciana Morais da Silva – UERJ – Coordenadora da sessão 
 

O insólito medieval na literatura e no cinema: 
manifestações do Maravilhoso 

Michelle de Oliveira – UERJ 
 

O insólito novecentista na literatura e no 
cinema: manifestações do 

Realismo Maravilhoso 
Fagner Farias Damasceno – UERJ 

 
O insólito em A casa do lago: manifestações 

do insólito na Contemporaneidade 
Luana Castro dos Santos Braz – UERJ 

 
O insólito em Drácula: marcas do Terror 

Monique Paulenak da Silva – UERJ 
 

O Insólito em Efeito Borboleta: 
a (re)construção de identidades 

e realidades na Pós-Modernidade 
Adilson Soares da Silva Júnior – UERJ 
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18:00 / 19:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

O insólito no Decadentismo: 
Huysmans em Às Avessas 

Jacob Isaacc Birer Junior – PUC-RJ – Coordenador da sessão 
 

Absurdo e Insólito Banalizado: 
gêneros ou categorias de gênero? 

Aline de Almeida Moura – UERJ 
 

Estranho, Fantástico e Sobrenatural: três 
gêneros ou categorias de um macro-gênero? 

Marina Pozes Pereira Santos – UERJ 
 

Maravilhoso e Realismo Maravilhoso: 
leituras do Medievo na Pós-Modernidade 

Thalita Martins Nogueira – UERJ 
 
 

Quarta-feira, dia 9 de janeiro 
 

09:00 / 10:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES  
 

A odisséia espacial do bombeiro 
andróide na Grande Catástrofe: 

futuros distópicos no cinema e na literatura 
Marco Medeiros – UERJ – Coordenador da sessão 

 
Desmundo: construção e desconstrução 

narrativa no romance de Ana Miranda 
e na transposição fílmica 

Luiz Renato de Souza Pinto – AJES-MT 
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A insólita experiência do tempo intempestivo 
no filme Lavoura arcaica e suas incidências 

sobre a narrativa: 
inflexões para a subjetividade 

Fabio Montalvão Soares – UFF 
 

Relações entre Terra em Transe, Avalovara, 
Glauber Rocha e Osman Lins 

Leonardo Monteiro Trotta – UFRJ 
 
 

11:00 / 12:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

Entre a realidade e a fantasia em 
A Invenção de Morel de Adolfo Bioy Casares 

Bárbara Maia das Neves – UFRJ/ UNESA/ Souza Marques – 
Coordenadora da sessão 

 
A interpretação de contos 

literários hispano-americanos 
para os alunos das escolas públicas 
Luciana Aparecida da Silva – UGF/ SME-RJ/ SEE-RJ 

 
Aqui ou mais além, “de noite sou teu cavalo” 

– uma análise da emergência do insólito 
no conto de Luisa Valenzuela 
Viviane Soares Fialho de Araujo – UFRJ 

 
A cultura tradicional banto-angolana e o 

insólito: A Árvore que tinha batucada 
Thaís Santos – UFRJ 
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14:00 / 15:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

A linguagem profético-apocalíptica: 
uma visão inusitada do Cosmos 

e da história humana 
Pedro Paulo Alves dos Santos – UNESA/ PUC-RJ – 

Coordenador da sessão 
 
Emygdio de Barros: a pintura como narrativa 

Glória Thereza Chan – UFRJ 
 

Poética do entulhamento 
Ricardo Alexandre Rodrigues – UFRJ 

 
Você tem medo de quê? 

Maximiano Laureano da Silva – UERJ 
 
 

18:00 / 19:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

O insólito como máscara da transgressão: 
reflexões sobre A Confissão de Lúcio 

Tatiana Alves Soares Caldas – UNESA/ UniverCidade/ FAP – 
Coordenadora da sessão 

 
Em busca do eu: à volta 
dos passos herbertianos 

André Luiz Alves Caldas Amora – PUC-RJ/ FAP 
 

A banalização do insólito em 
Mário de Carvalho 

Sérgio Ribeiro Granja – UERJ 
 

 10 

A ilustre presença do insólito em 
Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago 

Jaqueline Nunes da Fonseca Cosendey – UERJ 
 

Seria Deus insólito? A construção 
da figura divina em Mário de Carvalho 

Angélica Maria Santana Batista – UERJ 
 
 

Quinta-feira, dia 10 de janeiro 
 

11:00 / 12:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

A menina através do espelho: 
Uma fábula sobre o imaginário infantil 

Alexandre Guimarães Moreira – UFRJ – Coordenador da sessão 
 

O insólito em Pinóquio 
Tânia Marques da Silva – UERJ 

 
Entre as fronteiras do faz-de-conta e 

de-verdade na literatura infanto-juvenil: 
a magia na reconstrução de mundo em 
A terra dos meninos pelados, Peter Pan 

e A chave do tamanho 
Rafaela Cardoso Corrêa – UFF 

 
Um olhar sobre a fada contemporânea: 

Onde tem bruxa, tem fada 
Daniel Simões Santos Massa – UERJ 
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14:00 / 15:45 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 
 

Quem tem medo do lobo mau? 
O lobisomem como símbolo da alteridade 

Alexander Meireles da Silva – ISAT / UNIABEU – Coordenador 
da sessão 

e Jane Guimarães Felizardo – ISAT 
 

De olho nas penas: a construção do discurso 
fundador brasileiro na ficção de 

Ana Maria Machado 
Carlos Alberto da Conceição Feliciano – UERJ 

 
O conto de Cinderela e suas re-significações: 

a imagem para/na educação 
Renata do Nascimento de Souza e Denise Barreto da Silva – 

UERJ 
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O INSÓLITO EM “EFEITO BORBOLETA”: 
A (RE)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E 

REALIDADES NA PÓS-MODERNIDADE 

Adilson Soares da Silva Junior 
UERJ 

Dizem que algo tão pequeno 
quanto o bater das asas de uma 
borboleta pode provocar um 
furacão do outro lado do mundo. 

(Teoria do Caos) 

Este trabalho procura compreender o filme Efeito 
Borboleta (The Butterfly Effect – EUA, 2004) sob a 
perspectiva dos elementos insólitos que estruturam o longa-
metragem e que estabelece um diálogo contextual entre a 
linguagem cinematográfica e a linguagem literária 
transformando a construção do insólito durante a narrativa 
fílmica num eixo de articulação com o leitor / espectador e de 
desenvolvimento artístico-literário. Uma análise mais 
contundente dar-se-á ao observar o modo como se estabelecem 
as noções temporais corroborando o insólito na narrativa, que 
refazem cenas de um simulacro numa espécie de “viagem no 
tempo” de teor onírico, irreal e fantasioso, mas que por vezes 
se confunde com a realidade mais próxima do leitor, gerando 
assim (re)construções de novas realidades, próprios reflexos da 
Pós-modernidade. Período este onde as produções artísticas se 
contaminam com o sentimento de uma sociedade fragmentada 
onde não há essência, apenas efemeridade, deslocamento e 
volubilidade das identidades e das relações interpessoais; e 
também, repletas de sentimentos pessimistas e vazios vigentes 
no sujeito pós-moderno. 
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Entende-se por insólito tudo aquilo que quebra as 
expectativas do leitor tendo por referência sua realidade 
experienciada; aquilo que foge à ordem e à lógica do senso 
comum vigente. O insólito é marcado por ser algo não habitual 
e extraordinário, podendo ter sua origem em acontecimentos 
sobrenaturais ou eventos aparentemente inverossímeis. Eventos 
que, por fim, “surpreendem ou decepcionam o senso comum”. 
(GARCÍA, 2007: 19) O insólito é um marcante traço da 
Literatura, embasando os gêneros Fantástico, Maravilhoso, 
Realismo-Maravilhoso, Estranho, Absurdo e outros derivados 
dessa linha de “fuga da realidade referencial” que transmitem a 
totalidade ou a parcialidade dos acontecimentos. 

O título deste filme tem origem na Teoria do Caos – 
como pode ser vista na epígrafe do trabalho – segundo a qual 
pequenas diferenças nas condições iniciais de um sistema 
podem conduzir a diferenças bastante significativas no 
resultado final. A Teoria do Caos foi elaborada por Eduard 
Norton Lorenz, quando estava na direção de um projeto de 
pesquisa cujo estudo se concentrava na previsão estatística do 
tempo. Percebeu que pequenas alterações decimais 
(arredondamentos) em números usados para prever as 
condições climáticas provocavam alterações completamente 
diferentes de previsões anteriores. A representação gráfica 
desses cálculos tinha uma forma parecida com uma borboleta, 
daí a teoria também ser chamada de “Efeito Borboleta”. 

A narrativa fílmica “Efeito Borboleta” gira em torno de 
Evan (Ashton Kutcher), uma criança que, como mecanismo de 
defesa, bloqueia algumas memórias da sua infância. Como os 
médicos não conseguiam diagnosticar sua doença (sabiam 
apenas que era hereditária), ele mantinha um diário como 
forma de lembrar o que havia ocorrido, sem muito efeito. Já na 
universidade, ele lembra de seus cadernos antigos e assim, ao 
lê-los, começa a recordar o que tinha esquecido, dando-se conta 
da tremenda violência que o acompanhara durante anos, mas 



 17

que devido aos lapsos de memória (“blackouts”) não 
recordava. No processo de redescoberta, Evan percebe que 
consegue alterar esses momentos do seu passado, 
“consertando-os”. Contudo, o que Evan não sabe, mas que 
acaba por descobrir da pior forma, é que cada alteração 
provoca conseqüências imprevisíveis no seu presente / futuro e 
no daqueles que, como sua mãe e seus amigos (Kayleigh, 
Tommy e Lenny), partilharam a sua infância. 

O grande elemento insólito estruturador de toda a 
narrativa fílmica é a viagem no tempo. Pelo senso comum, pela 
ordem dos acontecimentos que remetem à realidade referencial, 
é inadmissível que o ser humano tenha essa habilidade de 
regresso cronológico a fim de reparar os possíveis danos e 
erros, principalmente através de diários, o que dá um teor 
sobrenatural ao insólito e levanta questionamentos acerca de 
como Evan pôde se lembrar de coisas que não estavam 
escritas? Ou melhor, como, em seus lapsos de memória, Evan 
poderia ter registrado nos cadernos coisas das quais não 
lembrava? Questionamentos estes cujas respostas são ignoradas 
durante a narrativa 

Em “Efeito Borboleta” o insólito funciona como 
elemento transgressor, pois desafia o entendimento e o discurso 
hegemônico ao conceber a realidade da narrativa (universo 
diegético) como variável e inconstante. O insólito mostra as 
possibilidades de conhecer mundos e realidades diferentes, 
seres estranhos com poderes especiais e até mesmo viajar de 
volta ao passado. Ao ler seus cadernos e voltar ao passado para 
mudar o caos do presente, Evan reescreve a realidade, 
conseqüentemente, relativizando a verdade, pois ao criar uma 
realidade conduzida por regras diferentes das administradas 
pela realidade anterior, há uma quebra da estabilidade do 
paradigma que rege essas relações, ou seja, muda-se o espaço 
em que a narrativa se constrói desencadeando assim uma 
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mudança no ponto de vista e um novo olhar guiado por um 
paradigma original. 

As verdades são ilusões, das quais se esqueceu 
que o são, metáforas que se tornaram gastas e 
sem força sensível, moedas que perderam sua 
efígie e agora só entram em consideração como 
metal, não mais como moedas. (NIETZSCHE, 
1978: 48) 

Em “Efeito Borboleta”, as realidades são múltiplas, mas 
interdependentes. A cada inserção do elemento insólito na 
narrativa, uma nova realidade se instaura tendo o Evan como 
personagem-mediador, o responsável pelas reescrituras da 
realidade e aquele que estabelece as relações entre a realidade 
prévia e posterior. No entanto, a nova realidade que se exibe 
para ele, é também uma nova realidade para o espectador.  

Em oposição à presença concreta e carnal das 
personagens do espetáculo teatral, no cinema é 
“o frágil grau de existência destas criaturas 
fantasmagóricas que se movem na tela” que as 
tornam “incapazes de resistir à nossa constante 
tentação de investí-las de uma ‘realidade’ que é 
a da ficção (noção de diegese), de uma realidade 
que provém de nós mesmos, das projeções e 
identificações misturadas à nossa percepção do 
filme”. (SUPPIA, 2000: 63) 

Essa passagem do conhecido para o desconhecido, da 
realidade vigente para a realidade trazida pelo insólito é 
mostrada de forma abrupta e rápida para o Evan assim como 
para o espectador através dos mecanismos da linguagem 
cinematográfica e da sintaxe fílmica: câmera, cenário, efeitos 
especiais, etc. Tal fato pode ser visto nas cenas em que, ao 
despertar para uma nova realidade, a câmera parte do rosto do 
protagonista para o seu espaço físico fazendo com que o 
espectador compartilhe das mesmas sensações inesperadas do 
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protagonista. Neste caso, a câmera funciona como um narrador 
que estabelece com o espectador relações de identificação com 
o protagonista em termos de reações, de sentimentos e até 
mesmo de memória, pois o espectador só descobre o que 
aconteceu durante os lapsos de memória de Evan no mesmo 
momento em que o mesmo descobre. 

É necessário, para uma melhor compreensão de 
um filme, aprender a reconhecer a linguagem do 
cinema e a captar qualquer mínima manifestação 
sua. Importa mais estar atento ao 
comportamento que a câmera adota em relação a 
determinado personagem do que seguir o seu 
comportamento na tela. (SETARO, s/d: 1) 

A linguagem cinematográfica, ao apelar para o visual e 
o sonoro, corrobora para a irrupção do insólito e seu 
desenvolvimento no decorrer do filme. Assim como na 
literatura o autor se expressa por linguagem escrita (frases, 
orações, períodos – combinando linguagem e estilo), o 
realizador cinematográfico também possui uma ordenação de 
linguagem (planificação, câmera, angulação e montagem) que, 
consoante com o estilo, produzem significação. Através da 
linguagem cinematográfica, o elemento insólito pode ser 
construído por uma variedade de fatores e pode ser 
materializado pelos efeitos especiais, pela maquiagem, pela 
iluminação, etc.  

Em “Efeito Borboleta”, o evento insólito da volta no 
tempo não se dá por uma máquina como na trilogia “De volta 
para o Futuro” (Back to the Future – 1985) nem por qualquer 
tipo de instrumento concreto, a não ser a leitura dos diários que 
acionam as memórias antigas. Constata-se então, que o caráter 
insólito não está ligado ao gênero sci-fi (ficção científica), mas 
a um poder sobrenatural intrínseco à personagem Evan. Sendo 
assim, a cada retorno no tempo, alguns efeitos visuais são 
fundamentais para marcar essa passagem, como a 
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desmaterialização e transformação dos ambientes em que o 
protagonista se encontra e nos retornos à realidade “primitiva”, 
inicial. O insólito também é materializado no caminho para a 
nova realidade, pois há uma seqüência desenfreada de cenas 
que resumem os acontecimentos que foram mudados pelas 
alterações promovidas por Evan na sua vida, cenas essas que 
também ilustram a capacidade de armazenar todos esses 
acontecimentos em sua memória. 

Ao conseguir materializar o insólito mudando o cenário 
e o curso linear do filme e estabelecer uma relação de 
participação e afetividade do insólito com o espectador – já que 
a câmera narra a história como se o espectador estivesse no 
lugar do protagonista interagindo com os eventos insólitos – a 
linguagem cinematográfica corrobora para a construção dos 
elementos insólitos na narrativa, desenvolvendo-os de forma a 
“reconstruir a realidade de modo inteiramente original”. 
(SETARO, s/d: 7) 

Tal asseveração se insere na narrativa fílmica de “Efeito 
Borboleta” pois a realidade “primitiva” (diegese) é questionada 
e moldada a partir dos desejos do protagonista de reparar o 
passado. Em “Efeito Borboleta” as realidades se tornam plurais 
fazendo com que se confundam entre si. O enredo é estruturado 
em flashbacks e feedbacks que contribuem para a não-
linearidade da narrativa, isto é, tais recuos e retornos no tempo 
desestabilizam a linha temporal do filme e essas analepses e 
prolepses violam o plano-seqüência do filme além de cooperar 
para a inclusão do insólito na narrativa. 

Outro aspecto recorrente inserido nas discussões 
acerca da impressão de realidade ou, mais 
amplamente, do realismo no cinema diz respeito 
ao tempo. O tempo real e o tempo no filme, ou a 
perspectiva temporal adotada tanto no roteiro 
quanto na filmagem e na montagem. Ainda 
sobre a questão do tempo, vem à tona um 
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elemento que confere forte caráter de realismo 
ao filme: o plano-sequência. O plano-sequência 
é apontado, então, como um “elemento de 
realismo”, na medida em que conserva uma 
temporalidade, se não completamente, muito 
próxima da temporalidade real. Uma vez não 
sofrendo as interrupções do corte, a ação flui 
continuamente, em “tempo real”, o que contribui 
para o incremento do realismo junto ao 
espectador. O plano-sequência diferencia-se de 
outras modalidades e exclui determinados 
artifícios com o propósito de, não apresentando 
cortes visíveis, aderir à um transcorrer de tempo 
o mais natural e antiilusionista possível. 
(SUPPIA, 2000: 65) 

O intercâmbio de sentidos e a profusão de imagens 
denunciados na narrativa são característicos da linguagem 
cinematográfica e dialogam com o espectador que, como dito 
anteriormente, é guiado pelo narrador – a câmera – a olhar as 
situações, os transtornos e os outros personagens a partir do 
ponto de vista do Evan, personagem principal.  

Os cortes da narrativa infringem o paradigma do plano-
seqüência e, assim, permite a construção de um tempo 
ilusionista, anacrônico, pré-disposto á inserção do insólito e do 
mesmo modo, permite a desestruturação da realidade e sua 
reconstrução assumindo novas significações e instaurando 
novas realidades. Outro fator interessante é que por não seguir 
os preceitos do plano-seqüência, as profusões imagéticas são 
rápidas, desconexas e fragmentadas, dando um teor de 
“videoclipes” caros à linguagem cinematográfica moderna e 
também da Literatura moderna, que obviamente se configuram 
em reflexos da descontinuidade do ser humano. 

O filme começa numa cena em que o Evan já está 
adulto e se encontra num hospício fugindo dos seguranças; a 
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partir daí, há um corte, um recuo de 13 anos e o Evan aparece 
na idade de 7 e depois, com um avanço de 6 anos, na idade de 
13 - idades da descoberta de seus “apagões” de memória. 
Existe uma realidade “primitiva”, que aparece, a priori, como 
unipolar e onde os acontecimentos se instauram como verdade 
única em “obediência à cronologia diegética”. (AGUIAR, 
1979: 55) Então, nessa primeira parte do filme, a narrativa 
segue uma certa linearidade temporal e do plano real retratando 
a infância e a adolescência de Evan. É nessa fase inicial da 
narrativa que são conhecidas as 4 grandes situações de lapsos 
de memória do Evan: 1) quando o pai de Kayleigh faz uma 
filmagem de Evan e de Kayleigh; 2) quando o pai de Evan 
tenta matá-lo na visita ao hospício; 3) quando, já na 
adolescência, os 4 amigos explodem uma bomba e matam uma 
criança e sua mãe; e 4) quando Tommy, possesso por ódio, 
queima o cachorro de Evan na frente dos amigos. 

Como descrito anteriormente, Evan não tem 
conhecimento do que realmente aconteceu durante esse tempo, 
assim como o espectador, que acompanha a história com os 
mesmos lapsos de Evan; então, numa noite, ao encontrar seus 
cadernos embaixo de sua cama no dormitório da faculdade, ele 
descobre que lê o que não lembrava. Entretanto, ao descobrir 
que lendo seus diários, suas lembranças esquecidas retornam, 
há uma hesitação entre o que é real e o que não o é, ou seja, 
Evan não sabe se o que leu é imaginação ou lembrança 
verdadeira, impulsionando-o a procurar a resposta. Verifica-se 
então, a primeira grande manifestação do elemento insólito 
estruturador da narrativa que, por sua vez, é reconhecido pelo 
protagonista como algo fora dos padrões do senso comum. 
Apesar disso, em vez de buscar explicações que possam dar 
conta da origem desse elemento insólito, Evan aceita-os sem 
questionar e procura formas de comprovar suas lembranças. 

Tais lembranças só podem ser confirmadas através do 
outro, ou seja, de outros personagens que refutarão a identidade 
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de Evan e a realidade da qual ele afirmara pertencer. Ocorre 
então uma característica do homem moderno, do sujeito 
sociológico que com a identidade ainda não tão fragmentada, 
reconhece a si mesmo pela negação do outro, pela existência de 
outro que confirme sua existência. Sendo assim, quando a 
busca pela alteridade, pelo outro que possa definir algo 
marcante e identitário do sujeito se perde, perde-se por 
conseguinte, os referenciais, então se abre espaço para a pós-
modernidade. E Evan, que começa sua saga com utopias 
estabelecidas, em busca de uma realidade favorável, vai 
alargando o espaço para a insatisfação e a angústia da pós-
modernidade. 

A noção de sujeito sociológico refletia a 
crescente complexidade do mundo moderno e 
a consciência de que este núcleo interior do 
sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas 
era formado na relação com “outras pessoas 
importantes para ele”, que mediavam para o 
sujeito os valores, sentidos e símbolos – a 
cultura – dos mundos que ele / ela habitava. De 
acordo com essa visão, que se tornou a 
concepção sociológica clássica da questão, a 
identidade é formada na “interação” entre o eu e 
a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou 
essência interior que é o “eu real”, mas este é 
formado e modificado num diálogo contínuo 
com os mundos culturais “exteriores” e as 
identidades que esses mundos oferecem. 
(HALL, 2004: 11) 

A narrativa segue num tempo e num plano linear da 
realidade (sem a interferência do insólito maior – o 
deslocamento de tempo) até que seja interrompida pela morte 
(suicídio) de Kayleigh depois de ter sido procurada por Evan a 
fim de esclarecer a veracidade de suas lembranças. A partir 

 24 

desse evento, Evan se sente culpado e procura uma maneira de 
reverter o ocorrido na esperança de ajudar sua antiga paixão. A 
realidade primitiva então abre espaço ao insólito para ser 
fragmentada; o universo diegético se torna descontínuo. Em 
outras palavras, ao encontrar uma saída para mudar a realidade 
vigorante, Evan apropria-se do insólito e embarca numa trama 
de fragmentação da realidade e das identidades, 
desestruturando o tempo da narrativa e questionando o plano 
real como único portador da verdade. 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, 
conceptualizando como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. A 
identidade torna-se uma “celebração móvel”: 
formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam. (HALL, 2004: 13) 

Em “Efeito Borboleta” também há uma sensação de 
simulação, uma vez que o limite entre real e ficção já não é tão 
facilmente perceptível, as realidades se confundem e tudo 
passa a ter um caráter, um tom dissimulado. Quando Evan 
volta no tempo para a conversa com o pai, nada é alterado 
naquela conversa, pelo contrário, mostra o motivo pelo qual o 
pai tentara matá-lo indicando que este já sabia que um dia, no 
futuro, seu filho voltaria no tempo. Evento semelhante é 
identificando quando, na realidade “primitiva” (universo 
diegético), a mãe de Evan o surpreende com uma faca na mão, 
pois no futuro, Evan voltaria no tempo e procuraria uma faca a 
fim de destruir a bomba que matara a mulher e o bebê numa 
tentativa de modificar a violência de seu passado. Estes 
também são recursos de verossimilhança que pretendem dar 
conta de um texto permeado pelo insólito 

O equilíbrio da narrativa entra em contato com o 
insólito estabelecendo uma interação que causa um 
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desequilíbrio na realidade “primitiva” (plano diegético) 
fazendo assim com que o produto dessa interação seja uma 
nova realidade que estabelece novos conflitos, novos 
paradigmas e novas identidades. O protagonista então, 
reinstaura uma nova realidade com as mesmas personagens já 
não mais identificadas da mesma forma como na “realidade” 
anterior. Em outras palavras, o Evan que no início da trama é 
um jovem perturbado com seus lapsos de memória, na segunda 
transformação da realidade, é um “mauricinho”; já na seguinte, 
é um deficiente físico, e assim por diante; a Kayleigh também 
se passa por uma jovem comum, uma prostituta e uma 
patricinha. A fragmentação das identidades, na narrativa, é 
conseqüência da desestruturação da realidade. 

A identidade plenamente unificada, completa, 
segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, 
à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar – ao menos temporariamente. 
(HALL, 2004: 13) 

Este dilaceramento das identidades na narrativa fílmica 
por meio da interferência do insólito também pode ser 
comparado ao caráter efêmero e instável das identidades do 
sujeito pós-moderno. Um mesmo indivíduo adquire identidades 
múltiplas, não tendo uma única identidade solidificada, 
consolidada, ou seja, ele assume várias identidades, de várias 
formas em diversas situações. São identidades contraditórias 
porque se cruzavam, pois as identidades podem, sob 
determinadas circunstâncias ser conjuntamente articuladas, 
refutando assim, a falta de essência e o deslocamento do 
sujeito. 
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A modernidade, caracterizada como uma ordem 
pós-tradicional, ao romper com as práticas e 
preceitos preestabelecidos, enfatiza o cultivo das 
potencialidades individuais, oferecendo ao 
indivíduo uma identidade “móvel”, mutável. É, 
nesse sentido, que, na modernidade, o “eu” 
torna-se, cada vez mais, um projeto reflexivo, 
pois aonde não existe mais a referência da 
tradição, descortina-se, para o indivíduo, um 
mundo de diversidade, de possibilidades abertas, 
de escolhas. (GIDDENS, 2002: 25) 

Além de não haver uma identidade única na pós-
modernidade, esta alternância de identidades se configura em 
algo vazio e angustiante e caracteriza-se por ser “perturbadora 
e provisória” (HALL, 2004: 17), tal qual o é para as 
personagens do filme. 

O sujeito previamente, vivido como tendo uma 
identidade unificada e estável, está se 
transformando em fragmentado; composto não 
de uma única, mas de várias identidades, 
algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas 
(...) O próprio processo de identificação, através 
do qual nos projetamos em nossas identidades 
culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático. (HALL, 2004: 12) 

Evan – até certo ponto da narrativa – é um homem 
esperançoso que tira proveito do insólito como a única “chave” 
que o permite mudar a realidade em que vive. Desta maneira, é 
movido por sentimentos heróicos na tentativa de oferecer o 
melhor destino para todos a sua volta. No entanto, após algum 
tempo, Evan não se encontra mais satisfeito com o que suas 
mudanças no passado acarretam no futuro, por isso entra em 
constante conflito com os resultados de suas alterações, 
fazendo com que gradativamente perca suas esperanças e aceite 
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a realidade “primitiva”, isto é, aceite que nem o evento insólito 
foi capaz de alcançar suas expectativas. Tanto o olhar do Evan 
quanto o olhar do receptor da narrativa acabam por enxergar 
uma atmosfera de desesperança, de desilusão e desintegração 
características da cultura do fim do milênio. 

O sentimento que desintegra a esperança e que vai 
sucumbindo os pensamentos e afetando as atitudes de Evan é 
fruto de uma era em que a idealização não é mais mantida, a 
falta de certezas e o excesso de alternativas confundem o 
sujeito que desde muito tempo ingressa numa rede sem fim 
onde a única resposta concreta e emocional é um “conjunto 
vazio”, ou seja, inexistente. Ao imaginar que os grandes mitos 
e as grandes explicações divinas não são mais suficientes, 
tampouco as teorias científicas são detentoras da verdade, 
estabelece-se uma crise que tem seu estopim na Pós-
Modernidade. 

Exaurido o experimentalismo das vanguardas, 
dessacralizadas as fontes inspiradoras do 
sublime e de idealismos românticos, 
anacronizados os padrões da reprodução 
mimética, que vertentes restariam ainda a ser 
exploradas? (BARBIERI, 2003: 57) 

Nesse aspecto, podemos considerar Evan como um 
retrato do homem pós-moderno que está frustrado com a 
realidade e insatisfeito com suas decisões. Tal fato é constatado 
ao observar o início e o fim das realidades; i. e., ao notar o que 
faz com que uma determinada realidade não tenha mais valor 
para que Evan ative o insólito a fim de alterar novamente o 
passado e assim permitir uma nova realidade no futuro. 
Adverte-se, então, que o insólito só traz uma nova realidade 
frente à iminência da morte de um dos personagens, ou seja, 
assim como na realidade “primitiva” Evan se sente culpado 
pelo suicídio de Kayleigh e parte para a volta no tempo, nas 
outras realidades, ao constatar a morte ou prenúncio de morte 
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das personagens, Evan recorre ao insólito para trocar mais uma 
vez de realidade. Desta forma, pode-se acompanhar o 
desencantamento e a transformação de Evan num homem pós-
moderno, pós-utópico. O protagonista que se apropria do 
insólito por atitudes heróicas de salvar aqueles que ama, no 
desenvolver da narrativa, se transforma num homem pós-
moderno que não vê mais saída, sem esperanças – a solução 
que seria possivelmente a “melhor” para todos vai se 
transformando na “menos pior”. 

O pessimismo desencadeado na narrativa fílmica é mais 
um aspecto característico da pós-modernidade, pois o homem 
já não tem mais esperanças, nem encontra saídas para resolver 
seus problemas, e já sabendo que o fim é a morte, desiste de 
seus desejos, pois não vê sentido na vida. Uma época em que 
“Agora pouco resta no homem: solidão, vazio e a própria 
existência comprometida”. (LAUBE, s/d: 7) Em “Efeito 
Borboleta” nem as realidades descartáveis, nem a presença do 
insólito como transgressor conseguem sobrepor a realidade nua 
e crua da contemporaneidade, e, desta forma, guia o 
protagonista ao ápice do pessimismo pós-moderno: a tentativa 
de suicídio – que não se concretiza. 

Numa suposta versão do diretor, o desfecho do filme se 
dá na concretização do suicídio, pois ao voltar pela última vez 
no passado, Evan escolhe se tornar um feto para que pudesse 
enforcar-se com o cordão umbilical e assim “solucionar” o 
vazio de sua vida pós-moderna.  

A tentativa de suicídio, na verdade, é uma tentativa de 
reconhecimento do real. Apesar de insatisfeito com as 
realidades que construiu, Evan não sabe onde exatamente se 
encaixa, não sabe o que é realidade e o que é apenas fluxo 
virtual de seu “dom”, portanto, nessa angústia de reconstruir 
sua identidade, reconstruir sua relação com o outro e se inserir 
numa realidade utópica onde não há morte daqueles que ele 
ama, o protagonista só encontra o vazio e impossibilidades pois 
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assim como ele não pertence à uma ordem iluminista, os outros 
também são tão volúveis quanto qualquer sujeito pós-moderno. 
Ao tentar suicidar-se, Evan tenta “longe da auto-aniquilação, 
afirmar a realidade, (re)dominar a realidade ou basear 
firmemente o ego contra a angústia insuportável de sentir-se 
inexistente” (ZIZEK, 2003: 24) e inútil. 

Ainda no contexto pós-moderno, a pós-utopia mostra-se 
como um “castelo de areia, frágil, inconsistente, provisório, tal 
como todo ser humano”. (SEVCENKO, 1995: 55) Em outras 
palavras, a não-concretização das utopias guia o homem pós-
moderno para um mundo onde a verdade é relativizada e os 
paradigmas que regem suas decisões são temporários e 
descartáveis, assim como a realidade é tratada no filme. O que 
é único se torna plural, o que é total se torna relativo e o 
sentimento de amargura é refletido também no elemento 
insólito. No desfecho do filme, ao se encontrar desgostoso com 
suas decisões e com a realidade que se apresenta a ele, Evan 
também se desencanta com o insólito, banalizando o único 
elemento que poderia proporcionar o distanciamento de sua 
realidade “primitiva”. Evan não encontra alternativas nem no 
insólito que surge a ele para modificar seu estado e seus 
sentimentos. Desta forma, Evan decide usar o insólito para 
voltar no tempo até antes de conhecer Kayleigh, abdicando 
assim de tudo o que viveu em sua realidade “primitiva” e das 
pessoas que fizeram parte de sua vida. Além disso, ao se 
deparar com uma vida totalmente diferente da sua após essa 
última alteração, Evan queima os cadernos – os “portais” do 
insólito – e segue conformado, uma nova vida numa nova 
realidade.  

Tempo talvez de crise das ideologias, crise das 
utopias voltadas para o futuro e, nesse sentido, 
crise das vanguardas. Por outro lado, é esse 
tempo-crise dos discursos unitários e 
totalizantes, tempo de uma cultura marcada por 
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múltiplas alternativas e percepções 
fragmentárias, que torna patentes discrepâncias 
até então mascaradas. (BARBIERI, 2003: 56) 

O mal-estar da pós-modernidade é suscitado nessa 
instabilidade de Evan que, ao perceber que poderia perder a 
capacidade de voltar no tempo oferecida pelo insólito quando 
acorda numa realidade em que os cadernos não mais existem, 
ele apropria-se do insólito ao fazer a transposição de tempo 
assistindo a uma fita de vídeo; no entanto, ao constatar que não 
haveria maneira de que todos ficassem felizes, inclusive ele 
próprio, Evan despreza o insólito através da queima dos 
cadernos. O projeto coletivo do homem esperançoso se 
decompõe na comodidade do projeto individual do homem 
frustrado. 

Nas imagens do cinema moderno, encontramos 
forças que põem em xeque as noções de 
verdade, totalidade, ordenamento. Ao contrário 
da imagem movimento do cinema clássico, onde 
o espectador reconhece no filme situações, 
comportamentos, a representação de um estado 
de coisas, na imagem do cinema moderno, o 
mundo perde sua identidade, entra em crise e se 
torna falsificante, múltiplo. Mas, podemos nos 
perguntar, entra em crise, mas crise do quê? Foi 
Deleuze quem insistiu sobre esse abismo que 
surgia no cinema, esse entrelugar cujo 
aparecimento coincide com uma certa 
conjuntura que interveio na própria história do 
cinema e no mundo com a Segunda Guerra 
Mundial. Crise da crença em um mundo 
coerente e ordenado, crise da crença de que uma 
ação pudesse efetivamente mudar uma situação 
de mundo. É toda uma realidade dispersiva que 
surge, onde a relação dos personagens com o 
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que lhes acontece é de indiferença ou mesmo 
estranhamento. (MARTINS, 2005: 43) 

Numa leitura metafórica, o filme incita o pensamento 
de como os eventos de nossa vida poderiam ter sido diferentes 
se outras atitudes ou decisões tivessem sido tomadas, ou como 
os caminhos de nossa vida poderiam ter sido diferentes se 
mudássemos algo do nosso passado. Contudo, a 
impossibilidade de se efetivar essa fantasia desnorteia o 
pensamento sobre as reais conseqüências que tal acontecimento 
poderia causar, pois mudar um pequeno aspecto no passado é 
necessariamente mudar o presente / futuro e isto significa 
mudar também quem nós somos, quem nos tornamos em nosso 
processo de desenvolvimento pessoal.  

A realidade da tela confunde-se com a realidade 
da própria vida, estimulando as mais diversas 
correntes de pensamento nas áreas de filosofia, 
psicologia, antropologia e comunicação de 
massas. E, partindo-se do princípio de que “a 
realidade constante é por vezes insuportável”, o 
cinema vem ao encontro dessa necessidade 
humana de fantasia, plena e incessantemente, na 
medida em que, muitas vezes, o universo de luz 
e sombras animadas não se distingue da própria 
vida. (SUPPIA, 2000: 68) 

Essa linha de pensamento que tange a interpretação 
alegórica do filme também refuta a idéia de que na 
modernidade o homem está amargurado, insatisfeito e não 
acredita mais nas utopias. Além disso, também ratifica a idéia 
de fragmentação do indivíduo e seu caráter multifacetado. 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: 
lugar em que o homem pode viver e contemplar, 
através de personagens variadas, a plenitude da 
sua condição, e em que, transformando-se 
imaginariamente no outro, vivendo outros papéis 
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e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e 
vive a sua condição fundamental de ser 
autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, 
distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua 
própria situação. (CANDIDO, 1972: 48) 

Ao entrar em contato com o sobrenatural ou o 
extraordinário, a personagem deixa de existir como um ser 
natural e passa para um grau superior e imprevisível onde não 
há limites para os acontecimentos ilógicos, para os 
acontecimentos inesperados e insólitos; onde há fuga de 
complexidades contraditórias, onde as realidades são tão 
recentes por causa dos avanços tecnológicos e globalizados, 
mas ainda assim parecem tão iguais formando um típico 
paradoxo pós-moderno; onde o diálogo entre linguagens 
diferentes pode por vezes estabelecer uma fragmentação 
identitária; onde o caráter efêmero do ser humano cria 
caminhos que o levam para o vazio e para as incertezas; onde 
as respostas são inexistentes ou quando encontradas 
desencadeiam novas perguntas, novas sugestões, novas 
realidades passíveis de serem (re)construídas com a inserção do 
insólito. Sendo assim, tal elemento estruturador e teórico que 
permeia Literatura e Cinema tem um efeito denunciador numa 
época onde o mundo é cambiante e banalizado. 

Concluindo, o cinema e sua linguagem constituem uma 
forma diferente de se abordar o insólito que tradicionalmente 
tem espaço na Literatura. A forma como o insólito é percebido 
pelas personagens e a maneira pela qual ele se manifesta nas 
narrativas – abarcando uma variedade de gêneros e suas 
peculiaridades – ganham uma nova roupagem na linguagem do 
Cinema, que estabelece também com o leitor / espectador 
daquela narrativa fílmica, uma interação imagética com o 
insólito. Destarte, tomando o insólito também como 
instrumento de reflexão sobre a coerência, a ordem da 
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realidade atual, ambas formas de produção artística contribuem 
para uma crítica representação da sociedade pós-moderna. 
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ABSURDO E INSÓLITO BANALIZADO: 
GÊNEROS OU CATEGORIAS DE GÊNERO? 

Aline de Almeida Moura  
UERJ 

As narrativas pertencentes ao grupo do Absurdo e do 
Insólito Banalizado possuem como ponto de convergência o 
caráter insólito como estruturador, isto é, se filiam a uma 
estética que frustra as regras existentes no mundo empírico 
atualmente ao possuir eventos extraordinários – que fogem ao 
ordinário, ao comumente aceitável – e/ou sobrenaturais – 
sobre-humano. O que as diferencia seria de ordem formal, o 
tratamento dado ao insólito pelas personagens; de caráter 
ideológico, os efeitos que se produz no leitor modelo e, no 
âmbito extradiegético, o período histórico-cultural da 
produção.  

É importante ressaltar que se fala sobre insólito na 
contemporaneidade de forma distinta do que era observada nos 
períodos anteriores, pois, embora existissem narrativas 
calcadas em eventos insólitos desde a Antiguidade Clássica, 
estes não eram reconhecidos pelo leitor como incomum, já que 
faziam parte do imaginário popular. Só é possível falar de uma 
emersão do insólito à medida que o paradigma moderno tomou 
tais eventos por extraordinários após o racionalismo pregado 
no século XIX. E como houve esta mudança de paradigma a 
noção de verdadeiro passa a ser, ao menos no espaço oficial, o 
racional, levando-se em conta a sociedade ocidental. 

Antes de prosseguir a análise do Absurdo e do Insólito 
Banalizado, é necessário definir quais conceitos de gênero e 
categoria norteiam a proposta oferecida, assim como quais 
teóricos servem de base para as discussões apresentadas. 
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Dessa forma, gênero é visto como grupo ou conjunto 
que reúne elementos com semelhanças entre si, visto como 
passível de existir em diferentes graus de generalidade, de 
acordo com o recorte escolhido (Cf.: TODOROV, 1991), ou 
como afirma Cândida Vilares Gancho, “é um tipo de texto 
literário, definido de acordo com a estrutura, o estilo e a 
recepção junto ao público leitor ouvinte”. (GANCHO, 1993: 6) 
Segundo Aguiar e Silva, “cada gênero representa um domínio 
particular da experiência humana, oferecendo uma determinada 
perspectiva sobre o mundo e sobre o homem”. (AGUIAR E 
SILVA, 1979: 222) Assim, como enfatiza Carlos Reis, uma das 
principais características dos gêneros é a sua transitoriedade, 
“são sujeitos a erosão e susceptíveis de desaparecerem, 
envolvidos na dinâmica da própria evolução literária” (REIS, 
2001: 247), isto é, os gêneros, por representarem determinada 
visão de mundo, possuem caráter transitório e intimamente 
ligado a determinado período histórico. Além disso, conforme 
Carlos Reis, os gêneros aparecem como modelo de 
interpretação (Cf. REIS, 2001: 285) ao se orientarem numa 
função descritiva dos fenômenos literários.  

Parece natural assegurar, a partir das definições 
propostas, que o Absurdo e o Insólito Banalizado são dois 
gêneros distintos, pois apresentam estrutura, estilo e recepção 
variados, conforma poderá ser observado ao longo do artigo. 
Além disso, são modelos transitórios pela sua ligação com 
determinados períodos históricos. 

Todavia, ambos os gêneros possuem um traço em 
comum, o insólito, traço esse que aparece em textos da 
Antiguidade Clássica até a contemporaneidade. Sabendo que 
categoria significa “conjunto de coisas (...) que possuem muitas 
características comuns e podem ser abrangidas ou referidas por 
um conceito ou concepção genérica” (HOUAISS, 2001), o 
insólito se configura como a categoria que delineia o Absurdo e 
o Insólito Banalizado, mais especificamente, assim como o 
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Maravilhoso, o Realismo Maravilhoso, o Estranho, o Terror, 
entre outros, que abordam a temática insólita, sendo que essa 
categoria se opõe a categoria Realista-naturalista – não sendo 
objetivo de o artigo diferenciar esses dois termos –, já que essa 
corrente tenta representar o mais fielmente possível a realidade 
empírica, como aparece no texto O cortiço, de Aluísio de 
Azevedo, no qual há uma tentativa de mostrar as situações 
ocorridas na realidade ficcional como se tais tivessem 
acontecido na realidade empírica. 

Isso ocorre, como afirma Eco (1994: 89), pois há uma 
relação parasitária da Arte com a realidade empírica. Todavia, 
há textos que pretendem ser “mais parasitas”, que outros ao 
tentar retratar a realidade tal como ela se parece no senso 
comum, como os da categoria Realista-naturalista. Mesmo 
assim, os textos pertencentes a essa categoria também são 
insólitos já que esse se define também por ser algo que não 
cabe no paradigma pré-estabelecido e, como a Arte não impõe 
paradigma à realidade, ela a supera, já que, como afirma 
Genette, há uma verdade intrínseca na Arte, pois “o enunciado 
de ficção, não é verdadeiro nem falso (mas apenas, teria dito 
Aristóteles, ‘possível’), ou é ao mesmo tempo verdadeiro e 
falso” (apud REIS, 2001: 172), isto é, a Arte não se impõe aos 
paradigmas do senso comum, seja ela Realista-naturalista seja 
ela do Insólito.  

De qualquer forma, a diferenciação entre as duas 
categorias se faz necessária à medida que há narrativas como O 
cortiço, que tentam se enquadrar nas perspectivas do senso 
comum, e por isso são categorizadas como Realistas, enquanto 
os textos dos gêneros Absurdo e Insólito Banalizado rompem 
dilacerantemente com essa perspectiva – por motivos diversos 
– mas que ao não tencionarem retratar a realidade tal como é 
percebida, fogem a essa categoria. 

Seguindo os conceitos desenvolvidos, Absurdo e 
Insólito Banalizado são dois gêneros filiados à categoria do 
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insólito –, pois há uma relação de arquitextualidade entre os 
gêneros Absurdo e Insólito Banalizado e a categoria do 
Insólito, isto é, há certa “propriedade ou um conjunto de 
propriedades articuladas entre si, que podem ser entendidas 
como referência gera capaz de explicar certas semelhanças que 
congraçam muitos textos literários” (REIS, 2001: 229), sendo 
tal marca representativa de um macro-gênero do insólito, em 
que cada gênero possui manifestações singulares dessa 
categoria, que se exprimindo de forma diferente, aponta para a 
singularidade de cada um desses. Além disso, o Absurdo e o 
Insólito Banalizado são dois gêneros com características 
próprias, tanto em relação ao tratamento acerca das 
manifestações do insólito, quanto no que se refere o período de 
produção e as influências sociais e culturais nas obras 
pertencentes a esses gêneros, mas que lidam com a questão do 
insólito.  

Ressalta-se que o termo macro-gênero foi cunhado por 
Carlos Reis em seu livro O conhecimento da literatura (2001), 
no qual ele utiliza essa categoria para designar o “resultado de 
agregação de vários textos, normalmente de feição idêntica em 
termos de gênero, numa unidade mais ampla, a qual se 
pretende atribuir uma certa coerência”. (REIS, 2001: 202) No 
caso do macro-gênero do insólito, a feição idêntica seria uma 
transgressão à ordem instaurada – que surge, no caso ocidental, 
a partir prioritariamente do Iluminismo, no qual a razão é a 
centro das explicações, pois como afirma Todorov, nesse tipo 
de narrativa: 

Coincidem a função social e a função literária do 
sobrenatural: trata-se nesta como naquela de 
uma transgressão da lei. Quer seja no interior da 
vida social ou da narrativa, a intervenção do 
elemento sobrenatural constitui sempre uma 
ruptura no sistema de regras preestabelecidas e 
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nela encontra justificação. (TODOROV, 1992: 
174)  

Assim, ao surgirem gêneros, como o Absurdo e o 
Insólito Banalizado, que rompem com essa visão de mundo 
através da implantação de eventos que rompem com a 
expectativa do leitor ao fugirem ao comumente aceitável em 
dada sociedade, há uma transgressão, sendo que esse aspecto 
pode ser inserido em diversos textos de formas diversas, 
originando assim a subdivisão dessa categoria em gêneros.  

Dessa forma, tomando como parâmetro as definições 
acima propostas, A distinção entre os dois será feita com base 
na análise das narrativas A metamorfose, de Franz Kafka – 
representante do Absurdo – e “Teleco, o coelhinho”, de Murilo 
Rubião – representante do Insólito Banalizado. 

Como os dois autores viveram em tempos e espaços 
diferentes, embora ambos tenham escrito na Modernidade, 
comparar as obras desses escritores implica, como afirma 
Pierre Brunel em O que é literatura comparada?, “dar grande 
importância ao estudo das condições de vida, desde as mais 
materiais até as mais elevadas, e ao que delas resulta para as 
sensibilidades e para as imaginações” (1990: 61), isto é, 
necessita-se de um estudo dos períodos históricos nos quais as 
obras se inserem para definir pontos de convergência e 
divergência, além de facilitar a definição das motivações de 
cada autor. Além disso, como um dos traços do gênero é a sua 
transitoriedade, o estudo diacrônico e comparativo se impõe 
com mais vigor. 

Ressalta-se que a Modernidade – período comum a 
ambas narrativas – traz em si, conforme Walter Benjamin, o 
sentido de perda, associando progresso à catástrofe de certa 
forma. Porém algumas distinções se fazem necessárias e foi por 
isso Marshall Berman, em seu livro Tudo que é sólido 
desmancha no ar: a aventura da modernidade (1987) pode 
dividi-la em três fases: a) nos séculos XVI-XVIII, houve início 
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do capitalismo e experiência ingênua da modernidade; b) nos 
séculos XVIII e XIX, conhecida como Modernidade clássica, 
iniciada com a Revolução Francesa, há sentimento de se viver 
em era tumultuada. Também há visão dicotômica – espiritual e 
carnal – da realidade; c) no século XX, conhecido como pós-
modernidade, a cultura modernista abrange a todos 
(relativamente), além de se consolidar as crises e fragmentação. 

Nessa perspectiva, Kafka se insere no interstício da 
Modernidade Clássica com a pós-modernidade, num momento 
de pós-guerra, marcado profundamente por novas questões que 
se impuseram a partir de variadas mudanças políticas, sociais e 
culturais e que se impuseram na época de Murilo Rubião já que 
ele é um representante dessa última categoria, onde há certa 
exacerbação dos questionamentos modernos. 

Iniciando pelo autor do absurdo, Franz Kafka, 
conhecido como o “autor do absurdo”, foi filho de um abastado 
comerciante judeu e cresce sob influência dessa cultura, além 
da tcheca e da alemã. Conhecia bem a impotência e o 
desespero daqueles que andam à procura da justiça e da lei - 
ele, que durante anos trabalhou na Seguradora de Acidentes de 
Trabalho e diariamente via passar por suas mãos dezenas de 
petições que escondiam atrás de frases secas e formais 
verdadeiros dramas humanos. Em Kafka é típico um 
sentimento de culpa, uma culpa sem motivo, completamente 
absurda. Essa culpa visionária tomou uma forma drástica e 
concreta antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando o 
simples fato de ser judeu passou a ser uma culpa para a qual se 
aplicavam os castigos mais terríveis e inimagináveis. Era uma 
culpa que não podia ser evitada, nem escondida, destruindo 
milhares de inocentes. Correligionários de Kafka, parentes e 
amigos, entre eles suas três irmãs Gabriela (Elli), Valeria 
(Valli) e Ottilie (Ottla), com todas suas famílias, morreram nos 
campos de concentração nazistas. Kafka falece dia 3 de junho 
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de 1924 no sanatório Kierling perto de Klosterneuburg na 
Áustria. 

Já Murilo Rubião é um escritor mineiro que viveu entre 
1916 e 1991. Foi professor, redator da Folha de Minas, diretor 
de jornal e também da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. 
Chegou a ocupar a chefia de gabinete de Juscelino Kubitschek 
quando este foi governador de Minas Gerais. Atuou entre 1956 
e 1961 na Embaixada do Brasil na Espanha, isto é, foi muito 
engajado na política brasileira. 

Em relação à análise dos gêneros, o Absurdo 
representado por Kafka, surgiu no fim do século XIX e início 
do XX, aparece numa época em que há “a constatação de um 
mundo desconexo e sem objetivo” (BATALHA, 2003: 37), 
principalmente após a ocorrência de uma enorme ruptura 
histórica – presenciada através da Segunda Guerra Mundial, os 
campos de concentração, bombas atômicas em Hiroshima e 
Nagasaki etc. – ruptura filosófica com Nietzsche constatando a 
morte de Deus e o existencialismo de Sartre; e psicológica, 
com a teoria acerca da importância do inconsciente proposta 
por Freud – presente no período de surgimento desse tipo de 
narrativa, fazendo com que os textos, essencialmente escritos 
para teatro, exprimissem uma interrogação sobre a condição 
humana e o sentido da existência num momento de perda de 
referências e num universo abandonado por Deus.  

Como referência desse gênero cita-se Albert Camus, 
que em seu texto Le mythe de Sisyphe, exprime o homem como 
um ser perdido em um mundo de crenças falidas: 

Um mundo que se pode ser explicado pelo 
raciocínio, por mais falho que este seja, é um 
mundo familiar. Mas um universo 
repentinamente privado de ilusões e de luz, o 
homem se sente um estranho. Seu exílio é 
irremediável, porque foi privado da lembrança 
de uma pátria perdida, tanto quanto da esperança 
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de uma terra de promissão no futuro. Esse 
divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e 
seu cenário em verdade constitui o absurdo. 
(CAMUS apud ESSLIN, 1968: 25) 

Segundo definição de Sartre, em Introdução a O 
estrangeiro, outra obra do argeliano Albert Camus: 

O absurdo fundamental manifesta antes de tudo 
um divórcio: o divórcio entre as aspirações do 
homem à unidade e o dualismo intransponível 
do espírito e da natureza, entre o impulso do 
homem em direção ao eterno e o carácter finito 
da sua existência, entre a “preocupação” que é a 
sua própria essência e a inutilidade de seus 
esforços. A morte, o pluralismo irredutível das 
verdades e dos seres, a ininteligibilidade do real, 
o acaso, eis os pólos do absurdo. (CAMUS, 
1968: 7) 

O pensamento Absurdo é semelhante à filosofia da 
Escola Italiana da qual faz parte Parmênides de Eléia e seus 
discípulos, Melisso e Zenão de Eléia. Caracteriza-se “por uma 
visão de mundo mais abstrata, menos voltada para uma 
explicação naturalista da realidade” (MARCONDES, 1997: 
31), já que o absurdo é reconhecido como o “não racional”. 
Assim, como recusa encontrar qualquer explicação racional 
para a existência, serve de fundamento para a arte do Absurdo. 
Parmênides ficou conhecido por fazer uma distinção entre 
realidade e aparência, e seu discípulo Zenão busca provar a 
teoria acerca da imobilidade de seu mestre através de 
paradoxos. Um dos mais conhecidos é o de Aquiles, no qual 
demonstra matematicamente que o movimento não existe, é 
apenas uma aparência. Aquiles, o corredor mais rápido da 
mitologia, dá à tartaruga, símbolo da lentidão, uma vantagem 
de um metro. Todos, desde a época de Zenão, repetem que 
Aquiles venceria a tartaruga. Porém, Zenão afirma o contrário, 
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pois Aquiles teria que, antes de tudo, alcançar o ponto de 
partida da tartaruga que saiu na frente, sendo tal distância 
divisível pelo infinito, ela jamais poderá ser percorrida. 
Diminui-se a diferença, mas a distância jamais será nula. E, 
assim, pela lógica, mas paradoxalmente, o mais lento venceria 
o mais rápido. Desta forma, rigorosamente racional, ele propõe 
a comprovação do que para muitos é absurdo. 

Assim, na narrativa “A metamorfose” o insólito é a 
transformação da personagem principal, Gregor Samsa, ao 
acordar certa manhã, após “sonhos intranqüilos” em um inseto 
sem qualquer explicação plausível: 

Numa manhã, ao despertar de sonhos 
inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama 
transformado num gigantesco inseto. Estava 
deitado sobre o dorso, tão duro que parecia 
revestido de metal, e, ao levantar um pouco a 
cabeça, divisou o arredondado ventre castanho 
dividido em duros segmentos arqueados, sobre o 
qual a colcha dificilmente mantinha a posição e 
estava a ponto de escorregar. Comparadas com o 
resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram 
miseravelmente finas, agitavam-se 
desesperadamente diante de seus olhos. 
(KAFKA, 2008) 

Todavia a maior preocupação de Gregor é o aspecto 
financeiro e o retorno ao trabalho. Outra preocupação, essa 
bem mais prosaica, é perceber que não conseguirá mais dormir 
de lado: “Não seria melhor dormir um pouco e esquecer todo 
este delírio? – cogitou. Mas era impossível, estava habituado a 
dormir para o lado direito e, na presente situação, não podia 
virar-se” (KAFKA, 2008), além da preocupação em não 
conseguir ir ao trabalho, assim Gregor se força a sair da cama 
para agir costumeiramente como se nada tivesse ocorrido: 
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A seguir, disse a si mesmo: Antes de baterem as 
sete e quinze, tenho que estar fora desta cama. 
De qualquer maneira, a essa hora já terá vindo 
alguém do escritório perguntar por mim, visto 
que abre antes das sete horas. E pôs-se a 
balouçar todo o corpo ao mesmo tempo, num 
ritmo regular, no intuito de rebocá-lo para fora 
da cama. (KAFKA, 2008) 

O espanto que as outras personagens sentem ao vê-lo 
metamorfoseado acontece devido seu aspecto físico e não pelo 
insólito ocorrido já que “certa vez, coisa de um mês após a 
metamorfose, quando já não havia por certo motivo para 
assustar-se com o seu aspecto” (KAFKA, 2008), sendo que o 
insólito sequer é identificado ou questionado ao longo da 
narrativa, já que, como afirma Todorov, o próprio homem 
“‘normal’ é o ser fantástico; o fantástico torna-se a regra, não a 
exceção”. (TODOROV, 1992: 181) 

Todos se acostumam com a nova forma de Gregor, e 
todos convivem com ela, cada um ao seu jeito. Ao final, com a 
morte do grande inseto, todos se aliviam. O texto termina com 
a família reservando um dia para descanso e para passeio. Algo 
como um prêmio depois do calvário que foi conviver com 
situação Gregor metamorfoseado. 

Percebe-se, dessa forma, como Kafka lida com 
“descrições, meticulosamente exatas de pesadelos e obsessões, 
as angústias e sentimentos de culpa de um ser humano sensível 
perdido num mundo de convenção e rotina” (ESSLIN, 1968: 
303-304), sem que possa se libertar das correntes do 
capitalismo. 

O gênero Insólito Banalizado representado por Murilo 
Rubião surge na esteira da pós-modernidade, em que há um 
ataque acerca das premissas do liberalismo burguês, 
levantando-se “questões sobre (ou torna problemáticas) o senso 
comum e o ‘natural’”. (HUTCHEON, 1991: 13) Todavia, não 
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há ruptura com a modernidade, pois “a cultura é desafiada a 
partir de seu próprio interior: desafiada, questionada ou 
contestada, mas não implodida” (HUTCHEON, 1991: 16), 
discute-se as noções clássicas de verdade, razão, identidade e 
objetividade, apresentando características próprias como 
“natureza híbrida, plural e contraditória” (HUTCHEON, 1991: 
39), revendo a idéia de homogeneidade de tal forma que 
expurga a credibilidade em sua existência. 

O período pós-moderno não supera as crises modernas, 
acentuando-as. Algumas características fundamentais desse 
período são: o colapso da distinção entre Alta cultura e cultura 
popular, sujeito fragmentado – formado e transformado 
constantemente – e a introdução de veículos midiáticos de 
massa. Acrescenta-se o retorno ao passado, apropriando-se  

das modernidades de ontem [o que] pode ser, ao 
mesmo tempo, uma crítica às modernidades de 
hoje e um ato de fé nas modernidades [...] de 
amanhã e do dia depois de amanhã. (BERMAN, 
1997: 35) 

Como afirma Berman em Tudo que é sólido desmancha 
no ar (1987), na pós-modernidade tudo é absurdo, mas nada é 
chocante, assim a realidade se torna fluida, líquida, sem 
paradigmas incontestáveis, já que as informações passam a ser 
superficiais para logo serem esquecidas, uma cultura do 
presente contínuo, da experiência imediata, sem tempo para 
questionamentos mais duradouros ou filiação fixa a qualquer 
crença, já que a realidade conhecida não passa de construções 
feitas a partir do discurso, sem qualquer garantia de 
fidedignidade com o mundo em si. 

O pós-moderno, nessa perspectiva, trata-se de:  
uma atitude nascida do espanto, do desencanto, 
da amargura aflitiva, que procura se reconstruir 
em seguida como uma alternativa parcial, 
desprendida do sonho da arrogância, da unidade 
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e poder, de cujo naufrágio participou, mas 
decidiu salvar-se a tempo, levando consigo o 
que pode resgatar de esperança. (SEVCENKO, 
1995: 45) 

Desta forma, em “Teleco, o coelhinho” o evento 
insólito é o aparecimento de um coelhinho meigo e cinzento. 
Além de falar, esse coelho se transforma em outros animais 
pelo “simples desejo de agradar ao próximo” (RUBIÃO, 2005: 
144) e como ocorre em A metamorfose, o insólito já aparece no 
início da narrativa: 

- Moço, me dá um cigarro? 
A voz era sumida; quase um sussurro. 
Permaneci na mesma posição em que me 
encontrava, frente ao mar, absorvido com 
ridículas lembranças. 
O importuno pedinte insistia (...). 
Exasperou-me a insolência de quem assim me 
tratava e virei-me, disposto a escorraçá-lo com 
um pontapé. Fui desarmado, entretanto. Diante 
de mim estava um coelhinho, a me interpelar 
delicadamente: 
- Você não dá e porque não tem, não é, moço? 
(RUBIÃO, 2005: 143) 

Ao longo da narrativa, o coelhinho Teleco passa a 
morar com o narrador e, em certo momento, acredita ser um 
homem, mesmo com a aparência de um canguru, aparecendo 
extraordinariamente com uma mulher na casa onde mora: 

De mãos dadas, sentados no sofá da sala de 
visitas, encontravam-se uma jovem mulher e um 
mofino canguru. As roupas dele eram mal 
talhadas, seus olhos se escondiam por trás de 
uns óculos de metal ordinário. (...) Mirei com 
desprezo aquele bicho mesquinho, de pêlos 
ralos, a denunciar subserviência e torpeza. Nada 



 47

nele me fazia lembrar o travesso coelhinho. 
(RUBIÃO, 2005: 146) 

Também é insólito que a mulher, Tereza, que o 
acompanha acredite sinceramente que o canguru, que tinha 
costumes desagradáveis ao tentar agir como um homem, o seja: 
“ele se chama Barbosa e é um homem” (RUBIÃO, 2005: 149): 

Barbosa tinha hábitos horríveis. Amiúde cuspia 
no chão e raramente tomava banho, não obstante 
a extrema vaidade que o impelia a ficar horas e 
horas diante do espelho. Utilizava-se do meu 
aparelho de barbear, da minha escova de dentes 
e pouco serviu comprar-lhe esses objetos, pois 
continuou a usar os meus e os dele. Se me 
queixava do abuso, desculpava-se, alegando 
distração. (RUBIÃO, 2005: 148) 

Finalmente, após sair de casa com Tereza, que morre 
num incêndio em um circo, Teleco retorna para casa e morre 
nos braços do narrador personagem metamorfoseado em “uma 
criança encardida, sem dentes” (RUBIÃO, 2005: 152), 
realizando seu desejo de ser um ser humano. 

Percebe-se nos trechos elencados que os eventos 
insólitos são identificados, e, logo após, são banalizado, isto é, 
transformou-se o incomum em algo comum e corriqueiro, 
refletindo a perspectiva de “dar de ombros” presente no 
período histórico que se vê sem esperanças e sem crenças.  

Afirma-se com base na análise das narrativas e no 
contexto histórico em que elas se inserem, que há uma 
atmosfera de agonia e desamparo, já que não há mais bases 
tanto científicas – já que o racionalismo não explica mais 
satisfatoriamente a realidade – quanto religiosas – já que 
Nietzsche decretou a morte de Deus. Todavia, percebe-se no 
Absurdo um engajamento na mudança dessa situação, já que “a 
narrativa do absurdo normalmente não quer ser só ficção, mas 
acoberta uma realidade histórica, situada em tempos e espaços 

 48 

numericamente determinados”. (PAGANINI, 2007: 132) Há 
em “A metamorfose”, uma impressionante crítica à vida de um 
homem comum que exerce atividades burocráticas, que mesmo 
após o insólito que acontece em sua vida, se preocupa mais 
com o seu trabalho e com o sustento de sua família. Por outro 
lado, essa preocupação não se estende às narrativas do Insólito 
Banalizado, como pode ser observado em “Teleco, o 
coelhinho”. A ausência de verdades implica numa legitimação 
da realidade percebida, isto é, não há mais críticas ou 
possibilidades de que elas existam por ser uma época de 
completa morte das utopias, como afirma Haroldo de Campos 
(Cf. CAMPOS, 1997). Não há mais alternativas para a ordem 
burguesa que se instaurou sem posições contrárias realmente 
consistentes. Dessa forma, a acentuação dos questionamentos 
existentes na literatura do Absurdo, deixa nos textos do Insólito 
Banalizado um sentimento de desesperança, de abandono e 
falta de alternativa. 

Além disso, esses gêneros valem-se do insólito de 
forma diferente na construção narratológica. No Absurdo, não 
há identificação nem questionamento do insólito no nível 
textual, isto é, o insólito não é percebido pelas personagens, 
cabendo ao leitor o papel de identificá-lo. Assim em “A 
metamorfose”, não foi identificado a transformação de Gregor 
Samsa como algo insólito. Enquanto no Insólito Banalizado, o 
evento insólito é identificado como tal, sendo somente depois 
banalizado, como pode ser observado em “Teleco, o 
coelhinho”, já que o narrador personagem se encontra 
desarmado ao perceber que falava com um coelhinho, apesar 
de que posteriormente irá neutralizar esse fato e convida-lo 
para morar com ele.  

Dessa forma, enquanto o processo de “tornar o 
incomum comum” é explícito na narrativa rubiana, isto é, parte 
das personagens para o leitor, em Kafka é exclusivo ao leitor, 
pois esse deve aceitar os eventos sobrenaturais da narrativa 
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como algo comum. Todavia, esse processo não ocorre de forma 
intradiegética na narrativa kafkiana, ou seja, não há 
identificação do leitor com nenhuma personagem acerca das 
crenças sobre o insólito, com já afirmava Todorov: “mesmo 
que certa hesitação persista no leitor, nunca toca a personagem; 
e a identificação (...) não é mais possível”. (TODOROV, 1992: 
181) Percebe-se esse fato quando em A metamorfose, Gregor 
Samsa, a se ver metamorfoseado não se espanta e volta a 
dormir, só se preocupando com a metamorfose à medida que o 
seu novo corpo impedia-o de dormir na posição que lhe era 
mais confortável: “Mas era impossível, porque estava 
habituado a dormir para o lado direito e, na presente situação, 
não podia virar-se” (KAFKA, 2008), já em “Teleco, o 
coelhinho”, texto que começa com um diálogo aparentemente 
normal, quando o narrador personagem se irrita com o pedinte 
e pretende escorraça-lo é “desarmado, entretanto” (RUBIÃO, 
2005: 143), ao perceber que conversar com um coelho e não 
com um menino de rua. 

Outra distinção surge no efeito que a leitura de ambos 
os textos produzem no leitor modelo a partir da trama textual. 
No Absurdo há um efeito de distanciamento, proposto por 
Brecht em seus escritos, com a localização espacial e/ou 
temporal diversa para que, através do inverossímil, chegue-se a 
uma conclusão lógica, pois o Absurdo utiliza eventos insólitos 
para propiciar reflexões acerca da realidade empírica. Assim, 
ao propiciar esse afastamento entre a realidade empírica e a 
realidade ficcional, evita-se o efeito catártico da literatura, isto 
é, a obra já não tem mais um valor purificador em que o leitor 
se projeta de alguma forma na narrativa e se sente purificado ao 
“participar” de determinadas situações. Esse artifício 
demonstra certa ruptura com os valores do mundo moderno, já 
que esse gênero questiona muitos aspectos e se caracteriza por 
essa atitude contestadora. 
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Ao contrário do Absurdo, no Insólito Banalizado não 
existe um confronto entre algo oposto à razão e uma busca pela 
discussão da normalidade, o insólito não aparece para 
distanciar o leitor de sua realidade. Antes disso, o inverossímil 
presente aponta para a angústia e desespero ou para a simples 
neutralização do fato, pois o contexto pós-moderno, que 
decreta a morte da verdade e de paradigmas, já não propicia um 
tipo de reflexão mais ampla. 

Todavia, mesmo o Absurdo tendo esse papel 
questionador e que suas narrativas tratem de forma tão enfática 
do contexto, propondo até mesmo um questionamento, 
ressalta-se a impossibilidade de transforma as narrativas em 
meras alegorias da sociedade. Embora existam autores que 
falem sobre Absurdo como um gênero sem elemento insólito, 
como, por exemplo, Maria Cristina Batalha (BATALHA, 
2003), ou como Vera Lúcia Mendes Paganini, use o conceito 
de Fantástico alegórico (PAGANINI, 2007), se este elemento 
realmente for alegorizado, não participará mais do macro-
gênero do insólito. Como Todorov afirma em relação ao 
Fantástico, mas que podemos exportar esta definição para os 
outros gêneros da categoria, se o insólito for transformado em 
alegoria ou em poética, o Fantástico – o insólito – morrerá, 
pois, segundo ele “é importante que o leitor adote uma certa 
atitude para com o texto: ele recusará tanto a interpretação 
alegórica quanto a interpretação ‘poética’”. (TODOROV, 
1992: 39) 

Destaca-se que alegoria, para Carlos Ceia, é “aquilo que 
representa uma coisa para dar a idéia de outra através de uma 
ilação moral” (CEIA, 2007), isto é, é dizer uma coisa que 
significa outra para se tirar conclusão moral. Todavia, levando 
em consideração essa definição, toda a obra de arte é alegórica 
e por isso a chamada crítica arquetípica (v.) defende, como o 
faz Northrop Frye em The Anatomy of Criticism (1957), que 
toda a análise literária deve levar em consideração esse tipo de 
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análise. Assim, diz Heidegger que a natureza da obra de arte é 
constitutiva de uma realidade alegórico-simbólica indivisível: 

A obra de arte é, com efeito, uma coisa, uma 
coisa fabricada, mas ela diz ainda algo de 
diferente do que a simples coisa é, ‘allo 
agoreuei’. A obra dá publicamente a conhecer 
outra coisa, revela-nos outra coisa: ela é 
alegoria. À coisa fabricada reúne-se ainda, na 
obra de arte, algo de outro. Reunir-se diz-se em 
grego symballein. A obra é símbolo. (Heidegger 
apud CEIA, 2007) 

Entretanto, essa é só uma hipótese teórica sobre a 
alegoria, pois há outros teóricos como Cícero que no De 
Oratore, defende que a alegoria é vista como um sistema de 
metáforas. E é claro que há uma diferença bem clara entre A 
revolução dos bichos, de George Orwell, que se trata 
claramente de uma alegoria que remete a uma feroz crítica aos 
totalitarismos e as desigualdades reinantes tanto no sistema 
capitalista quanto no socialismo dos soviéticos – em sua época 
mais dura, de maior fechamento, de grande controle da 
sociedade pelos órgãos governamentais, durante o governo de 
Stálin – e O cortiço, que também trata de questões sociais, mas 
de modo bem realista, em que trata sobre os problemas sociais 
enfrentados até hoje na sociedade, com crescimento 
desordenado das favelas, onde moram legiões de excluídos, 
cheios de vícios, mas que nem por isso é alegórica também. 

Dessa forma, afirma-se que não há alegoria no Absurdo, 
pois por mais que possamos perceber toda uma crítica à 
realidade empírica que inspirou parte do livro, não há nenhuma 
indicação que Gregor Samsa não é um inseto ou escolhe-lo 
como um inseto nada tem a ver em si com a possível 
interpretação dada ao texto.  

Em suma, comparações entre Murilo Rubião e um dos 
maiores representantes do Absurdo, Franz Kafka, têm feito 
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com que muitos enquadrem a narrativa rubiniana neste gênero. 
Entretanto, embora a diferença entre os dois gêneros seja muito 
frágil, algumas distinções bem delimitadas impedem qualquer 
tipo de confusão. Em relação às semelhanças, percebe-se que 
ambos, o Insólito Banalizado e o Absurdo, apresentam ações 
misteriosas e não motivadas. Todavia, enquanto no Absurdo o 
insólito não é identificado e questionado, mas apenas 
denunciado pela sua exposição, cabendo apenas ao receptor 
percebê-lo como tal; no Insólito Banalizado há esta 
identificação e questionamento, não quanto à sua natureza 
empírica ou meta-empírica, mas quanto ao seu surgimento, 
porém, de maneira momentânea, pouco antes da banalização 
total do insólito. Além disso, o efeito esperado é diferente, 
refletindo as distinções em períodos de produção das 
narrativas. 
 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS DOIS 
GÊNEROS ANALISADOS: 

 
 Identificação do 

insólito 
Tratamento do 

insólito 
Efeito 

produzido 
Período 
histórico 

Absurdo Identificado 
como um fato 

corriqueiro 

Não é visto 
como insólito 

Reflexão; 
anti-catártico. 

Fim do 
século XIX e 
início do XX 

Insólito 
Banalizado 

Identificado 
como insólito 

É banalizado Angústia e 
desencantame

nto 

Segunda 
metade do 
século XX 
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EM BUSCA DO EU: 
À VOLTA DOS PASSOS HERBETIANOS 

André Luiz Alves Caldas Amóra 
PUC-RJ / SEE-RJ / FAP-Lusófona 

A poesia de Herberto Helder se 
orienta por um fazer poético que 
é sempre o da deambulação, da 
revisitação da própria obra, no 
sentido de uma busca constante 
em dar a ver o que existe de mais 
profundo e elementar em cada 
homem.  

(SANTOS, 2008) 

Publicado em 1963, Os Passos em Volta, do escritor 
português Herberto Helder, traz ao leitor a sensação de entrar 
em um universo marcado por divagações relacionadas à própria 
existência, ou seja, através da arte, faz-nos refletir sobre a 
singularidade da condição humana no mundo – o homem como 
ser criador e pertencente a um complexo jogo, o do existir. 
Nosso estudo, assim, tem como objetivo pensar a criação 
artística na obra do escritor português, destacando alguns 
contos do livro em questão, enfatizando o caráter insólito neles 
contido.  

A difícil medida entre a realidade – o mundo natural – 
e a supra-realidade – o sobrenatural – pode ser considerada 
uma das características marcantes da chamada Literatura 
Fantástica. O real e o onírico interseccionam-se, estabelecendo, 
assim, um discurso ambíguo, no qual “o fantástico é a 
hesitação experimentada por um ser que não conhece as leis 
naturais, diante de um acontecimento aparentemente 
sobrenatural”. (TODOROV, 1970: 148) Segundo Tzvetan 
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Todorov, “o fantástico ocupa o tempo dessa incerteza; assim 
que escolhemos uma ou outra resposta, saímos do fantástico 
para entrar num gênero vizinho, o estranho e o maravilhoso”. 
(TODOROV, 1970: 148) 

Ainda segundo Todorov, 
O fantástico [...] dura apenas o tempo de uma 
hesitação: hesitação comum ao leitor e à 
personagem, que devem decidir se aquilo que 
percebem se deve ou não à “realidade”, tal qual 
ela existe para a opinião comum. No fim da 
história, o leitor, senão, a personagem, toma 
entretanto uma decisão, opta por uma ou outra 
solução, e assim fazendo sai do fantástico. [...] 
Se ele decide que as leis da realidade 
permanecem inatas e permitem explicar o 
fenômeno descrito, dizemos que a obra pertence 
ao gênero do estranho. Se, ao contrário, ele 
decide se deve admitir novas leis da natureza, 
pelas quais o fenômeno pode ser explicado, 
estamos no gênero do maravilhoso. 
(TODOROV, 1970: 156) 

Etimologicamente, o termo fantástico é proveniente do 
grego phantasia. Logo, pode-se inferir, como exposto por 
Selma Calazans Rodrigues em seu estudo denominado O 
Fantástico, que o termo “refere-se ao que é criado pela 
imaginação, o que não existe na realidade, o imaginário, o 
fabuloso”. (RODRIGUES, 1988: 9) Em A construção do 
fantástico na narrativa, o estudioso Filipe Furtado utiliza-se da 
fala de Roger Caillois para aprofundar o conceito de fantástico: 

o fantástico é ruptura da ordem reconhecida, 
irrupção do inadmissível no seio da inalterável 
legalidade quotidiana, e não substituição total do 
universo real por um universo exclusivamente 
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maravilhoso. (Caillois apud FURTADO, 1980: 
19) 

O insólito, gênero que emerge neste painel, avizinha-se 
do conceito de Todorov sobre o fantástico exposto em sua 
Introdução à Literatura Fantástica. Segundo o dicionário 
Houaiss, o conceito de insólito corresponde ao “que não é 
habitual; infreqüente, raro, incomum, anormal”. (HOUAISS, 
2001) Flávio García, em seu artigo “O ‘insólito’ na narrativa 
ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros 
literários”, dando prosseguimento ao significado deste gênero 
emergente, diz: 

os eventos insólitos seriam aqueles que não são 
freqüentes de acontecer, são raros, pouco 
costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, 
anormais, contrariam o uso, os costumes, as 
regras e as tradições, enfim, surpreendem ou 
decepcionam o senso comum, às expectativas 
quotidianas correspondentes a dada cultura, a 
dado momento, a dada e específica 
experienciação da realidade. (GARCÍA, 2007: 
19) 

E é a partir de tal definição que pensaremos alguns 
contos de Os Passos em Volta, do escritor português Herberto 
Helder. Considerado por estudiosos como um escritor 
pertencente ao grupo surrealista português, Herberto Helder 
destaca-se por sua complexidade literária, em que a força de 
sua linguagem assusta e enlouquece, como informa Eucanãa 
Ferraz, na orelha do referente livro. Segundo João Palma-
Ferreira, Os Passos em Volta apresenta o insólito como marca 
crucial, entrelaçando-o com o Surrealismo de André Breton: 

O insólito – mas um insólito que não é cultivado 
ou que não é, pelo menos rebuscado – que nos 
surpreende nestes textos faz-nos recordar um 
certo “automatismo psíquico puro, por 
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intermédio do qual se propõe exprimir [...] o 
funcionamento real do pensamento, na ausência 
de todo o controlo exercido pela razão, à parte 
de todas as preocupações estéticas ou morais”, 
segundo as ainda não desactualizadas palavras 
de um certo Manifesto, de 1924, e que, dia a dia, 
se revela mais luminosamente esclarecedor de 
muitas soluções da literatura actual. (PALMA-
FERREIRA, 1971: 92) 

Gilberto Mendonça Teles, em seu livro Vanguarda 
européia e modernismo brasileiro, define o movimento 
surrealista, enfatizando o seu caráter libertário: 

As suas origens estão ligadas ao expressionismo, 
embora se possam assinalar algunbs pontos de 
contato com o futurismo de Marinetti. Mas é 
com o expressionismo que o surrealismo 
encontra um paralelo bastante evidente [...]. 
Ambos os movimentos buscavam a 
emancipação total do homem, o homem fora da 
lógica, da razão, da inteligência crítica, fora da 
família, da pátria, da moral e da religião – o 
homem livre de suas relações psicológicas e 
culturais. Daí a recorrência à magia, ao 
ocultismo [...]. (grifos nossos) (TELES, 1986: 
170) 

André Breton, em seu Manifesto surrealista, de 1924, 
toca na questão do uso do elemento maravilhoso como “arma 
de combate contra a passividade e a submissão do espírito”. 
(RODRIGUES, 1988: 56) A insatisfação do homem perante a 
monotonia da vida fá-lo buscar uma forma de transgressão, 
tendo como eixo a manifestação da subjetividade e a 
transfiguração da realidade. O maravilhoso surge na arte como 
a expressão da surrealidade. Para Breton “o maravilhoso é 
sempre belo, não importa qual maravilhoso seja belo, nada há 
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mesmo senão o maravilhoso que seja belo”. (Breton apud 
TELES, 1986: 183) 

O livro A metamorfose, de Franz Kafka, um dos autores 
que, em nosso ponto de vista, pode ser considerado um dos 
maiores influenciadores da literatura surrealista, apresenta 
como eixo a transformação de um homem – Gregor Samsa – 
em um inseto monstruoso. Percebe-se, assim, a presença do 
elemento insólito, ou até mesmo sobrenatural, no texto de 
Kafka. Tzvetan Todorov, em seu estudo sobre a literatura 
fantástica, tece o seguinte comentário a respeito da obra 
kafkiana: 

O maravilhoso implica que estejamos 
mergulhados num mundo de leis totalmente 
diferentes das que existem no nosso; por este 
fato, os acontecimentos sobrenaturais que se 
produzem não são absolutamente inquietantes. 
Ao contrário, em “A Metamorfose”, trata-se 
realmente de um acontecimento chocante, 
impossível; mas que acaba por se tornar 
paradoxalmente possível. Neste sentido, as 
narrativas de Kafka dependem ao mesmo tempo 
do maravilhoso e do estranho, são a coincidência 
de dois gêneros aparentemente incompatíveis. O 
sobrenatural se dá, e no entanto não deixa nunca 
de nos parecer inadmissível. (TODOROV, 2004: 
180) 

Tal pensamento acerca do texto de Kafka remete à idéia 
de que “a literatura só se torna possível na medida em que se 
torna impossível” (TODOROV, 2004: 183), num jogo em que 
“o fantástico nos coloca diante de um dilema: acreditar ou não? 
O maravilhoso realiza esta união impossível, propondo ao 
leitor acreditar sem acreditar verdadeiramente” (TODOROV, 
2004: 92): 
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A verossimilhança não se opõe portanto 
absolutamente ao fantástico: o primeiro é uma 
categoria que se relaciona com a coerência 
interna, com a submissão ao gênero, o segundo 
se refere à percepção ambígua do leitor e da 
personagem. No interior do gênero fantástico, é 
verossímil a coerência de reações “fantásticas”. 
(TODOROV, 2004: 52) 

Nelson de Oliveira, em seu artigo Divagações sobre o 
círculo reflete acerca da relação de Herberto Helder com o 
Surrealismo de André Breton: 

Quando Herberto Helder entrou na cena 
literária, o surrealismo já estava morto havia 
muito tempo. Então, se sentirem o impulso de 
associar o hermetismo, a coleção de imagens 
bizarras e a superfragmentação da sua literatura 
à poética surrealista, é melhor pensarem duas 
vezes. O próprio Helder repudia furiosamente 
essa associação reducionista e pouco original. 
Para o poeta português, Breton envenenou o 
surrealismo, ao curvar-se servilmente à doutrina 
freudiana e ao marxismo, transformando-se em 
um sargento de regimento, em um comandante 
autoritário e irascível. Para Helder, a sua própria 
arte, mesmo tendo em comum com o já 
mumificado surrealismo a celebração dos nexos 
entre o real e o onírico, o repúdio ao 
racionalismo e ao utilitarismo, é avessa a 
cartilhas e grupos. Daí seu caráter solitário. 
(OLIVEIRA, 2005) 

Em seu livro Reflexões sobre a Arte, Alfredo Bosi 
define a arte como um “movimento que arranca o ser do não 
ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmos do caos”. 
(BOSI, 2006: 13) A arte como uma forma indeterminada, como 
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“um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se 
transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura”. 
(BOSI, 2006: 13) 

Os Passos em Volta subdivide-se em vinte e três contos. 
Logo no primeiro deles – “Estilo” – notamos um eu que “com 
seu diálogo com um interlocutor nunca explicitado, talvez o 
próprio leitor” (HELDER, 2005: 9), busca o seu modo peculiar 
de organização da apreensão do mundo, revelando um 
questionamento incessante de seu ato poético: 

– Se eu quisesse enlouquecia. Sei uma 
quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa, 
contaram-me casos extraordinários, eu próprio... 
Enfim, às vezes não consigo arrumar tudo isso. 
Porque, sabe?, acorda-se às quatro da manhã 
num quarto vazio, acende um cigarro... Está a 
ver? A pequena luz do fósforo levanta de 
repente a massa das sombras, a camisa caída 
sobre a cadeira ganha um volume impossível, a 
nossa vida...compreende?... a nossa vida, a vida 
inteira, está ali como... como um acontecimento 
excessivo... (HELDER, 2005: 11) 

O mundo das sombras – a transfiguração de objetos e 
roupas em espectros bruxuleantes – instaurado em seu quarto 
leva o narrador à reflexão acerca da criação artística. O estilo é 
definido como “um modo sutil de transferir a confusão e a 
violência da vida para o plano mental de uma unidade de 
significação” (HELDER, 2005: 11), pois “não agüentamos a 
desordem estuporada da vida” (HELDER, 2005: 11), 
marcando, desse modo, a busca de libertação da realidade dita 
real.  

É interessante perceber o processo de esvaziamento das 
palavras como marca do estilo do poeta. A metamorfose, traço 
constante em Os Passos em Volta, aparece como uma palavra 
cujo próprio significado sofrerá o processo de transformação:  
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Começo a fazer o meu estilo. Admirável 
exercício, este. Às vezes, uso o processo de 
esvaziar as palavras. Sabe como é? Pego numa 
palavra fundamental. Palavras fundamentais, 
curioso... Pego numa palavra fundamental. 
Palavras fundamentais, curioso... Pego numa 
palavra fundamental: Amor, Doença, Medo, 
Metamorfose. Digo-a baixo vinte vezes. Já não 
significa. É um modo de alcançar o estilo. 
(HELDER, 2005: 13) 

A metamorfose também surge como tema em “Teoria 
da cores”, que apresenta um artista que testemunha a insólita 
transformação da realidade. Nota-se neste conto a presença da 
expressão Era uma vez, tão usual nos contos de fadas e nas 
fábulas, trazendo à narrativa um caráter próximo ao universo 
da contação de histórias. Neste curto conto, vê-se um artista – 
pintor – que assiste a uma espécie de mutação de um peixe – 
objeto a ser representado: 

Era uma vez um pintor que tinha um aquário 
com um peixe vermelho. Vivia o peixe 
tranqüilamente acompanhado pela sua cor 
vermelha até que se principiou a tornar-se negro 
a partir de dentro, um nó preto atrás da cor 
encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e 
tomando conta de todo o peixe. Por fora do 
aquário o pintor assistia surpreendido ao 
aparecimento do novo peixe. (HELDER, 2005: 
21)  

Segundo Silvia Oliveira, em seu estudo Estilo e ficção 
autoral n´Os Passos em Volta, de Herberto Helder, diz: 

O pintor de “Teoria das cores” depara-se com 
um fenômeno de progressiva modificação da 
realidade enquanto a contempla. A questão que 
lhe coloca é a de traduzir essa mesma realidade 
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para o quadro respeitando a sua natureza 
mutável. A cor preta que se desenvolve e alastra 
desde o interior do peixe no aquário, 
sobrepondo-se à sua cor vermelha é a insídia do 
real que abre um abismo n primitiva fidelidade 
do pintor, obrigado dessa forma a questionar o 
real para poder representá-lo fielmente. 
(OLIVEIRA, 2008) 

Ao pensar na acepção do termo teoria, vê-se que na 
filosofia grega o vocábulo representa o “conhecimento de 
caráter estritamente especulativo, desinteressado e abstrato, 
voltado para a contemplação da realidade”. (HOUAISS, 2001) 
O artista encontra-se 

obrigado a interromper o quadro onde estava a 
chegar o vermelho do peixe, não sabia que fazer 
da cor preta que agora lhe ensinava. Os 
elementos do problema constituíam-se na 
observação dos fatos (HELDER, 2005: 21) 

Temos neste conto a apresentação de um eu artístico 
que contempla a insólita modificação da realidade – um peixe 
que muda de cor, de vermelho para negro – e que, através de 
sua imaginação criadora, pinta o peixe de amarelo, retratando, 
talvez, o processo de criação da obra de arte, afirmando a 
primazia do artista em relação à obra de arte:  

Ao meditar sobre as razões da mudança 
exactamente quando assentava na sua fidelidade, 
o pintor supôs que o peixe, efectuando um 
número de mágica, mostrava que existia apenas 
uma lei abrangendo tanto o mundo das coisas 
como o da imaginação. Era a lei da 
metamorfose. 
Compreendida esta espécie de fidelidade, o 
artista pintou um peixe amarelo. (HELDER, 
2005: 21-22) 
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Note-se o redimensionamento acerca do artista e de sua 
criação realizado por “Teoria das cores”, em relação a “Estilo”: 
enquanto neste o narrador utiliza-se do fazer artístico para não 
enlouquecer, transpondo a realidade para o plano estético e, 
com isso, conseguindo sobreviver a ela, “Teoria das cores” 
apresenta um artista que, face às contínuas e inexplicáveis 
metamorfoses apresentadas pelo peixe que ele tentava retratar, 
liberta-se, decidindo representá-lo segundo sua vontade, sem a 
pretensão de se reportar ao mundo real. 

Herberto Helder em seu livro O Corpo O Luxo A Obra 
diz que 

a transmutação é o fundamento geral e universal 
do mundo. Alcança as coisas, os animais e o 
homem como o seu corpo e a sua linguagem. 
(...) O poema é o corpo da transmutação, a 
árvore do ouro, vida transformada: a obra. 
(HELDER, 1977: 21) 

A transmutação em Os Passos em Volta pode ser vista 
também no conto “Doenças de pele”. Interessante notar a 
aproximação deste conto com a narrativa de caráter surrealista 
de Franz Kafka, A metamorfose. Enquanto no texto kafkiano, o 
personagem central transforma-se subitamente em um inseto 
repugnante, no conto herbertiano, o narrador, que acaba por 
sofrer também uma transformação, é acometido por uma 
doença de pele: 

Numa noite de maio com grossas estrelas no ar 
largo, olhei para as minhas mãos e vi uma nódoa 
branca. Eu era um homem tranqüilo, 
emocionalmente disponível, mas defendido 
contra as vertigens da dissipação. Convivia com 
bastante gente. Claro, não amava ninguém. E 
então vi de súbito a nódoa na mão direita. Gosto 
da mão direita, associo-a por ventura à tradição 
de que é um nobre instrumento da obra, de que 
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se articula com a própria profundidade dos 
nossos talentos. (HELDER, 2005: 61)   

A mão direita, associada à ferramenta do artista – 
instrumento da obra –, é a primeira parte do corpo que 
manifesta o aparecimento insólito da mancha. A personagem, 
que antes se encontrava em equilíbrio, isto é, numa vida estável 
e serena – eu era um homem tranqüilo –, depara-se com uma 
transmutação que acaba por trazer um sentimento de inquietude 
e de hesitação, que caracterizam a força dramática deste conto 
herbertiano:   

estava sentado a ler, e vi então uma nódoa 
branca esbranquiçada na base do polegar. Supus 
que fosse a claridade, pensei depois que alguma 
substância deixara ali aquela marca. Desloquei a 
mão e a mancha ficou no mesmo sítio. E quando 
a esfreguei com o polegar da mão esquerda, nem 
de leve se alterou. Que pensar? Devia ser 
qualquer irritação de pele, um eczema branco. 
(HELDER, 2004: 62) 

A tentativa de encontrar uma explicação natural ao 
surgimento da mancha é posta em xeque, quando, ao se deitar, 
percebe que a nódoa branca se alastrara: 

quando fui me deitar, e pus a mão sobre a 
coberta da cama, notei que a mancha aumentara. 
Abrangia agora toda a base do dedo como um 
anel grosseiro. Lembro-me de que levantei a 
cabeça, um pouco de lado, e olhei para a janela 
onde as cortinas brancas pulsavam. [...] A minha 
mão tremia, também me lembro, e a noite 
acumulou-se de repente dentro desse instante, 
uma noite compacta, irremovível. Estive à beira 
do pânico, mas olhei à volta e senti que vivia no 
lugar que eu próprio escolhera. Era um homem 
coordenado com os dias, entendendo que a 
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matéria da minha existência, doce e dócil, 
afrontava a matéria do mundo e se amansava nos 
dedos desse mundo. (HELDER, 2004: 62-63) 

Uma espécie de personificação pode ser vista nas 
cortinas que pulsavam, revelando o estado de hesitação que 
acomete o narrador. A mão trêmula e a forte imagem: a noite 
acumulou-se de repente dentro desse instante ressaltam ainda 
mais a perplexidade deste eu frente à insólita transformação de 
si mesmo. A brasa ligada ao sonho sugere o desejo ardente da 
criação no plano do onírico. Porém, o ardor do sonho 
transfigura-se em sombrio e ardente – epítetos referentes aos 
novos dias de sua vida, que se torna abjeta. Tal abjeção leva-o 
a esconder a carne contaminada: 

Durante o sonho, a mão direita agarrava um 
punhado de brasas. Acordei bruscamente e 
acendi a luz. A mancha alargara; uma outra, 
ainda mais intensa, enchia-me a palma da mão. 
Foi assim que os novos dias invadiram a minha 
vida, e eram dias sombrios e ardentes, enquanto 
as manchas apanhavam a mão e avançavam já 
pelo pulso acima. Não era ainda o medo, mas as 
minhas convicções vacilaram e comecei a 
esconder a carne contaminada e a aproximar-me 
mais das pessoas. (HELDER, 2004: 63-64) 

 A transformação da pele do narrador e seu sentimento 
de abjeção, ao invés de o encaminhar ao isolamento, como no 
texto kafkiano, traz a necessidade de se aproximar mais das 
pessoas. A mão adquire um caráter nobre, fundindo, assim, a 
terribilidade do grotesco e a plenitude do sublime: 

A mão ganhara uma insólita nobreza, outra, uma 
nobreza nova, terrível. Ela, que antes me dera o 
sentido do exemplo criador, a mão humanista, 
perdera o talento de ser hábil e construtora: era 
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agora a mão nefasta, proibida entre os homens, 
subversiva. (HELDER, 2004: 64) 
aproximava-me mais e mais das pessoas, e tinha 
com elas conversas apaixonadas e instáveis. 
Principiava a amá-las com aflição; a amar esses 
rostos tremendos no seu prestígio distante. 
(HELDER, 2004: 64) 

A metamorfose causada pela doença de pele, chamada 
pelo narrador de florescimento maldito, leva-o ao extremo do 
aviltamento de si mesmo. A sensação de se transformar num 
réptil branco, repugnante como o inseto de Kafka, acaba por 
encaminhar o narrador a uma profunda reflexão, a do existir. A 
região atacada pela doença é uma região irrevogável, um 
caminho sem volta, a pior das chagas, a memória mortal, 
aquela que não permite esquecer: 

A mancha alastrava. Atingia um terço do 
antebraço, e era cada vez mais branca. A mão 
esquerda principiara também a ser atacada, e 
certa manhã descobri meio da testa uma mancha 
redonda como um olho. A propagação foi 
rápida. Da raiz dos testículos subia já o 
florescimento maldito, enquanto pelos dedos e 
na cara as manchas cresciam sempre. [...] 
Transformara-me num réptil branco. Contudo 
penso às vezes que não era, nem é, uma doença 
física: lepra ou coisa assim. Talvez o meu corpo 
esteja como dantes, fechado, intacto. Talvez a 
lepra me tenha atacado noutro sítio, numa região 
irrevogável. Talvez entre o amor e o mundo haja 
uma chaga pior – a memória mortal. (HELDER, 
2004: 65) 

O conto “Cães, marinheiros” apresenta como marca do 
insólito a inversão da realidade. O início do conto já acarreta a 
estranheza: Era um cão que tinha um marinheiro, trazendo 
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como marca o tom fabular – Era (uma vez) –, como visto em 
“Teoria das Cores”: 

Era um cão que tinha um marinheiro. O cão 
perguntou à sua esposa, que se pode fazer de um 
marinheiro? Põe-se de guarda no jardim, 
respondeu ela. [...] Um marinheiro é uma 
criatura derivada por sufixação, e pode recear-se 
o poder do elemento de base: o radical mar. Em 
vez de guardar o jardim, ele acabaria por fugir 
para o mar. (HELDER, 2005: 99) 

Digna de destaque é a forma lúdica pela qual é definido 
o marinheiro. Esta criatura derivada por sufixação, -eiro, 
perderia todo o seu sentido sem seu radical – mar 
representando sua origem, sua essência. No entanto, os donos 
da criatura saem do litoral para “o mais interior possível” 
(HELDER, 2005: 100), distanciando-se, por conseguinte, do 
mar. A perda da identidade do marinheiro – o mar – leva-o à 
morte, sugerindo a impossibilidade de vida sem a essência: 

Os cães observavam-no da janela e viam que o 
seu marinheiro perdia as forças a cada volta. [...] 
De manhã vieram cedo ao jardim e verificaram 
que o marinheiro estava morto. – Era um 
marinheiro tão esperto, disse a cadela. 
(HELDER, 2005: 100-101) 

Em “Teorema” – conto que revisita o passado histórico 
português e o mito da Rainha coroada depois de morta, Inês de 
Castro –, o insólito pode ser percebido na voz do narrador, 
Pero Coelho, que narra a própria morte, quebrando a ordem 
natural das coisas, pois “a morte é o único ato que não é 
passível de ser narrado, porque está justamente fora da 
linguagem”. (SILVA, 2004: 245) 

De novo me ajoelho entre os pés dos carrascos 
que andam de um lado para o outro. Ouço as 
vozes do povo, a sua ingênua excitação. 
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Escolhem-me um sítio nas costas para enterrar o 
punhal. Estremeço. Foi o punhal que entrou na 
carne e me cortou algumas costelas. Uma 
pancada de alto a baixo, um sulco frio ao longo 
do corpo – e vejo o meu coração nas mãos de 
um carrasco. (HELDER, 2005: 94-95) 

A dor sentida pela punhalada que rasga a carne, a 
sensação táctil do sangue escorrendo ao longo do corpo e o ato 
de ver o seu coração nas mãos de um carrasco evidencia o 
caráter nonsense da narração. Dá-se o início de um ritual que 
beira a antropofagia, no qual o rei ergue o coração do assassino 
de Inês de Castro como um prêmio conquistado e, em seguida, 
devora-o: 

O moço sobe a escada com a bandeja onde o 
meu coração prece um molusco sangrento. D. 
Pedro volta-se, a bandeja aparece junto ao 
parapeito da janela. O rei sorri. Ergue o coração 
na mão direita e mostra-o ao povo. O sangue 
escorre-lhe entre os dedos e pelo pulso abaixo.  
[...] 
E eu irei crescendo na minha morte, irei 
crescendo dentro do rei que comeu meu coração. 
(HELDER, 2005: 95-97) 

O insólito estabelece-se também na inadequação da 
cena histórica, em um  

cenário híbrido de camadas de passado e 
indícios de presente. [...] A presença do klaxon, 
dos automóveis, da estátua do marquês de Sá da 
Bandeira, a Igreja do Seminário, a Barbearia 
Vidigal ao lado do palácio do rei, e mesmo a 
janela quinhentista do estilo manuelino, faziam 
deslizar a cena para um tempo outro. (SILVA, 
2004: 245-246) 
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O próprio título do livro, Os Passos em volta, remete-
nos à idéia de circularidade, uma espécie de retorno ao ponto 
de partida, um regresso ao início ou, utilizando as palavras de 
Herberto Helder sobre tal questão, em Photomaton & Vox: 
Tudo acabando onde começa. 

Segundo Cleone Rodrigues, em seu artigo Uma leitura 
de Escadas e Metafísica, de Herberto Helder, tece o seguinte 
comentário acerca de Os Passos em Volta:  

Em seu livro Os Passos em Volta, num ângulo 
de 360º, o autor faz o percurso da vida, do 
mundo das coisas e dos homens, se dispersa e se 
concentra em cogitações de homem e artista, 
choca-se, emaranha-se, e, na arte, recupera o 
tempo e os estilhaços de seu próprio ser. 
(RODRIGUES, 1992: 461) 

Essas palavras de Cleone Rodrigues vêem na obra de 
Herberto Helder uma reflexão sobre o papel do homem em 
relação ao mundo e à vida, levando ao máximo o pensamento 
kantiano segundo o qual uma obra de arte propicia uma 
contemplação estética e conduz à citada reflexão. 

A idéia de circularidade que perpassa a obra de 
Herberto Helder aqui estudada é evidenciada no último conto 
do livro, “Trezentos e sessenta graus”. Percebemos nesse conto 
um eu que regressa a sua casa, retornando à origem: “Este 
quarto dura desde as origens da vida – penso. Foram entrando 
nele, como pequenas correntes tranqüilas, os minutos dos 
séculos”.(HELDER, 2005: 145) 

A imagem do tempo, que, segundo Chevalier, em seu 
estudo sobre os símbolos (CHEVALIER, 1990), pode ser 
representada pelo círculo (360º), é posta em destaque quando o 
Personagem comenta o envelhecimento de uma pessoa – a 
mãe: 

Felizmente não se pode assistir ao vagaroso 
envelhecimento de uma pessoa. Vê-se tudo de 

 70 

uma só vez. É quando já somos céticos. Vê-se 
que todas as mães caem de podres. A velhice 
começou pelo meio, algures, num sítio obscuro. 
(HELDER, 2005: 145) 

A busca de algo, que em nossa visão sugerimos como o 
interior do próprio eu, leva-o a meter-se dentro do labirinto – 
símbolo da busca do centro. A imagem do tempo é novamente 
explorada quando a mãe parecia escutar o rumor de uma água 
irreal correndo ali mesmo. 

Era o quarto com a mesa oval, e o tempo oco em 
que tudo se encontrava colocado desde sempre, 
para sempre. Eu tentava meter-me dentro do 
labirinto, e declarei: – Estou de volta. E o pai 
sorria estupidamente e abanava a cabeça. A mãe 
parecia escutar o rumor de uma água irreal 
correndo ali mesmo. (HELDER, 2005: 146) 

A busca “labiríntica” do centro, a brevidade do tempo e 
a fugacidade das coisas levam o eu a sentir a vileza de sua 
condição humana, imagem recorrente em alguns contos de Os 
Passos em Volta. Digna de destaque é a presença do termo paz 
remetendo a uma espécie de resignação e conformismo por 
parte do narrador: 

O centro é essa tarefa absurda, a continuação do 
tempo. A imensa inutilidade de tudo apazigua-
me. Sou vil. Paz e vileza: toda a minha vida. Eu 
também envelheço – penso abruptamente. 
(HELDER, 2005: 148) 

Este homem que busca o sentido de sua existência, o 
seu próprio centro, o seu eu, parece ver no retorno à casa 
materna um símbolo de plenitude. Entretanto, em seguida 
reconhece que se trata de um equívoco sentimento de plenitude, 
que traz a sensação do lado puro do ser reconquistado: 
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Mas nada é tão bom para esse equívoco 
sentimento de plenitude, essa paragem e 
retrocesso brusco do tempo, a estupenda pureza 
reconquista, como encontrar-se no comboio de 
regresso. Ele pensa como esses mesmos 
caminhos foram percorridos alguns anos antes, 
em sentido contrário, e agora parece-lhe 
reconhecer as árvores depois da estação, a 
casinhota coberta com chapas de zinco 
vermelho, a ponte rangente, a enorme lâmpada 
balançando ao vento. (HELDER, 2005: 148) 

O reconhecimento de seu sítio de origem, de seu ponto 
de partida, do primeiro ponto do círculo a ser desenhado em 
sua existência, tanto como homem quanto como ser criador, faz 
da imagem do regresso um processo de reflexão acerca do 
principio das coisas. 

Acreditamos, enfim, neste breve estudo sobre alguns 
contos de Os Passos em Volta termos apresentado algumas 
marcas que tocam na questão do insólito, que neste livro de 
Herberto Helder acaba por servir como forma de representação 
da criação artística, refletindo, esteticamente, o posicionamento 
do eu perante o mundo. 
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REFLEXÕES SOBRE UM POSSÍVEL 
INSÓLITO NA NARRATIVA DE  

SÉRGIO SANT`ANA: 
UMA LEITURA DO NARRADOR EM 

“MONSTRO” SOB A ÓTICA DA  
“PÓS-MODERNIDADE” 

Augusto Brito Montano  
UFF 

E quanto ao dia que virá depois do 
amanhã?. 
Quando terminará o período moderno? 
Algum período jamais esperou tanto 
tempo? 
A Renascença? 
O Barroco? 
O Clássico? 
O Romântico? 
O Vitoriano? 
Talvez somente a idade das Trevas. 
Quando terminará o modernismo e  
o que vem em seguida? 

(Hassan apud BERMAN,1998) 

Ao realizarmos a leitura de “O Monstro”, a primeira 
ficção que dá nome ao livro de Sérgio Sant`Anna (O Monstro: 
Três histórias de amor), podemos realizar uma análise crítica 
desta primeira narrativa, ao levantar algumas questões como, 
por exemplo, o de explicar, conforme ressaltada, pela leitura do 
texto, esta “sedução”, ou aliciamento, que esse “monstro” 
provoca e faz o leitor prender a atenção do início ao fim do seu 
relato.  
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Falando-se do “Monstro” como um possível 
personagem insólito na narrativa, percebemos que o leitor, 
através do título da obra e do conto tem sua expectativa 
quebrada ao longo da narrativa quanto a realização e 
desenvolvimento de uma história “fantástica” ou ligada ao 
“realismo maravilhoso” pois a todo momento nós é mostrado, 
pelo narrador, “fatos” reais que são habituais ao nosso 
cotidiano. Por isso este estudo se fixará na questão do narrador 
na dita “pós-modernidade” pois, a cada página o narrador vai 
fazendo surgir um “monstro” , numa temporalidade próxima a 
dos leitores.  

O CONCEITO DE “PÓS-MODERNISTA”: 

O termo “Pós-modernismo”, na literatura, é de 
significado polêmico, devido às diversas acepções do termo. 
Sobre o conceito de “pós-modernista” podemos nos apoiar, 
dentro dessa visão, em JOBIM (2002) quando se baseia em 
BAUMAN (1993) e HABERMAS (1993), expondo que: 

Para começar, “pós-modernista” está longe de 
ser um adjetivo que possa mais consensualmente 
ser utilizado como designador de um certo 
período da contemporaneidade. Se para alguns 
encontramo-nos em plena pós-modernidade, 
vivendo sob condições de permanente e 
incurável incerteza – uma vida na presença de 
uma quantidade ilimitada de formas de vida, 
incapazes de provar suas aspirações a se 
fundamentarem em qualquer coisa mais sólida e 
amarrada do que suas próprias convenções 
historicamente moldadas, por outro lado, para 
outros, nem caberia falar em pós, se a 
modernidade ainda é um projeto incompleto. 
(JOBIM, 2002: 80) 
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Sabe-se que toda forma de experimentos em linguagem 
sempre fora feita sempre desde que o “romance”, gênero 
literário, originou-se substituindo a narrativa poética da 
epopéia. Quando o romance alcança esse estágio de 
experimentação da linguagem, desde o seu primeiro momento, 
há inúmeras possibilidades de “escrita”. Se essa “possibilidade 
de escrita” será abarcada dentro de uma aceitação de um 
público leitor, isso somente o “tempo” irá dizer. 

Verificamos que a “pós-modernidade”, na literatura, se 
caracteriza pelo termo “pluralidade” ou “multiplicidade” 
(pluralidade de gêneros literários e multiplicidade de vozes 
narrativas) dentro de um contexto de mundo não mais pautado 
por um racionalismo que gera “conforto”, mas sim por uma 
crise da “razão” que gera “desconforto” em que a narrativa 
“pós-moderna” se preocupa menos com o significado do que 
com o significante, e na qual a idéia de “verdade veiculada” é 
mais importante que “a verdade em si”.  

UMA DAS POSSÍVEIS ANÁLISES CRÍTICAS DE  
“O MONSTRO”: 

Conforme analisado, a questão do “narrador” vai se 
aproximar, muito, daquele conceito de “narrador” que Silviano 
Santiago (1989) apresenta como primeira hipótese de trabalho, 
em seu texto, “O narrador pós-moderno”, como aquele 
narrador que vai mostrar uma realidade como se fosse um 
“repórter”, assim nos confirma: “Tento uma primeira hipótese 
de trabalho: o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a 
si da ação narrada, em atitude semelhante a um repórter ou de 
um espectador”. (SANTIAGO, 1989: 1) Ainda sobre esta 
questão, o mesmo autor afirma que Walter Benjamim (s.d.) 
caracterizou três estágios evolutivos por que passa a história do 
narrador e diz que enquanto ele desvaloriza o narrador que é 
jornalista, por outro lado, “pós-moderno” valoriza: 
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terceiro: o narrador que é jornalista, ou seja, 
aquele que só transmite pelo fato de narrar a 
informação, visto que escreve não para narrar a 
ação da própria experiência, mas o que 
aconteceu com “x” ou “y” em tal lugar e há tal 
hora. (Benjamim apud SANTIAGO, 1989: 1) 

Porém, neste texto “o monstro” o personagem principal, 
que dá título ao conto, passa a ser, por intermédio do espaço do 
subterfúgio literário, um “entrevistado” a responder a uma 
“entrevista”. Então, cria-se uma situação de reportagem, 
disfarçando o que seria o gênero “conto”.  

Na verdade, quando nós, leitores, nos deparamos com 
essa estrutura, verificamos que esta vai se afastar do que se 
entende, comumente, do “conto” quanto a um “gênero 
literário”. Então, o que ocorre, no suposto “conto”, é um autor 
que busca um novo mecanismo para registrar a mensagem que 
veicula. O autor faz, através de uma suposta entrevista, este 
“monstro” se apresentar ao leitor.  

Quem seria o “monstro” dessa história? Seríamos nós, 
leitores, ao compartilhar com ele esse relato, criando-se um 
laço de cumplicidade, assim como a personagem “Marieta”? 
Ou o que seria essa “monstruosidade” que tanto seduz este 
leitor (nós) nesse subterfúgio narrativo, que vem a ser essa 
entrevista com esse professor de filosofia? O que se pode 
ressaltar como característica dessa nova proposta de se 
apresentar uma história pelo viés dessa “reportagem policial” 
ou melhor, dessa entrevista com o tal “monstro”? Como se 
pode analisar este conto a partir do que é visível, com muito 
destaque, dessa realidade (acontecimento principal) que vai ser 
explicitada, e também, a partir dessa aproximação com algo 
que pode ser corriqueiro, que pode acontecer no dia-a-dia?  

Nós caminhamos numa dada construção da história e 
ele (“monstro”) tenta nos mostrar que foi quase uma fatalidade, 
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que não houve ali a intenção de matar, de certa forma, 
esvaziando o sentido de “monstruosidade” desse ato cometido. 

O que seria esse “monstro”? Quem seria esse 
“monstro”? De fato, por intermédio de uma atitude, que 
poderia ter ficado no anonimato se ele não se entregasse á 
polícia (um crime quase perfeito), esse “monstro” vai buscar, 
na sua confissão do crime à polícia, uma redenção, “uma 
entrega”, voltada também na entrevista, porque é como se ele 
tivesse uma certa estima, uma certa paixão, um certo 
sentimento amoroso por sua vítima, que ele mal conhecera, e 
que ele mal trocara algumas palavras nos poucos momentos 
daquela convivência muito efêmera. Isto vai fazer com que ele 
seja aprisionado e condenado a 30 anos de prisão. 

Como se pode situar, enfim, este conto? O que é que se 
pode analisar, nessa leitura da primeira parte? O que se pode 
destacar, nesse “conto”, comparativamente, no âmbito do 
sentido da obra literária dos séculos atrás? O que se pode trazer 
á tona além do que já foi apresentado? O que desperta a 
atenção nessa leitura? 

A trama da história é tecida disfarçadamente, fazendo-
nos crer que estamos lidando com uma reportagem policial e 
como estivéssemos “abrindo” um “caderno de notícias” (uma 
folha de jornal ou revista) de “crime”, e nos deparássemos com 
tal caso. 

Há um narrador “primeiro”, quando a história começa, e 
que, quase como se fosse em ritmo de se notificar também, vai 
começar a história, como, por exemplo, no trecho a seguir: 
“Em sessão do 2o tribunal de júri”. (SANT’ANA,1994: 39) O 
que seria isto? Mas como se poderia falar sobre essa 
introdução? É uma espécie de situar o leitor na narrativa.  

É difícil falar de narrador onisciente nessa 
contemporaneidade, porque foi o que se verifica no texto 
quando o repórter “induz” a determinadas conclusões sobre os 
fatos apresentados e ele (Antenor) “foge” da pergunta e não 
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confirma a versão induzida do repórter. Assim o faz quando 
fala sobre a questão da “droga”. Antenor sempre tenta construir 
o seu discurso se esquivando das acepções do repórter sobre o 
caso.  

A partir disso tudo, verifica-se que há três vozes 
narrativas: a voz que apresenta a questão, a voz do repórter e a 
voz do entrevistado. Então, há três vozes narrativas cada qual 
buscando seu espaço narrativo. 

 Não há aquele narrador fixo que se possa dizer 
“onisciente”. Há uma desconstrução desse fato porque, 
enquanto é ressaltado a “indução”, do ocorrido, há também 
uma outra voz, um personagem, que está, supostamente, sendo 
entrevistado, que se desvencilha dessa tentativa de 
direcionamento do discurso dele. Há um momento em que o 
repórter pergunta o porquê do personagem ter posto 
determinado tipo de música durante os eventos na cena do 
crime: “[..]- por alguma razão especial?” (SANT’ANA, 1994: 
64) e Antenor responde: “- sei onde está querendo chegar. Chet 
Baker, drogas, música”. (SANT’ANA,1994: 64) 

Sempre ele se esquiva dessa direção da entrevista e ele 
vai tentar construir, por intermédio de um intelectual que é, um 
professor, o seu discurso e embora ele diga que as aulas não 
eram nada sedutoras, ele tenta “seduzir”, da sua maneira, para 
apresentar o caso aos leitores e assim aliciá-los, talvez como 
fizera com sua vítima primeira, através da manipulação de um 
discurso. 

Note-se que são três vozes narrativas que vão desvendar 
um crime bárbaro, uma atrocidade, a ponto de a obra literária 
ser chamada de “O Monstro”. O título do texto é este. Quando 
se lê, a quem nos reportamos como sendo esse “monstro”? 
Imagina-se que esse “monstro” seria o “Antenor”, professor de 
filosofia, esse “monstro” que pratica e comete esse crime.  

Ainda que ele tente compartilhar essa 
“monstruosidade”, pode-se observar, no momento em que o 
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repórter pergunta a Antenor “O senhor sugere que foi Marieta 
quem o induziu aos crimes?” (SANT’ANA, 1994: 41), que ele 
responde negativamente, de uma maneira não muito clara. E 
ele está sempre tentando construir, de maneira cúmplice, não 
só como marido mas sobretudo como leitor, essa “sedução”. 
Esta sedução vem dessa cumplicidade que ele cria, desse laço 
que, de acordo com a leitura feita do texto, que faz com que os 
leitores se prendam a essa narração do início ao fim, inclusive 
aguçando a curiosidade para desvendar esse crime: “O quê”, “o 
porquê”, “como aconteceu”, “o que de fato aconteceu?” O que 
levou a este personagem a ser categorizado como “monstro”? 

Tudo isso acima exposto vai aguçando o leitor e a 
leitura vai sendo conduzida, como se estivéssemos diante de 
um texto jornalístico. Essa é a proposta desse outro estudo 
crítico que se apresenta: desestabilizar aquilo que estava 
fincado como onisciente, o detentor da “verdade absoluta”. 
Aquela é a verdade dele (Antenor), mas não há a “verdade da 
vítima” ou a “verdade da Marieta”, pois esta estrategicamente 
se suicida, então, não há como mais se acusar ou ler o 
depoimento de uma “outra parte” envolvida nesse crime.  

Então, estrategicamente, o autor do texto dirige seu 
texto da seguinte maneira: quando, no momento em Antenor 
anuncia que vai se entregar à polícia, a Marieta se suicida. Ou 
seja, esta “parte” (Marieta), que poderia ser uma “quarta voz 
narrativa”, é anulada. E também sobre a vítima, não se tem 
uma participação efetiva dela, na consecução de ações, a não 
ser na posição de sofrer tal violência.  

Essa construção discursiva transcorre, por intermédio 
de vários relatos, e invade através da confissão, a oralidade, o 
diário, a carta, enfim, vários discursos, depoimentos que vão de 
forma fragmentada, como este texto “O Monstro”. Embora 
tenhamos visto apenas três vozes narrativas, vamos nos deparar 
com esse “monstro”, ele vai construindo essa narração por 
intermédio desses três discursos. Um como se fosse, quase, um 
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“cabeçalho”, ou, quase, como se fosse uma ficha criminal que 
vai apresentar no texto “o caso”, “a defesa” “as partes 
envolvidas”, entre outros. 

Qual é esse aspecto desse narrador “primeiro”? Se 
fizermos a leitura desse primeiro discurso que vai conduzir o 
leitor à questão, concorre um outro aspecto, um texto jurídico 
que vai entrar e que vai nos conduzir: “Em sessão do 2o 
tribunal de júri, em 4 de março passado” (SANT’ANA,1994: 
39), ou seja, como se fizesse, nesse trecho, um relatório da 
questão, ou seja, é um outro tipo de discurso que, a princípio, 
esbarra no discurso literário.  

O que se teria de literário nessa introdução do conto? 
Disfarçadamente é um narrador, ou melhor, disfarçadamente 
não seria literário, mas nitidamente é um narrador que se 
apresenta. Um narrador anônimo “disfarçado” de “informações 
técnicas”, inclusive para que o leitor “monte” a peça principal, 
montar na nossa cabeça de leitor a história principal, as partes 
envolvidas, o acusado, a vítima, no caso dele, diz que Antenor 
fora “condenado”.  

O texto de introdução é um basicamente um relatório, 
basicamente, pois é objetivo, não possui nenhum 
“floreamento”, ele não tem adjetivação nenhuma, não faz juízo 
de valor, ou seja, é um relatório. Assim: 

Reportagem ou conto? Os dois certamente. [...] 
pode-se dizer que o narrador olha o outro para 
leva-lo a falar (entrevista), já que ali não está 
para falar das ações de sua experiência. Mas 
nenhuma escrita é inocente. [...] ao dar fala ao 
outro, acaba também por dar fala a si, só que de 
maneira indireta. A fala própria do narrador que 
se quer repórter é a fala por interposta pessoa. A 
oscilação entre repórter e romancista. 
(SANTIAGO, 1989, 2) 
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O autor é um narrador também. Porém, pertencente a essa dita 
“pós-modernidade”, é um narrador dentro do esvaziamento 
desse discurso narrativo no âmbito da onisciência. Na dita pós-
modernidade, não há mais a necessidade de se apresentar um, 
como, por exemplo, um conto do século XIX e de se apresentar 
um determinado narrador característico da época. Este texto é 
uma narrativa, porém é uma narrativa disfarçada de relatório 
jurídico, sendo que literário. No conto não se ignora o 
“condutor” da história, pois há a questão da originalidade do 
autor, ou seja, este buscando subterfúgios e mecanismos que 
possam contribuir para essa discussão. Assim, é como se o 
autor do texto dissesse para os leitores: “Vou apresentar meu 
texto, porém vou apresentar, agora, disfarçado de discurso 
jurídico, parecendo uma redação forense”. 

A definição de narrador clássico é aquele quem vai nos 
apresentar o discurso, a história, o enredo. Por outro lado, a 
questão da evolução dessa questão do narrador no decorrer, 
sobretudo, do romance (que é o que hoje seria o substituto 
daquele narrador, como, por exemplo, que se vê nas epopéias, 
da literatura da Antiguidade Clássica), da prosa de ficção, de 
um modo geral, nesse processo de evolução, se torna algo 
difícil, pois não podemos traçar uma linha temporal evolutiva 
dos narradores nas prosas de ficção, pois houve obras cujos 
narradores acabaram por subverter expectativas de qualquer 
estudo classificatório, como, por exemplo, os narradores 
“Machadianos”. Por isso evitar-se-ão fazer textos críticos (visto 
a Academia priorizar a formação de críticos literários) nos 
quais se vão nomear e denominar quem seria o narrador, 
devido à dificuldade acima exposta. 

Mas quem é o narrador? É aquele que vai contar a 
história, isto analisado de uma maneira geral. Porém, o que vai 
variar, nessas experiências narrativas, ou nessas experiências 
ficcionais, é a “possibilidade” narrativa que um autor vai 
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fornecer ao seu leitor. Como, por exemplo, nesse texto, uma 
entrevista, em tese, não seria um gênero literário.  

Sobre a verdade dos fatos, para não se culpar Antenor 
inicialmente, a partir de único ponto de vista somente, tem-se 
que considerar a existência dessas três vozes: considerando-se 
essa introdução técnica, que está nos contando a história e tem-
se um repórter jornalístico que também está contribuindo para 
a criação de uma dada “verdade”. A história em si do ponto de 
vista do que se está sendo apresentado, ou narrado, daquele que 
está desvendando os mistérios do crime é o do entrevistado, o 
conceito de verdade da história, então nesse caso é dele. Porém 
há, nesse caso, mais duas vozes, aparando esses discursos, de 
forma tendenciosa, capciosa e insinuativa, tentando conduzir 
para que este que se denominou como sendo o “narrador” 
escolhido pelo leitor, possa levar o discurso e a atenção do 
leitor.  

De certa forma, na história de “o monstro”, o jornalista 
consegue o acima exposto porque há um momento em que o 
profissional faz uso de certos recursos, como, por exemplo, que 
diz como se fosse argumentando: “Mas você não havia dito 
isso”, no seguinte trecho: “– Isso não contradiz o que disse 
antes” (SANT’ANA,1994: 54) Há todo um jogo de idéias e 
oposição entre elas que vão se equilibrar no discurso o tempo 
todo. Não se pode, no texto, apenas se achar que o que esta 
interessando aos leitores é o que o entrevistado está 
assimilando. Há toda uma composição discursiva que vai 
contribuir para o enriquecimento de nossa leitura.  

Nesse aspecto, há que se confrontar essas vozes, esses 
“arcabouços”, esses “alçapões” que o narrador, dito “pós-
moderno”, vai nos apresentar e levar o leitor a perceber certos 
aspectos. 
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FICÇÃO VERSUS FATO: 

O curioso é o disfarce desta ficção, é o discurso que vai 
tentar extrapolar o ficcional disfarçado de “fato”, isto porque 
toda a construção do discurso leva a crer, que aqui estamos nos 
deparando com uma história passional, que nós estamos nos 
deparando com uma realidade, com um fato publicado no 
jornal. 

Essa é, possivelmente, uma das intenções do autor: 
reforçar o que seria o discurso ficcional. Então, que é a ficção? 
Talvez a resposta vá além do que seja “o narrador”. Que é a 
ficcionalidade da questão? Faz-se um conto detrás de um fato.  

O que seria ficção? O que seria fato? O que seria a 
verdade expressa e o que seria verdade inventada como, por 
exemplo, nas obras de Clarice Lispector? Talvez o leitor já 
estivesse predisposto a aceitar o texto literário como ficção 
passível de falseamento da realidade e o texto jornalístico 
como fato objetivo verdadeiro. 

Sobre esta questão temos que citar novamente uma 
suposta característica da pós-modernidade que seria a maior 
importância da “verdade veiculada” do que a “verdade 
propriamente dita”, em termos gerais. E que a verdade 
“veiculada” é por muitos pensadores associada á “ficção 
ideologicamente útil” não necessariamente ligada à idéia de 
veracidade objetiva, supostamente ligada á prática do “bom 
jornalismo”. 

“O monstro” como um conto disfarçado de uma 
reportagem de jornal serviria para reforçar a diferença entre o 
“conto” e o gênero jornalístico real. Este prezaria, eticamente, 
pela verdade objetiva dos fatos, enquanto que o outro pela 
verdade veiculada na criação ficcional. 

Porém, se o jornalismo se impõe, hoje em dia, segundo 
o filósofo Olavo de carvalho, em artigo publicado no Jornal do 
Brasil em 30/11/2006, veiculando “verdades veiculadas 
ideologicamente úteis” e não “verdades objetivas”, será que 
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podemos lançar a hipótese de que muito do que se veicula no 
espaço jornalístico pode ser caracterizado como ficção e não 
como fato objetivo verdadeiro? 

Observa-se que, a partir do século XIX, o conceito de 
verdade passa a ser relativizado, dando a verdade absoluta 
lugar às diferentes opiniões de cada ser humano surgindo o 
Realismo-Maravilhoso, nesse contexto. Contudo, à medida que 
a humanidade aproximou-se do século XXI, esse conceito de 
verdade até então relativo, passou a ser encarado de maneira 
mais radical, já que com a chegada da pós-modernidade a 
verdade perde sua existência até então possível de delimitar. 
(Cf. BAUMAN, 1998: 142) 

Olavo de Carvalho rechaça o culto de autores e 
conceitos “pós-modernos”, como, por exemplo, a idéia 
anteriormente exposta (o desprezo da distinção entre o 
verdadeiro e falso) no qual afirma, que haveria, hoje em dia, 
um “jornalismo de ficção” e também no qual “o meio 
universitário” se acha dominado por idéias de certos autores 
“pós-modernos” como Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, 
Giani Vattimo. Assim completa: 

[...] então me dei conta, retroativamente, de que 
as idéias desses senhores haviam dominado tão 
amplamente o meio universitário brasileiro – 
principalmente as escolas de jornalismo e 
letras que a simples tentação de contrariá-las já 
era reprimida in limine por meio do escárnio, 
das rotulações humilhantes e das ameaças 
explícitas. (CARVALHO, 2006: A11) [grifo 
nosso] 

Nisto verificamos que se esta discutindo questões 
ligadas aos gêneros (jornalísticos) que, para no caso da 
literatura de ficção pós-moderna é onde pensávamos que se o 
autor fizesse “ficção” usando-se de um outro mecanismo como 
verificamos em “O monstro”, através da reportagem. Será que 
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as discussões sobre jornalismo afetarão a ficção literária, pela 
verossimilhança, que é somente um simulacro da realidade? 

Enfim, são essas questões que o escritor 
contemporâneo, vai mostrar e vai discutir. O que seria, na 
verdade, o “narrador” que é um dos elementos da ficção? O 
narrador não é elemento absoluto. Ele é “parte”, nós temos 
outros elementos que vão compor o discurso narrativo, como 
por exemplo, o personagem, o tempo, o espaço, enfim, toda 
uma gama de elementos, embora o narrador seja aquele que 
leve a “suposta verdade” ao leitor.  

 Se pensarmos numa questão, hoje, muito crucial, sobre 
“gêneros literários”, como, por exemplo, até que ponto esse 
texto “O monstro” pode ser considerado um “marco” naqueles 
estudos? 

E no que se refere à entrevista, esta é, na verdade, 
oralidade. Como pensar a questão da existência de um suposto 
gênero “entrevista” sendo ela, na sua essência, “oralidade”?(a 
não ser, atualmente, onde se consegue fazer “entrevistas” via e-
mail). Se antigamente o entrevistador anotava mais a 
entrevista, por outro lado, nos dias atuais o entrevistador grava 
mais que anota.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo assim, não é o “tempo” que vai definir o que é ou 
o que foi o “narrador” ou o “Monstro” como possível 
representação de uma literatura fantástica. Muito menos, não é 
o tempo que vá colocá-los numa “moldura”. Não é essa atitude 
que se toma. A princípio “narrador” é todo aquele que 
apresenta a história. Já foi visto que em “o monstro” ocorre 
uma multiplicidade de vozes porque há uma “quebra” dessa 
onisciência narrativa. Porém isto não é algo que aconteça 
somente nas obras contemporâneas, pois “essa quebra” já se 
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verifica em outras obras, como, por exemplo, nas de “Machado 
de Assis” ou na de “Miguel de Cervantes”. Assim: 

A grande diferença entre o Dom Quixote de 
Miguel de Cervantes para as outras antológicas 
criações da literatura universal, entre as quais 
Hamlet de Shakespeare; Fausto de Goethe; 
Raskólnikov de Dostoievski; e, por fim, Brás 
Cubas de Machado de Assis, vem a ser que o 
Cavaleiro da Triste Figura, assim alcunhado por 
seu fiel escudeiro Sancho Pança, se libertara dos 
grilhões da concepção artístico-literária; ou 
melhor, desacorrentara-se da onisciente pena 
do grande prosador espanhol do século XVII, 
para fazer-se personagem de si mesmo ao 
tornar-se Cavaleiro Andante, à força de sua 
pródiga e fértil imaginação. (LOURENÇO, 
2006, 7) [grifo nosso] 

Também podemos nos questionar até que ponto na 
literatura contemporânea o espaço do insólito é para, nós, 
leitores configurado. Como em nossa temporalidade os eventos 
insólitos podem ser construídos sem se prefigurarem. Assim, é 
característica das narrativas ficcionais a existência de lacunas 
que devem ser preenchidas pelo leitor, à medida que a rapidez 
na contagem dos acontecimentos assim como a pluralidade de 
personagens e ações impedem que tudo seja detalhado em tais 
narrativas, cabendo ao leitor fazer essas descobertas.  

Entretanto, a liberdade de interpretação concedida aos 
leitores deve respeitar os limites do texto; o leitor deve 
entender que sua interpretação é livre, à medida que ele se 
baseie nas marcas que o próprio texto disponibiliza. Caso os 
limites do texto não sejam respeitados, o leitor-modelo acaba 
sendo confundido com os leitores empíricos, aqueles que, nas 
palavras de Eco “em geral utilizam o texto como um 
receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser 
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exteriores ao texto ou provocadas pelo próprio texto”. (Cf. 
ECO, 1994: 14) 
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ENTRE A REALIDADE E A FANTASIA EM  
A INVENÇÃO DE MOREL DE ADOLFO  

BIOY CASARES 

Bárbara Maia das Neves 
 UFRJ/MB/FTESM/UNESA 

Funny how I find myself in love 
with you 
If I could buy my reasoning I'd 
pay to lose 
One half won't do 
I've asked myself  
How much do you commit 
yourself? 
 
It's my life 
Don't you forget 
It's my life 
It never ends. 

Talk Talk, “It’s My Life”, 
Álbum: It’s My Life (1984) 

Seguindo uma concepção popular quanto à arte, vê-se 
que o principal argumento contrário é de que ela lida com 
mentiras, coisas falsas e que não existem. A ficção na 
literatura, especialmente, é vista como o principal reduto desta 
forma de pensamento. Alguns chegam ao ponto de achar que 
qualquer coisa é válida dentro da ficção já que nada daquilo é 
verdade. Frases como “Pode-se falar qualquer coisa, nada vale 
mesmo” são mais comuns entre os leigos da literatura que se 
pode imaginar. No segundo livro de A República (circa 360 
a.C.) de Platão, é atribuída a Sócrates a noção de que ficções 
podem ser perniciosas, principalmente quando não 
correspondem à ‘realidade’, à ‘verdade’. Tal elemento é 
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criticado principalmente quando se fala de contar tais 
‘mentiras’ às crianças, cujas mentes seriam muito frágeis, 
suscetíveis a qualquer influência e incapazes de discernir o 
‘real’ do ‘imaginário’. (Cf. PLATO, 2000: 48-50.) Tal 
argumento ainda é mantido por muitos pais hoje em dia que se 
recusam a falar de figuras folclóricas como o Papai Noel com 
seus filhos por achar que tais fantasias não ajudam em nada, 
apenas deturpam as mentes infantis. Quanto ao debate sobre a 
presença desta forma de ficção no desenvolvimento infantil, 
vamos deixar para uma outra oportunidade. 

O grande problema de pensar a ficção como uma 
grande mentira é que ela acaba por ganhar uma conotação 
pejorativa, como se verossimilhança, coerência, entre outros 
pontos, fossem irrelevantes e o estudo da ficção fosse algo 
menor. O que grande parte das pessoas deixa de perceber é que 
o fictício não está restrito ao universo infantil e ao mundo da 
arte; por diversas vezes nos valemos dela em nossos modos de 
vida sem mesmo nos darmos conta disso. Um exemplo muito 
comum seria mesmo o enxoval de um bebê: na cultura 
brasileira, e em várias outras, a cor rosa é quase que exclusiva 
das meninas e a azul é preferencialmente usada por meninos, 
sendo outras cores tidas como neutras. Ainda assim, o que faz 
com que o rosa seja tão exclusivo ao universo feminino? Hoje 
em dia a moda nos mostra vários casos em que roupas de 
homem variam desde o rosa-bebê até tonalidades mais fortes 
sem que haja questões atribuídas à sexualidade do cliente. Se 
os adultos podem, por que não os bebês? Aqui vemos uma 
forma de ficção: uma convenção social estabeleceu padrões de 
cores a serem usados em enxovais e acredito ser bem difícil 
fazer isso desaparecer da cultura popular. Os padrões de 
comportamento em torno do rosa e do azul são respeitados, 
mas sem que as pessoas se dêem conta de estarem vivendo uma 
ficção no seu cotidiano. 
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Wolfgang Iser no seu texto “A ficção tematizada no 
discurso filosófico” apresenta ao leitor as idéias de Jeremy 
Bentham, um dos pais do Utilitarismo (corrente filosófica no 
século XIX que buscava a maior felicidade para o maior 
número de pessoas). No artigo de Iser, o autor argumenta como 
para Bentham a ficção é principalmente uma espécie de “pacto 
social”, ou seja, uma espécie de “verdade” a ser adotada por 
um grupo com a esperança de que isso ajude a regularizar a 
sociedade em que vivem. (Cf. ISER, 1996: 154-156) Outro 
autor a debater tal questão é Umberto Eco no último capítulo 
de seu Sobre a Literatura (2003):  

Se sustentássemos que todos os meios, todas as 
revelações de qualquer religião nada mais são 
que mentiras, uma vez que as crenças nos 
deuses, de todos os tipos, moveu a história 
humana, não restaria senão concluir que 
vivemos há milênios sob o império do falso. 
(...) Logo, como muitos no curso da história 
agiram acreditando naquilo em que algum outro 
não acreditava, é forçoso admitir que para cada 
um, em medida diversa, a História tem sido em 
grande parte o Teatro de uma Ilusão. (ECO, 
2003: 252)  

Ainda que estes fragmentos debatam a questão da 
religião, algo que não pretendo discutir aqui, mais uma vez é 
possível ver que teóricos levantam a questão de como em 
vários pontos das nossas vidas, de ciência a religião, passando 
pela economia e pelas leis, o indivíduo está cercado por ficções 
que ajudam a organizar seu convívio na sociedade. Afinal, 
citando mais um exemplo: como pode um simples pedaço de 
papel garantir a minha posse de um determinado terreno se não 
for pacto social que acredita no poder do dito papel? 

Entretanto, não é porque as ficções permeiam tantos 
aspectos da vida que se deve presumir que tudo deve ser 
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etiquetado sob a categoria de falso. O principal aspecto a ser 
considerado está em entender que a realidade não é tão 
absoluta quanto se pensou por tanto tempo; como debate Jean 
Baudrillard no seu livro A troca impossível (2002): aqui o autor 
fala de como o nosso mundo não tem um oposto que o 
comprove – como o fato de que sei que sou biologicamente 
uma menina porque não possuo os componentes que me fariam 
ser considerada um menino. Por este ponto de vista o que nos 
resta então é aceitar a realidade que temos, ainda que seja 
impossível verificá-la. (Cf. BAUDRILLARD, 2002: 9) 

Neste artigo pretendo discutir em um primeiro 
momento a influência da realidade e da ficção na obra do 
argentino Adolfo Bioy Casares (1914-1999), A invenção de 
Morel (1940). Mais adiante pretendo debater a estrannha 
situação das pessoas-imagens que habitam a ilha onde se passa 
a história: estarão elas realmente vivas? O que seria tornar-se 
uma delas? Terão elas consciência de suas existências 
aprisionadas? Também pretendo deter-me um pouco mais 
sobre a relação amorosa entre o protagonista e a imagem de 
Faustine. 

Nesta obra nosso narrador-protagonista – um fugitivo 
da polícia devido a um crime não especificado – relata em seu 
diário como ele chega a uma ilha povoada por pessoas. Depois 
de viver com medo que elas o denunciassem às autoridades, ele 
descobre que são todas projeções eternamente repetidas de 
pessoas que existiram, como o próprio inventor Morel e seus 
amigos, e entre eles a bela Faustine, por quem o narrador se 
apaixona perdidamente. Ao longo da obra o narrador passa a 
entender melhor como as projeções foram parar lá e inteirar-se 
do funcionamento da já citada invenção; que seria uma 
máquina que criaria cópias perfeitas das pessoas, plantas e 
mesmo ambientes originais (até o sol é copiado!), a ponto de 
dar sensações aos sentidos de um observador externo (dois 
sóis, um original e uma cópia, tornam o calor na ilha quase que 
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insuportável). Desta maneira, nosso narrador prefere usar a 
invenção em si mesmo para poder criar uma projeção de si 
dentro daqueles eventos retratados. Seu objetivo seria dar a 
impressão a outros que por ventura um dia chegassem àquele 
remoto local de que ele e Faustine sempre foram amantes 
legítimos. Ainda que utilizar-se do mecanismo signifique a 
morte, como provavelmente foi o que se sucedeu com as outras 
pessoas lá ‘filmadas’, o narrador prefere inserir-se na projeção 
e viver junto da imagem da amada a levar uma vida errante e 
longe dela para sempre. O simulacro de um amor soa melhor 
para este ser solitário, e sem chances de voltar à civilização por 
seus atos prévios, do que o vazio sem ele. Além do mais, como 
os últimos parágrafos da obra demonstram, ao protagonista 
sempre haverá a esperança de que um dia sua consciência 
possa efetivamente juntar-se à de Faustine através de outros e 
mais poderosos mecanismos científicos, tornando aquela união 
“real”:  

Minha alma não passou, ainda, para a imagem 
[que o narrador criou de si junto a Faustine]; 
caso contrário, eu já teria morrido, teria deixado 
(talvez) ver Faustine, para estar com ela em uma 
visão que ninguém recolherá. 
Ao homem que, com base neste informe, invente 
uma máquina capaz de reunir as presenças 
desagregadas, farei uma súplica. Procure a 
Faustine e a mim, faça-me entrar no céu da 
consciência de Faustine. Será um ato piedoso. 
(BIOY CASARES, 2006: 124) 

Porém, parece pertinente levantar algumas questões 
antes de finalmente chegarmos a este trágico desenlace. 
Inicialmente a primeira relação do narrador com as pessoas da 
ilha é de crença em sua ‘veracidade’, como seres capazes de 
delatá-lo para a polícia, o que provoca grande medo. Mais 
tarde, ao perceber finalmente o que se passa, como tudo não é 
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nada além de uma elaborada filmagem, o narrador estabelece 
com as ditas ‘pessoas’ uma espécie de jogo que remete às 
teorias de Roger Caillois, particularmente considerando o 
aspecto de mimicry. Luiz dos Anjos discorre sobre o tema do 
jogo no seu artigo “O jogo e a dimensão humana” (2005). No 
texto ele argumenta como mimicry, no universo das 
competições, está presente não apenas no jogador em si, mas 
também naqueles que o assistem, ‘inserindo-se’ no jogo, 
contorcendo-se quando o jogador vai driblar o adversário ou 
sentido sua dor após uma falta violenta. (Cf. ANJOS, 2005) Tal 
qual assistir a um jogo de futebol, o protagonista de A Invenção 
de Morel primeiro vive como um espectador da vida daqueles 
seres, trazendo para mais perto de si aquilo que não pode mais 
experimentar – como festas e jantares –, visto que voltar à 
civilização implicaria em sua iminente prisão. Mais tarde 
observar não basta, ele anseia por mais e se insere naquela 
rotina de diversões e belos pores-do-sol em uma tentativa de se 
livrar da solidão em que se encontra. A paixão por Faustine, 
especialmente quando a acreditava um ser vivente como ele, 
começa a se manifestar talvez como um resultado desta 
carência que sente: 

Mas essa mulher [Faustine] me deu uma 
esperança [de uma interação]. Devo temer as 
esperanças. 
Observa os entardeceres todas as tardes; eu, 
escondido, a estou observando. Ontem. Hoje de 
novo, descobri que minhas noites e dias esperam 
essa hora. A mulher com a sensualidade de 
cigana e o lenço colorido, grande demais, me 
parece ridícula. Contudo, sinto, um pouco talvez 
por pilhéria, que se pudesse ser visto um 
instante, interpelado por ela um instante, afluiria 
juntamente o socorro que o homem encontra nos 
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amigos, nas namoradas e nos que estão em seu 
próprio sangue. (BIOY CASARES, 2006: 26) 

Mesmo quando ele descobre que sua amada é apenas 
uma ‘coisa’ e seu encanto por ela parece diminuir, na verdade o 
narrador se apega tanto à imagem da dama que não consegue 
mais imaginar a vida sem ela. 

Mas tudo isso [a descoberta de ser tudo um 
conjunto de simulações] que medito 
judiciosamente, significa que Faustine está 
morta; que não há mais Faustine além dessa 
imagem, para a qual eu não existo. 
De modo que a vida é intolerável para mim. 
Como seguir na tortura de viver com Faustine e 
sabê-la tão longe? (BIOY CASARES, 2006: 
114) 

Ao contrário do famoso livro de Daniel Defoe (escrito 
em 1719), onde o náufrago Robinson Crusoe encontra seu 
Sexta-Feira a quem pode dominar e também interagir, 
amenizando seu exílio forçado, aqui o protagonista tem como 
companheiros apenas as projeções, o medo, e suas várias 
manifestações: de ser encontrado por algum outro ser exceto as 
imagens e enviado à prisão, das marés que um dia podem 
inundar tão rapidamente o seu recanto na ilha que ele morreria 
afogado, e da falta de alimentação e de água potável. Por este 
viés, qualquer encontro com seres humanos que não 
representem risco, ainda que sejam pessoas ‘falsas’, passam a 
preencher a sua existência, retomando a famosa expressão de 
Baudrillard sobre o “deserto do real”. No meio desta 
convivência infértil com estas cópias brota uma nova realidade 
na vida deste fugitivo. 

Além do mais, a ficção no amor do protagonista por 
Faustine não está apenas no fato de ela ser uma imagem de 
alguém que já existiu. Há também ficção no sentimento que o 
herói professa ter por ela. Ele se apaixona por uma pessoa-
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imagem que, ainda que ande, fale e interaja com outros 
membros do grupo, ele não pode alegar ter realmente 
conhecido e convivido. Como é Faustine de verdade? Como 
seria viver realmente com aquela pessoa em toda e qualquer 
situação que um relacionamento a dois exige? O narrador pode 
alegar saber algo realmente concreto sobre a personalidade 
desta “cigana de lenço colorido”? O “amor” do narrador por ela 
pode ser classificado com um sentimento genuíno ou como um 
impulso desesperado de um ser solitário? 

A situação do protagonista de Morel lembra a situação 
vivida por Ella Marchmill no conto “An Imaginative Woman” 
(1888) de Thomas Hardy. Aqui a protagonista, presa a um 
casamento enfadonho e à rotina de cuidar de seus filhos tão 
sem imaginação quanto o pai (Cf. HARDY, 1996: 4), cria uma 
imagem redentora de um poeta que poderia ter sido seu amante 
perfeito, sua alma gêmea, um oposto ao marido prático e 
enfadonho ao qual se viu obrigada a casar para garantir um 
futuro materialmente confortável. O único problema nesta 
situação é que a única vez em que Ella viu o poeta foi em uma 
pintura em uma casa de uma conhecida dele, onde ele vivia 
alguns meses do ano. A ficção que a Sra. Marchmill cria em 
relação ao poeta com quem nunca se relacionou pessoalmente é 
tão poderosa que ela literalmente morre de amor por ele 
quando ele se suicida:  

“O, if he had known of me – known of me – 
me!... O, if I had only once met him – only once; 
and put my hand upon his forehead – kissed him 
– let him know how I loved him – (…) would 
have lived and died for him!” (HARDY, 
1996:18  “Ah, se ele tivesse me conhecido – 
me conhecido!... Ah, se eu tivesse encontrado 
com ele apenas uma vez – uma vez; e colocado 
minha mão em sua fronte – beijado-o – 
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mostrando-lhe o quanto eu o amava – (...) teria 
vivido e morrido por ele!”)  

Desta mesma maneira, é a esta ficção de como Faustine 
poderia ser a que o herói de A invenção de Morel se apega. Ao 
preferir usar a máquina em si, ele vê uma forma de atingir na 
imortalidade algo melhor do que o que tem no momento: “A 
verdadeira vantagem de minha resolução é fazer da morte o 
requisito e a garantia da eterna contemplação de Faustine”. 
(BIOY CASARES, 2006: 120) 

Nesta espécie de eutanásia virtual, é possível que a 
seguinte questão seja debatida: será que as imagens realmente 
possuem a alma (ou consciência) de seus originais 
supostamente mortos? É possível dizer que são pessoas vivas? 
Desligar os aparelhos que projetam aquela semana gravada 
seria um assassinato? Retomando A República, Sócrates fala da 
alma como uma parte de nós responsável pelo discernimento 
do que se passa na vida de uma pessoa, função esta que não 
pode ser tomada por nenhuma outra parte do corpo. (Cf. 
PLATO, 2000: 28) 

Mas a alma realmente existe? O que é realmente estar 
vivo? Dietmar Mieth no seu livro A ditadura dos genes (2001) 
defende a atribuição de ser humano já ao óvulo fecundado pelo 
esperma, ainda assim ele aceita que outros só reconheçam tal 
status no feto mais desenvolvido (com coração pulsante, pelo 
menos) e outros apenas no recém-nascido, fora do útero. (Cf. 
MIETH, 2003: 117-120) Poderíamos levar um longo tempo 
aqui debatendo as várias correntes religiosas e filosóficas sobre 
nosso lado imaterial, o que ocorre quando efetivamente 
passamos a, e também deixamos de, fisicamente existir, etc. 
Entretanto, para propósito do presente texto, pretendo adotar a 
perspectiva de Morel, que acredita firmemente em como as 
consciências das pessoas filmadas se encontram aprisionadas 
naqueles corpos virtuais. 
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No parágrafo anterior me referi à morte do narrador 
como uma eutanásia virtual, e parece que este é o termo mais 
apropriado para refletir os impulsos que levaram tanto ele 
quanto o cientista a se utilizar da invenção. O narrador vê a sua 
existência como fadada às desgraças de uma prisão ou à 
solidão da ilha, e deseja se livrar de tudo se isso representar a 
inserção em um mundo melhor. Morel alega que ao serem 
filmados e terem suas imagens repetidas para sempre, seus 
amigos estariam na verdade atingindo uma espécie de 
imortalidade; pois para ele a alma estaria na capacidade de 
estimular os sentidos, dando a impressão de realmente estar ali, 
como a imagem da amiga Madeleine, já filmada e morta, mas 
com sua imagem gravada para quem quisesse vê-la. (Cf. BIOY 
CASARES, 2006: 85) Ambos os personagens fazem uma 
escolha de mundos, como argumenta Ulrich Steinfort:  

também nós temos que decidir hoje qual é o 
melhor entre todos os mundos possíveis, quais 
as possibilidades que merecem ser realizadas, ou 
mesmo se de fato existe alguma possibilidade 
que deva ser realizada. (Steinfort apud MIETH, 
2003: 112-113)  

Retomando o raciocínio dos mundos ‘virtuais’ e ‘reais’, o que 
nos resta em meio a tantas crises e buscas espirituais, bem 
como avanços e discussões científicas é selecionar o que vai 
compor a nossa realidade, esperar que tenhamos feito as 
escolhas mais apropriadas às nossas necessidades e delas 
tirarmos o maior proveito possível.  

Todavia, debatendo o que a Dra. Elizabeth Kübler-Ross 
apresenta em Sobre a morte e o morrer (1969), a morte sempre 
existiu e ainda não houve uma maneira realmente efetiva de 
derrotá-la para todo o sempre. Podemos, por exemplo, congelar 
corpos doentes à espera de obter uma cura para seus males no 
futuro e ressuscitá-los (processo criogênico). Contudo, citando 
o poema “O Relógio” de Cassiano Ricardo: “Desde o instante 
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em que se nasce / Já se começa a morrer.” (RICARDO) Ainda 
que possamos falecer de repente, como no caso de um acidente, 
teremos que passar de alguma forma por algum dos estágios da 
morte ao longo de nossa existência. Mesmo que não tenhamos 
uma grave doença degenerativa que evidencie nosso fim; 
devemos pelo menos aprender a aceitar nossa condição de 
mortais e fazer o que melhor podemos do tempo que temos. É 
inegável o fato de que sempre vivemos com uma espada sobre 
nossas cabeças pronta para nos levar para outro plano de 
existência; e podemos até levar a vida “esquecendo” o fato ou 
tentando adiá-lo, mas é – como diz a sabedoria popular – a 
única coisa certa para todos aqueles que nascem. Para a doutora 
Kubler-Ross os estágios da morte seriam: negação da situação, 
raiva contra nossa condição temporária, barganha (ou 
promessas para ter mais tempo), depressão pelo fato ser 
inalterável e aceitação final trazendo um pouco de paz. Mesmo 
com todos os avanços médicos e aumento da longevidade, a 
médica fala de como, apesar de tudo, parece que tememos cada 
vez mais esta nossa aniquilação. A morte se torna o novo tabu, 
do qual as crianças – e por que não nós mesmos também? – 
devem ser protegidas a qualquer custo com historinhas que 
podem ser mais prejudiciais que a situação nua e crua: 

Poderíamos pensar que nosso alto grau de 
emancipação, nosso conhecimento da ciência e 
do homem nos proporcionaram melhores meios 
de nos prepararmos e às nossas famílias para 
este acontecimento inevitável. Ao contrário, já 
vão longe os dias em que era permitido a um 
homem morrer em paz e dignamente em seu 
próprio lar. 
Quanto mais avançamos na ciência, mais parece 
que tememos e negamos a realidade da morte. 
Como é possível?  
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Recorremos a eufemismos; fazemos com que o 
morto pareça adormecido; mandamos que as 
crianças saiam, para protegê-las da ansiedade e 
do tumulto reinantes na casa, isto quando o 
paciente tem a felicidade de morrer em seu lar 
(KÜBLER-ROSS, 2003: 11) 

Em A invenção de Morel temos bem presente o aspecto 
da barganha. Se em algumas culturas esse ponto se 
manifestaria através de promessas a instâncias divinas 
(“Prometo ser alguém melhor”, “Prometo acender X pacotes de 
velas”, “dar dinheiro aos pobres” etc.) para poder viver mais, o 
cientista da ilha se apóia na tecnologia e na ciência para tentar-
se desvencilhar do fim total. Nosso narrador, porém, vai mais 
além do raciocínio de Morel, ansiando pelo dia em que um 
aparelho mais completo seja criado e:  

Tudo o que se pensa e sente em vida – ou nos 
momentos de exposição – será uma espécie de 
alfabeto, com o qual a imagem seguirá 
compreendendo tudo (assim como nós, com as 
letras de um alfabeto, temos como compor e 
compreender todas as palavras). A vida será, 
portanto, um depósito da morte. Mas, ainda 
assim, a imagem não estará viva; objetos 
essencialmente novos não existirão nela. 
Conhecerá tudo o que sentiu e pensou, ou as 
combinações ulteriores de tudo o que sentiu e 
pensou. (BIOY CASARES, 2006: 98) 

Contudo, a imortalidade de Morel e do narrador tem um 
peço a ser pago: a perda do livre-arbítrio. Como mencionei 
antes, estamos aqui presumindo a existência da alma, e com as 
cópias de Morel, esta perderia toda e qualquer capacidade de 
ação criadora, condenando os seres a uma rotina eterna e 
inalterável. Ainda que não seja um destino tão terrível como 
ficar rolando pedras morro acima como no caso do rei Sísifo, 
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pode-se realmente chamar de vida o fato de estar sempre 
programado para aquilo apenas e nada mais? Levar a 
eternidade na esperança de que alguma outra invenção de um 
outro Morel possa dar-lhes de novo a liberdade de que antes 
gozavam? 

Anteriormente foi posta a pergunta sobre se o 
desligamento dos projetores poderia ser considerado um 
assassinato daquelas imagens. A melhor forma de considerar 
esta questão seria pensar em um paciente terminal para sempre 
em uma cama ou em uma pessoa que perde todos os 
movimentos do corpo após um grave desastre, como ocorre ao 
protagonista do filme espanhol Mar Adentro (Mar Adentro, 
dirigido por Alejandro Amenábar, 2004). Será que essas 
pessoas têm que morrer? O protagonista do filme acredita que 
sim, pois é inegável que tanto as imagens de Morel quanto ele 
na sua condição de deficiente nunca mais poderão atuar na 
sociedade da mesma maneira que antes. Contudo, é relevante 
pensar que a vida não está tão somente em possuir corpos 
saudáveis e mentes em pleno funcionamento. Morel e o 
narrador optam por manter seus corpos e mentes aprisionados 
nas armações da máquina. Assim, vivendo para sempre em 
visões de um mundo que lhes é perfeito, povoado pela alegria 
de reviver infinitamente aqueles bons eventos na companhia de 
quem gostam. Se uma realidade se torna insuportável, como 
um casamento ruim, não temos o direito de buscar outra 
através do divórcio? O que faz com que uma situação seja 
diferente da outra? A questão da morte? Sem dúvida. Porém, se 
a escolha do protagonista do filme, de Morel e de nosso 
narrador foi sábia, teríamos que nos colocar em seus lugares 
para entender a situação, bem como no caso dos pacientes 
terminais: temos o direito de criticá-los se optam pela eutanásia 
(real ou virtual)? Por um lado não podemos descartar que eles 
deixariam de contribuir para a sociedade como sempre, por 
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outro também não podemos julgar tão friamente suas decisões, 
desde que estas sejam muito bem pensadas. 

Em uma vertente mais otimista, Mieth lida do ponto de 
vista bioético com a questão dos incapazes ao falar de como 
eles podem mostrar que mesmo aqueles que se consideram 
‘perfeitos’ de corpo e mente na verdade não são tão poderosos 
como pensam: 

Nós [os ‘normais’] precisamos confessar sem 
restrições nossas insuficiências, nossa 
dependência em relação aos outros para 
podermos sobreviver, mas também ter confiança 
de ser aceitos e amados da maneira que somos. 
Justamente aqui começa a tarefa profética do 
deficiente. Ele pode mostrar de que é que nós 
realmente vivemos: não em primeiro lugar de 
nossa eficiência e competência, mas sim da 
confiança mútua e da cooperação. (MIETH, 
2003: 125)  

Se por um lado a vida não está simplesmente em ter um 
corpo inconsciente com um coração que bate, ela também não 
pode ser negada a quem não poderia agir de modo dito 
‘normal’ pela sociedade. Portanto, pensar nos destinos das 
pessoas-imagens da ilha não é tão fácil como parece à primeira 
vista, especialmente se levarmos em conta que quase todos ali 
foram retratados e levados àquela condição contra a sua 
vontade. Eles podem não levar mais uma vida normal, mas 
estão lá mostrando ao mundo uma história com a qual 
observadores no futuro podem aprender algo. É possível pensar 
em Morel como um assassino – pois o narrador mesmo fala da 
morte dos projetados – ou como um salvador que os perpetuou 
naquela alegre semana sem nunca mais terem que passar por 
sofrimentos e tristezas. O cientista aqui seria tal qual os 
médicos que atuam em clínicas de aborto ou que efetuam 
eutanásias em seus pacientes, odiados por uns como assassinos 
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e não por outros que entendem que seus atos, por mais 
abomináveis que sejam, possam ser de interesse de um 
determinado grupo.  

Com este pequeno caos ocasionado pela busca de uma 
definição de vida, morte, o que realmente forma o ser humano, 
podemos ver a vida dos habitantes da ilha e o amor do narrador 
por Faustine como um simulacro. Atendo-nos à definição do 
termo apresentada por Adam Roberts no seu Science Fiction 
(2000), o simulacro hoje em dia é mais que apenas uma cópia 
de um original, na pós-modernidade em que vivemos este 
elemento passa a ter primazia sobre o original, com um valor 
intrínseco preferido por muitos. (Cf. ROBERTS, 2000: 192) 
Hoje vivemos cercados de supostas integrações, de realidades e 
de virtualidades, um mundo onde é possível filiar-se a uma 
comunidade na internet como o Orkut comum nome e uma 
biografia falsos. Em casos mais extremos há o Second Life com 
indivíduos assumindo uma nova personalidade, normalmente 
bem diferente do que fisicamente apresenta no seu dia a dia 
fora do mundo dos computadores, fazer amigos, relacionar-se 
amorosamente e inclusive freqüentar concertos musicais. (O 
Globo Online, 2007) No livro, Morel defende a questão do 
simulacro pela sua ‘durabilidade’, para ele as vidas copiadas de 
seus amigos podem ser comparadas à música ou a mecanismos 
ativados por botões: 

Não se deve chamar de vida ao que pode estar 
latente num disco, ao que se revela quando o 
gramofone funciona assim que movo uma 
chave? (...) Seremos como músicas inauditas, 
gravadas num disco até que Deus nos manda 
nascer? Não percebem um paralelismo entre os 
destinos dos homens e das imagens? (BIOY 
CASARES, 2006: 86) 

Com essa facilidade de projetar-se, de reconstruir-se e 
reinventar-se, não é incomum ver como tantas pessoas acabam 

 104 

por dedicar suas vidas biológicas às suas vidas virtuais, 
abandonando o mundo ‘real’ em favor de uma outra realidade 
que lhes oferece uma gama de possibilidades que poderiam ser 
inatingíveis, ou quase, no seu cotidiano. Mais uma vez citando 
Baudrillard, agora em A ilusão vital, vivemos em um mundo 
virtual em que os aspectos que possuímos, nossas 
subjetividades, sexualidades, funções sociais, etc., se tornam 
apenas uma simulação do que um dia foram. Retomando a fala 
de Roberts sobre o simulacro: esses aspectos virtuais passam a 
ter mais valor que suas contrapartes reais. A ‘realidade’ se 
torna uma prisão aos olhos de muitos, um raciocínio defendido 
por Morel e o protagonista da obra. 

Por este viés, como o virtual se torna cada vez mais 
valorizado e a vida sendo cada vez mais um simulacro de si 
mesma, retomamos a questão de como a própria definição de 
vida sofreu também profundas alterações. Se antes falávamos 
de avanços biomédicos, de corações pulsantes e pulmões que 
respiram; hoje em dia as mudanças que a própria sociedade 
trouxe para as rotinas de seus membros com computadores e 
normas de conduta, a vida passou a ter ‘esferas’ de atuação 
onde uma forma se torna mais digna, ou pelo menos mais 
agradável, que outra. 

O narrador de A invenção de Morel aceita morrer 
fisicamente para estar virtualmente com a imagem de Faustine. 
A idéia da imagem (simulacro) que suplanta o original já existe 
em nossa cultura há muito tempo e é inclusive motivo de 
brincadeira por parte do narrador:  

Por acaso, recordei que o fundamento do horror 
de ser representado em imagem, que alguns 
povos sentem, está na crença de que, ao se 
formar a imagem de uma pessoa, a alma passa 
para a imagem e a pessoa morre. 
(...) 
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A discussão com Stoever foi terrível. Stoever 
concebeu a mesma suspeita que eu. Não sei 
como demorei tanto a compreendê-lo. 
Ademais, a hipótese de que as imagens têm alma 
parece pressupor, como fundamento, que os 
emissores a percam ao serem gravados pelos 
aparelhos. O próprio Morel o declara: ‘A 
hipótese de que as imagens tenham alma parece 
confirmada pelos efeitos de minha máquina 
sobre as pessoas, os animais e os vegetais 
emissores. (BIOY CASARES, 2006: 113) 

É interessante observar que as construções na ilha são 
descritas como uma espécie de igreja, um jardim com uma 
piscina onde ocorrem festas e uma grande mansão onde todos 
vivem, chamada por uma das pessoas-imagens de museu. 
Segundo o Dicionário Aurélio, museu é um “Lugar destinado 
ao estudo, reunião e exposição de obras de arte, de peças e 
coleções científicas, ou de objetos antigos, etc”. (Miniaurélio 
Eletrônico, 2004) Lá, este nome parece ser bem apropriado, 
tendo em vista que as pessoas-imagens passam a ser objetos 
agrupados por Morel, ele incluso. O que se pode inferir é que a 
transformação das pessoas que lá vivem em meras ‘coisas’ se 
torna completa sob esse aspecto, elas acabam por se tornar 
simulacros deles mesmos e, mais que isso, itens de uma 
coleção sombria. As pessoas imagem são tal qual a estátua de 
um grande estadista romano: por sua representação um César 
passa a ser o mais real possível para nós, o que mais próximo 
teremos de sua pessoa, visto que não temos como entrar em 
contato com ele (até que uma máquina do tempo seja 
inventada) ele então supera, para nós, a própria pessoa do 
César, porque só o conheceremos através de livros e de suas 
representações.  

Ainda como se vê em várias mostras pelos museus 
mundo afora, muitas vezes recorre-se a imitações de obras para 
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que o entendimento da mensagem não fique prejudicado. 
Porém, se em muitas vezes a cópia vem à frente porque o 
original não mais existe, foi destruído, ou não está disponível 
para estar naquele dito lugar (comum em obras muitíssimo 
raras que quase nunca deixam o local onde estão guardadas), 
na ilha de Morel as cópias se tornam mais importantes que seus 
originais porque elas estarão lá para sempre, como diz o 
próprio cientista ao explicar o nome do prédio principal de ilha: 
“Pensava então em erigir grandes álbuns ou museus, familiares 
e públicos, para essas imagens”. (BIOY CASARES, 2006: 91) 
Qual melhor maneira de homenagear seus amigos e mantê-los 
de alguma forma para gerações futuras que usando-os para 
originar cópias perfeitas que nunca terão o ‘defeito’ de morrer? 
Antes foi falado de como Mieth menciona em seu livro a 
contribuição dos incapazes ao mundo dos ditos ‘capazes’: aqui 
os incapazes, ou seja, as pessoas-imagens, mostram ao mundo 
um fragmento de vida e de um período que não voltará mais.  

Recobrando a linha de raciocínio desenvolvida ao longo 
deste texto, o real é mais uma vez deixado para trás em favor 
de uma existência virtual que se revela mais duradoura e 
adequada aos desejos de alguém. Enquanto houver ondas nos 
oceanos que alimentem de energia os projetores (e estes então 
permanecerem sem defeitos e em pleno funcionamento), nada 
poderá acabar com aquela existência repetitiva. Parece haver 
realmente uma esperança nos registros do narrador de que um 
dia aquilo venha a se transformar em um relato de como as 
vidas eram, sendo uma fonte de pesquisa para cientistas e 
curiosos. Os ‘incapazes’ da obra, com suas vidas aprisionadas 
deixam suas contribuições para os ‘capazes’ na forma de 
auxílio para estudos. 

Portanto, ao longo deste artigo foi possível perceber 
como a ficção não deveria ser vista apenas como uma 
‘prisioneira’ da arte, uma forma de engodo nocivo ou uma 
simples brincadeira. Ela pode permear vários pontos de nossas 
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vidas, como defendido por Bentham e Eco, e influir até mesmo 
nas decisões que tomamos com relação a casos amorosos e 
vida social. Além disso, foi possível ver também que os 
conceitos de vida, de alma e consciência são mais difíceis de 
serem definidos do que se pensava, pois estes aspectos não são 
apenas estados biológicos ou dogmas religiosos. Cada um tem 
a sua posição a respeito do fato e, com tantas possibilidades de 
interpretação, quem está realmente com a razão?  

A arte e a ficção estão extremamente interligadas com 
nossos atos, ainda que seja na forma de um espelho. Em várias 
de suas obras, o bardo inglês William Shakespeare estabelece 
paralelos sobre a condição humana, nossa vida cotidiana e o 
mundo dos palcos, como ilustra nos solilóquios das tragédias 
de Hamlet (circa 1600) ou de Macbeth (circa 1606), por 
exemplo. Entretanto, a citação mais conhecida a este respeito 
parece ser a fala do melancólico Jacques na comédia As You 
Like It (Como Gostais, circa 1600): 

All the world’s a stage 
And all the men and women merely players; 
They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts, (II, 
vii, 142-145) (SHAKESPEARE, 2007: 496  
“O mundo é um palco / E todos os homens e 
mulheres simples atores / Eles têm suas entradas 
e saídas / E um homem em seu tempo atua em 
muitos papéis.”  Tradução minha.) 

A vida é formada por ficções, com cada indivíduo escolhendo 
seu papel, sua persona perante os outros e o mundo. O modo 
como vivemos e somos termina por dar forma à realidade. 
Assim, se por um lado a obra de Bioy Casares parecer muito 
fantástica, ‘fictícia’, ‘fora da realidade’ para muitos que 
criticam a ficção de modo negativo, o modo como o narrador 
cai perdidamente de amores por uma mulher com quem ele 
nunca realmente interagiu, a desilusão com a vida ‘real’ e o 
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desejo de imortalidade refletem pensamentos que em diversos 
momentos habitaram as mentes de milhares de pessoas que já 
se imaginaram vivendo de outra forma, especialmente fugindo 
de uma situação desagradável em suas vidas ‘reais’. Sendo 
assim, não é a ficção que é perniciosa como tantos pensam, 
mas sim o que dela fazemos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ANJOS, Luiz dos. “O jogo e a dimensão humana: Uma 
possível classificação antropológica”. (2005) Disponível em: 
http://www.efdeportes.com /efd90/jogo.htm. Acesso em 
02/01/2008. 
BAUDRILLARD, Jean. A Troca Impossível. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2002. 
BIOY CASARES, Adolfo. A invenção de Morel. São Paulo: 
Cosac Naify, 2006. 
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe: A Norton critical edition. 
Nova Iorque. W.W. Norton, 1994. 
ECO, Umberto. Sobre a Literatura. Rio de Janeiro: Record, 
2003. 
“Gilberto Gil defende turnê totalmente Web 2.0.” Disponível 
em: 
http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2007/07/23/296916464
.asp. Acesso em 26/12/2007. 
HARDY, Thomas. “An Imaginative Woman” In: Selected 
Short Stories. Hertfordshire: Wordsworth Classics, 1996. 
ISER, Wolfgang. “A ficção tematizada no discurso filosófico”. 
O fictício e o imaginário: Perspectivas de uma antropologia 
literária. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. 
KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. 
MIETH, Dietmar. A ditadura dos genes. Petrópolis: Vozes, 
2003. 



 109

Miniaurélio Eletrônico. Versão 5.12. Positivo Informática 
Ltda., 2004. 
PLATO. The Republic. Mineola, Nova Iorque: Dover 
Publications, 2000. 
ROBERTS, Adam. Science Fcition. Nova Iorque: Routledge, 
2000. 
SHAKESPEARE, William. Complete Works: The RSC 
Shakespeare. Nova Iorque: The Modern Library/Random 
House, 2007. 

 110 

DE OLHO NAS PENAS: A CONSTRUÇÃO DO 
DISCURSO FUNDADOR BRASILEIRO NA 

FICÇÃO DE ANA MARIA MACHADO 

Carlos Alberto da Conceição Feliciano 
UERJ 

INTRODUÇÃO: 

Este artigo possui o objetivo de identificar como se 
originou a construção do discurso fundador na ficção juvenil de 
Ana Maria Machado, especificamente no livro De olho nas 
penas, que é o nosso material de análise, apresentado como 
suporte motivador na formação de leitores profícuos na 
sociedade brasileira. A Literatura Infanto-Juvenil apropria-se 
do mito, do maravilhoso, do fantástico e consegue conquistar 
todas as faixas etárias ao abordar temas importantes de forma 
sutil, alcançando o diálogo com os leitores. 

É um suporte na formação de leitores proficientes por 
apresentar textos de modo simplificado, auxiliando a 
compreensão do público jovem ou infantil fazendo com que 
estes adquiram o gosto pela leitura através do incentivo da fácil 
decodificação. A formação de leitores dar-se-á da seguinte 
maneira: o professor deverá investigar o aluno, observando a 
área de maior interesse do mesmo, escolhendo obras que falem 
desse assunto específico, apresentado-as, então, a este aluno, 
proporcionando-lhe o prazer pela leitura.  

O movimento que a literatura desencadeia, de 
natureza catártica, mobiliza os afetos, a 
percepção e a razão convocados a responder às 
“impressões” deixadas pelo discurso, cujo único 
compromisso é o de co-mover o leitor, de tirá-lo 
de seu lugar habitual de ver as coisas, de fazê-lo 
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dobrar-se sobre si mesmo e descobrir-se um 
sujeito particular. O processo não é tão simples e 
rápido, mas uma vez desencadeado, torna-se 
prazeroso e contínuo. (YUNES, 2002: 27) 

Segundo Yunes, a literatura é um instrumento capaz de 
co-mover o leitor através dos instrumentos que estão a sua 
disposição: as figuras de linguagem, as metáforas, as 
personificações, as aliterações. Esse conjunto de elementos, 
dentre outros, permeado do mágico e do maravilhoso é o 
combustível essencial para construção da obra literária, 
principalmente da obra juvenil que requer um texto atraente 
capaz de envolver o leitor de forma sutil que somente se separa 
da obra após o término da leitura. O processo de construção do 
leitor profícuo é uma trajetória que poderá ser facilitada pela 
apresentação constante de textos literários dos mais simples aos 
mais complexos, observando de forma constante o rigor 
estético da literatura. 

O livro De olho nas penas relata a história de vida do 
menino Miguel, que possui dois pais, quatro avós, uma mãe, 
uma irmã e, no mínimo, uns cinco países e acaba não tendo 
nenhum, pelo simples fato de seu pai ser um ativista político, o 
que interfere diretamente em sua vida, precisando viajar 
constantemente de um país para outro. O que complica ou, até 
mesmo, explica o motivo de Miguel possuir dois pais. Esse fato 
ocorreu porque seu pai separou-se de sua mãe, e quando vai 
visitá-lo sempre está diferente: ora de bigode, de óculos, de 
barba, e sempre com nomes diferentes: Beto, Fernando, Tiago. 
Miguel entrava na brincadeira e chamava também por esses 
nomes, no entanto quando estavam sozinhos dizia: “você é o 
meu pai Carlos, eu sei” (MACHADO, 2003). 

A avó do Miguel dizia sempre para ele: “gato que nasce 
em forno não é biscoito” (MACHADO, 2003) porque ele 
nasceu no Chile, porém seus pais eram brasileiros, logo, ele 
também era, sendo que Miguel não se sentia pertencente a 
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nenhum desses países. Certa vez, começou a pensar em tudo o 
que havia acontecido em sua vida e alguma coisa o pegou no 
colo. Parecia uma ave, como se fosse o colo do pai Carlos que 
o fez dormir. Nesse instante entra em ação o narrador contador 
de histórias que se apropria do mágico, do fantástico e do 
maravilhoso para contar a história da terra para o menino. 

Quando Miguel acordou, o céu estava muito 
azul, muito limpo e muito claro. O sol dominava 
o céu como um deus, acima das montanhas 
muito altas e muito verdes. Junto dele, em pé, 
estava arado um vulto tão brilhante que até 
ofuscava, não dava para olhar direto para ele, 
nem ver direito a cara e o jeitão. (MACHADO, 
2003: 19) 

A partir desse fragmento inicia-se o enredo fantástico, 
criado por Ana Maria Machado, que se apropria da cultura, do 
folclore e, principalmente, do imaginário popular e reconta a 
história do nosso povo através de personagens criados no 
tempo psicológico, do sonho, do ficcional que se divide em três 
partes: “Na terra das montanhas”; “Na terra dos rios”; “Na terra 
das savanas”.  

“Na terra das montanhas”, Miguel encontra o amigo 
que brilhava como que coberto de ouro e como o sol e pensou 
que o amigo era todo de ouro, este explica que os cavaleiros 
quando chegaram também pensaram a mesma coisa. Miguel 
pergunta: 

– Que lugar é este? 
– Minha terra, sua terra, a terra das montanhas e 
dos vulcões, vizinha da terra do grande rio, 
também sua, também minha. O país dos homens 
cor de fogo, da gente cor de cobre. 
(MACHADO, 2003: 20) 

A função da literatura é o manuseio da palavra através 
de metáforas, do jogo de palavras proporcionando ao leitor 
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várias leituras de um determinado texto, observa-se o modo 
que a autora inicia o enredo citando os cavaleiros, terra das 
montanhas e por fim terra vizinha do grande rio. Na realidade, 
esse recurso utilizado é uma forma especial de enriquecimento 
do texto fazendo com que o leitor possa exercer uma leitura das 
palavras. O texto é simples, mas a sua leitura, necessariamente, 
não se torna simplificada seguindo regras essenciais literárias. 
Unindo esses dois fundamentos vemos uma maneira objetiva 
de envolver o leitor iniciante que não pode manusear textos 
extremamente difíceis ou extremamente fáceis. Na realidade, o 
primeiro desmotiva a leitura por sua dificuldade e, o segundo 
por ser muito fácil; desinteressa-o. Nesse sentido o texto criado 
por Machado, que se apropria da História dita real, lança mão 
do ficcional e a reinventa pelo uso do imaginário, 
problematizando a realidade, movendo cada leitor que manter 
contato com a obra de um lado para outro, dando sentido a 
fatos reais pela instrumentabilidade funcional da literatura. 

Ninguém tem que ser obrigado a ler nada. Ler é 
um direito de cada cidadão, não é um dever. É 
alimento do espírito. Igualzinho a comida. Todo 
mundo precisa, todo mundo deve ter a sua 
disposição _ de boa qualidade, variada, em 
quantidade que saciem a fome. Mas é um 
absurdo impingir um prato cheio pela goela 
abaixo de qualquer pessoa. Mesmo que se ache 
que o que aquele prato é a iguaria mais deliciosa 
do mundo. (MACHADO, 2002) 

A LITERATURA INFANTO-JUVENIL COMO 
INSTRUMENTO DE PRAZER: 

Segundo Machado, o processo de leitura é um direito, 
não um dever, de todo cidadão. É alimento espiritual que todo 
mundo precisa e deverá ter a sua disposição obras variadas com 
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qualidade e certa quantidade porque dessa forma haverá um 
cabedal à escolha do leitor. Infelizmente, o contrário do que 
ocorre no cotidiano escolar, onde os professores obrigam os 
seus alunos a ler certos livros sem um devido trabalho anterior 
de apresentação da obra e assim, ao invés de trazer os alunos 
para o mundo da leitura, afasta-os literalmente dele, com raras 
exceções. Existe um dado veiculado no ambiente escolar vindo 
do senso comum de que os jovens e adolescentes não gostam 
de ler, e na realidade é notório e observado, por experiências 
cotidianas, que eles não lêem o que consideram chato. Isso 
acontece pelo fato do professor não explorar o campo de 
interesse dos seus alunos.  

Essa obra, em estudo, desempenha um papel tamanho 
porque se apropria de disciplinas escolares, de temas políticos, 
sem didatismo. Sem falar de política envolve os seus leitores 
quer seja criança, jovem ou adulto, apresentando uma 
linguagem que cativa a todos. Essa é a função da literatura: 
conseguir comunicar-se com todas as faixas etárias de forma 
instigante, proporcionando nesse sentido o diálogo, 
desmistificando o conceito de que existem literaturas para 
idades específicas. Sabemos que a literatura é Arte, e para a 
Arte não existe idade, todos podem usufruir do aspecto 
maravilhoso capaz de desvendar segredos, pelo uso metafórico 
das palavras. A literatura não possui em sua essência 
compromisso em ensinar nada. No entanto, por sua riqueza de 
conteúdo, atendendo aos PCNs por seu caráter interdisciplinar 
e transdisciplinar, é apropriada por outras disciplinas e auxilia 
no desenvolvimento dos alunos. Com suas narrativas que 
ultrapassaram séculos, primeiro pela oralidade e depois, com a 
criação da escrita, tem chegado até a atualidade com uma 
riqueza conquistada pelo tempo, ao entrar em contato com 
outras formas de expressões. Nesse sentido, a literatura poderá 
ser apropriada por outras disciplinas como suporte de apoio aos 
conteúdos. 
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A literatura é um autêntico e complexo exercício 
de vida que se realiza com e na linguagem - esta 
complexa forma pela qual o pensar se 
exterioriza-se e entra em comunicação outros 
pensares. Espaço de convergência do mundo 
exterior e do mundo interior, a Literatura vem 
sendo apontada como uma das disciplinas mais 
adequadas (a outra é a História) para servir de 
eixo ou “tema transversal” para a interligação de 
diferentes unidades de ensino dos nossos 
Parâmetros Nacionais Curriculares. (COELHO, 
2000: 24) 

(Cf. Coelho, 2000), a literatura apresenta-se com e na 
linguagem como forma de exteriorização do pensamento e 
apropria-se da História e de outras disciplinas, espaço de 
convergência do exterior com o interior. É a apropriação do 
concreto impregnado do ficcional, reinventando a história, 
criando um processo lúdico e maravilhoso com a interseção do 
real com o ficcional. A Literatura Infanto-Juvenil “caminha” 
com a retomada dos fatos sociais e os reinventa pelo 
instrumento imaginário e criativo do autor. Esse tipo de obra 
será capaz de formar leitores proficientes, por produzir uma 
satisfação maravilhosa para o seu público alvo. Esse processo 
acontece através dos elementos oferecidos pelo texto ao leitor 
capaz de provocá-lo, proporcionando o prazer da leitura que os 
estudos científicos revelam que se adquire pelo prazer de ler, e 
não, pela obrigação que separa os sujeitos dos livros. 

A literatura Infanto-Juvenil é o norte a ser seguido e 
deve fazer parte do nosso cotidiano, a fim de construirmos 
cidadãos críticos, capazes de relacionarem o passado com o 
presente, apresentando soluções concretas para construção de 
um futuro “letrado” para os sujeitos. Nesse sentido, De olho 
nas penas atende a essa expectativa por ser uma das obras mais 
importantes de Machado que apresenta a literatura para jovens 
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e crianças de forma densa, no entanto, com fácil compreensão. 
Ou seja, é dada para o leitor a oportunidade de viajar no seu 
imaginário, pela criação de personagens fantásticos como: 
Amigo; Quivira; Ananse; Leopardo. Todos esses personagens 
possuíam o seu significado específico, porém a significação 
torna-se plural e vai sendo revelada pela releitura de cada um, 
particularmente, ou em debates sobre a obra em grupo. A cada 
nova leitura, encontramos novas significações, assemelhando-
se dessa forma com os Clássicos que são sempre novos no 
imaginário das sociedades. 

A UTILIZAÇÃO DO IMAGINÁRIO PARA RECONTAR 
A HISTÓRIA 

“Amigo” começou a desvendar para Miguel os segredos 
da terra (com uma linguagem atrativa e polissêmica) revelando 
a exploração dos moradores da terra, os nativos que foram 
chamados de indígenas que são apresentados como homens cor 
de fogo, de gente cor de cobre. Essa estratégia de linguagem 
usada pela autora enriquece com muita sutileza a obra em 
estudo. Cada elemento metafórico utilizado é um instrumento 
de prazer, ferramenta que têm a função de resgatar o leitor da 
inércia, e o jogo de metáforas funcionam como um quebra-
cabeça, que desafia constantemente o leitor, puxando-o para 
leitura, fazendo com que ele também faça uma viagem pelo 
mundo do fantástico, do imaginário que faz parte da cultura 
popular. 

De olho nas penas – esse nome chama a nossa atenção 
por também representar as penas do mundo das injustiças 
sociais, dos massacres dos nativos, dos quais, a terra bebeu o 
sangue. A autora parte de acontecimentos reais, que fazem 
parte da nossa história nacional, de vivências pessoais, 
recriando-os pelo uso constante das figuras de linguagens, que 
é uma peça fundamental para construção de um discurso 
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existente no imaginário popular, que é reinventado e cai no 
gosto do leitor, fazendo-o descobrir novas significações em sua 
leitura de mundo. 

Em De olho nas penas, o tempo é mítico, no qual 
Miguel volta ao passado para compreender os segredos da 
terra. Ele nasceu no Chile, no período da Ditadura brasileira, a 
sua família foge do Chile em meio à revolução. Ele mora em 
vários países, no entanto, não cria vínculo com nenhum. Nesse 
contexto a autora cria o ambiente ficcional, transportando o 
menino no tempo, pelo mundo do sonho, que é local perfeito 
para o enredo se desenrolar. 

A irrealidade do mundo imaginativo do escritor 
tem, porém, conseqüências importantes para a 
técnica de sua arte, pois muita coisa que, se 
fosse real, não causaria prazer, pode 
proporcioná-lo como jogo de fantasia, e muitos 
excitamentos que em si são realmente penosos, 
podem torná-se uma fonte de prazer para os 
ouvintes e espectadores na representação da obra 
de um escritor. (FREUD, 1976) 

Segundo Freud, o ficcional criado pelo autor é suporte 
fundamental para a técnica da literatura, pois se tudo fosse real 
não causaria prazer no leitor, então é necessário um quê de 
imaginação para a criação literária. É necessário que autor dê 
asas a sua imaginação, com a criação de personagens 
fantásticos e com um jogo de palavras que consegue dar conta 
em explicar uma situação real ou então revelar outros níveis 
interpretativos. Isso dependerá, em determinados casos, do 
nível cultural do leitor que estará interpretando, segundo os 
seus conceitos, sua visão de mundo e levando em consideração 
a coerência interpretativa. Nenhuma literatura é de particular 
interpretação, logo deverá ser observado o seu contexto de 
forma geral e específica. 
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Observa-se como Machado, em sua obra, conta a 
história do extermínio da gente da terra das montanhas: 

A terra de nossa gente... tem vários nomes 
diferentes morando nelas. Maias,astecas, 
mejicas, toltecas, incas, chibchas, aruaques, 
tucanos, ticunas, urubus, pataxós, camaiurás, 
xavantes, caingangues, muitos, muitos outros 
nomes habitantes da montanha ou planície, dos 
campos ou da floresta. (MACHADO, 2003: 27) 

Notamos nesse fragmento como o aspecto criativo da 
autora é apresentado Nota-se como ela utiliza o recurso poético 
e maravilhoso para tratar de assuntos polêmicos ocorridos no 
tempo histórico da América, pois a utilização do recurso 
estético é um modo todo especial de falar sobre assuntos que 
causam tristeza e revolta de uma forma que possa causar um 
desejo intenso no leitor de contato com a obra. Quando inicia a 
leitura, não possui vontade de parar de ler. A literatura que 
provoca ação e emoção será capaz de produzir esse efeito no 
leitor e o livro De olho nas penas se enquadra como um desses 
livros impregnados de recursos da ficcionalidade. 

Na terra dos rios metaforicamente, a terra de nomes 
indígenas, Miguel, ao adormecer, rompe a barreira espacial no 
mundo dos sonhos e quando abre os olhos se encontra nela, um 
lugar maravilhoso onde ele começou a entender os segredos e 
os encantos da terra. A água do rio era mágica e proporcionava 
a quem entrasse nela, a chance de virar qualquer coisa. Ele 
entrou e virou ticuna, ao mergulhar virou camaiurá. A autora 
aproveita o ambiente natural e com intertextualidade bíblica dá 
conta de responder à forma da criação, quando conta a história 
mitológica de como se formou o povo ticuna gerado no joelho 
do grande espírito de “lute”. Esses tipos de recursos estéticos e 
poéticos dão o requinte dessa obra de Machado que, através do 
literário, vai buscar no tempo uma explicação para nossos 
anseios atuais, conseguindo entendê-los pela comparação com 
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outros textos e, na realidade. O mundo mágico dos sonhos 
criado pela autora faz com que tudo seja possível. Ela sempre 
estará usando esse tipo de estratégia na tentativa de explicar os 
segredos da terra a Miguel, e perpassando pelo mundo real, 
através de imagens do imaginário. 

A figura em destaque é o narrador contador de histórias 
que além da narrar participa de forma objetiva do enredo, 
transformando-se em vários seres, voando, passeando pelas 
florestas, nadando nos rios, aproveitando-se do imaginário do 
leitor que viaja também no mundo dos sonhos, da 
ficcionalidade. Um enredo atraente convida o leitor a participar 
e recontar a história, fazendo, dessa forma, com que outras 
pessoas tenham contato com a obra, reproduzindo o processo 
de leitura pelo modo criativo de se expressar. Contando os 
detalhes maravilhosos da obra, que instiga as pessoas a lerem, a 
obra literária de qualidade não fica esquecida. Ela se propaga 
no cotidiano das pessoas, e vai crescendo de forma que envolva 
um maior número possível de leitores no hábito cotidiano da 
leitura, que deverá ser encarado como alimento racional, 
fazendo parte do dia-a-dia da população. A estética da obra em 
estudo se caracteriza pelo aspecto poético e ficcional permeado 
do fantástico maravilhoso, pautado em aspectos culturais de 
nosso território que está no imaginário popular há vários 
séculos, como as histórias contadas pelos personagens da 
criação de algumas nações, tanto pela retomada do mito que é 
combustível perfeito de condução do enredo.  

Miguel era um menino que não possuía identidade com 
sua terra natal que era o Chile e recebe o convite de conhecer 
os segredos da terra. Ele embarcar no mundo do faz de conta, 
do imaginário e viaja no tempo, conhecendo os segredos da 
natureza, dos moradores da terra com suas lendas e saberes 
adquiridos pelos séculos. Mantém contato com as histórias dos 
cavaleiros, nome usado metaforicamente para os colonizadores 
do território americano, que escravizaram os homens cor de 
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fogo em busca das riquezas da terra, e também ocorreu a 
escravização dos homens cor da noite.  

O processo metafórico, utilizado pela autora, destaca a 
importância da literatura para sociedade que entra em contato 
com temas que chocam ou revoltam o leitor. A utilização do 
jogo de palavras, da poesia, e da estética reescreve a História 
com um toque ficcional e maravilhoso – essa é a função da 
literatura como arte, conseguindo passar uma mensagem 
emocionante para cada leitor que, segundo a sua leitura de 
mundo, é capaz de dar significação ao texto que entra em 
contato.  

– Quem são vocês? Como é que se meteram aí 
dentro? Mas os dois não responderam. Estavam 
muito ocupados trabalhando e continuaram 
trabalhando, trabalhando, lá dentro do joelho de 
lute. Aí lute ficou zangado com aqueles dois que 
não falavam com ele e resolveu se levantar. Mas 
quando ficou em pé, não agüentou e caiu. 
Quando o joelho bateu no chão, estourou. E os 
seres pequenininhos saíram de dentro e 
começaram a crescer. Até que ficaram gente 
grande e começaram ser povo ticuna. 
(MACHADO, 2003: 39) 

Com a apropriação das histórias da criação do povo 
ticuna que podemos até identificar uma semelhança da criação 
da mulher da Bíblia que foi tirada da costela do homem. Na 
realidade nenhum mito surge de uma hora para outra, 
descontextualizado dos fatos sociais. Existe de fato uma 
intertextualidade nas histórias mitológicas, que passam de 
geração a geração. Com formas e aspectos que são trabalhados 
de modo variado pela autora. De olho nas penas dá a sua 
contribuição na construção da identidade cultural de nossa 
nação pela retomada do mito e do folclore, das lendas e dos 
saberes alcançados pelos povos nativos, por intermédio da 
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observação da natureza e repassado pela oralidade aos seus 
descendentes chegando até os dias atuais. 

Essas histórias maravilhosas são de autores 
desconhecidos, mas nem por isso o seu valor é considerado 
menor. Ao contrário, notamos em seus aspectos formal, poético 
e literário a riqueza de conteúdo com a preocupação imensa de 
manter e transmitir a herança de cultura e de conhecimento 
para as novas gerações. A oralidade foi o veículo utilizado por 
muito tempo até a chegada da escrita e até hoje existem 
populações pautadas na oralidade. Nesses povos, o mítico está 
muito presente porque eles buscam na mitologia e no 
sobrenatural a explicação para o mundo real. Devido a essa 
cultura milenar repassada de uma geração a outra identificamos 
a riqueza dos conhecimentos que não foram guardados em uma 
enciclopédia de papel e sim foram repassados pela oralidade. 
Na verdade, os velhos, na cultura indígena, podem ser 
considerados como uma “biblioteca” por possuírem o 
armazenamento do conhecimento e ter a função de repassar 
para os mais jovens. Diferentemente de nossa cultura, esses 
povos reconheciam a figura do velho com sua sabedoria.  

Esses povos indígenas mantêm no modelo oral de 
repassar a sua cultura e nesse contexto a figura do contador de 
histórias encontra-se muito forte em seu cotidiano. 

A obra em estudo trata de assuntos densos com a 
apropriação de uma linguagem simples e maravilhosa, com 
uma sutileza capaz de envolver todas as faixas etárias por 
apresentar histórias do cotidiano impregnadas de aspectos 
maravilhosos da literatura, conseguindo, dessa forma, prender 
o leitor ao texto. Ao se contar essa história ou lê-la para alguém 
estará se encontrando um público que ficará seduzido, porque a 
história convida o leitor ou ouvinte para uma viagem ao mundo 
da imaginação e nessa aventura discute fatos ocorridos nas 
sociedades americanas, problematizando como tais fatos foram 
repassados e chegaram até nós. 

 122 

A obra não é objetivamente política, no entanto, com 
uma leitura apurada podemos captar como a autora, que é 
bastante politizada, trabalha esse tema sutilmente, fazendo com 
que a obra dialogue com leitores variados. Ou seja, há abertura 
para um grande público, não se tratando de um livro, 
extremamente infantilizado ou adulto. A obra apresenta um 
tema muito importante para nossa vida de uma forma especial e 
maravilhosa com um aspecto dicotômico quando fala do 
processo de Ditadura no Brasil e da Revolução Chilena e 
apresenta o pai de Miguel, ora de bigode, de barba, de óculos e 
de cabelos de cor diferente e com nomes diferentes. Em todo o 
livro, esse aspecto aparece nas personagens que participam da 
trama para mostrar os segredos da terra para o menino. O 
mesmo personagem apresenta-se de várias formas e recebe até 
o nome de Quivira. 

Esse é um dos aspectos formais da literatura: ser capaz 
de dar beleza a algo corriqueiro ou trivial pelo uso das figuras 
de linguagens pela variação ficcional. Na literatura busca-se a 
história verossímil, pela sua recriação ficcional e essa 
ficcionalidade funciona como ponte entre os dois mundos, o 
real e o imaginário, proporcionando aos sujeitos a compreensão 
do mundo contemporâneo. Fazendo uma viagem pelo mundo 
ficcional o leitor se depara com questões do cotidiano e nesse 
sentido, possui a possibilidade de reinterpretar o mundo real 
pelo fato de que o autor para criar o ficcional, pauta-se na 
realidade. Em uma obra literária não é possível dissociar os 
dois fatores que andam lado a lado, dando beleza ao texto. 

Cabe ao leitor beber em várias fontes para adquirir as 
múltiplas formas de linguagem literária e aperfeiçoar a sua 
visão de mundo, interpretando e reinterpretando o texto que lhe 
está sendo apresentado, que demanda uma melhor 
compreensão da intertextualidade com outros textos.  

A arte literária, com todos os seus aspectos formais, 
poderia vir a ser suporte de todas as disciplinas em sala de aula 
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e no cotidiano dos indivíduos. Ela precisa estar sendo veiculada 
em todos os âmbitos da sociedade, pois, assim como 
precisamos do alimento para a manutenção de nosso corpo 
saudável, também precisamos ter o contato diário com textos 
literários que funcionam como formadores de sujeitos críticos 
da sociedade ao entrarem em contato com o ficcional das 
histórias que são embasadas em fatos reais, proporcionando 
uma reflexão de fatos que ocorreram no cunho social. 

Qualquer história, para ser “compreensível”, 
comunicável, supõe um mínimo de referências a 
experiência comum do escritor e do leitor, um 
mínimo, pois, referências ao humano, ao 
“natural”, ao ordinário. (HELD, 1980: 73) 

Segundo Held (1980), “o processo fantástico se origina 
de fatos extremamente reais”. Ou seja, fatos sociais ocorridos 
diariamente em nossa sociedade e nas vivências do escritor e 
leitor sem ser uma criação aleatória, existindo esse contato de 
fatos do cotidiano que são o ponto de partida da criação 
literária fantástica e maravilhosa. Essa apropriação do aspecto 
maravilhoso e ficcional recria o real, dando prazer constante 
aos seus leitores. 

Machado, em De olho nas penas, apresenta sua trama 
com o uso estético do tempo cronológico não linear, no qual os 
personagens quebram a barreira do tempo e viajam por vários 
períodos históricos com a utilização da narrativa mítica, onde 
manifestam-se os aspectos do imaginário, tanto do autor como 
do leitor. Aspectos esses encontrados tanto nas crianças como 
nos adultos, sendo que a criança deixa aflorar com maior 
intensidade essa característica diferentemente do adulto que 
reprime a sua imaginação, com raras exceções. Observa-se 
como Miguel, na terra dos rios, entra em contato com o 
imaginário, conhecendo a história dos ticunas, camaiurá, entre 
outros povos, e também ficou sabendo como apareceram os 
bichos. Quivira lhe chamava com pressa e Miguel pediu mais 
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um tempo. Miguel molhou o rosto no rio. E viu um grande 
espírito que vivia muito sozinho e resolveu criar os homens. 

Foi fazendo uma porção de bonequinhos de 
tabatinga, aquele barro gostoso de brincar na 
beira do rio. E os bonequinhos tinham corpo de 
homem e corpo de mulher. (MACHADO, 2003: 
40) 

Nota-se como a história vai buscar na mitologia uma 
resposta para o aspecto biológico da criação. Existe na essência 
do homem a especulação de sua origem e a história mítica é 
capaz de dar conta desse anseio de forma satisfatória. 

A história da criação é contada, dando ênfase aos povos 
indígenas, enfatizando de modo específico o relato de, que eles 
ficaram o tempo correto no forno, saindo da cor da terra. Cada 
povo irá construir as histórias mitológicas como forma de 
perpetuação de sua cultura ou de auto-afirmação. Nesse 
sentido, estará construindo os seus mitos e heróis a fim de 
propagar os seus acervos culturais, quer seja pela oralidade, 
quer pela escrita, gravuras nas pedras, quer pelas pinturas do 
corpo. 

Existem variadas maneiras para propagação da cultura. 
Esse processo não é estático e o escritor deverá ser sensível 
para perceber as variações culturais, inserindo-as na sua obra 
tendo como finalidade manter o contato do real com o 
ficcional. A cultura de um povo está permeada de ritos 
folclóricos, de lendas, de misticismo e do imaginário popular 
que cria e recria a cada dia os seus mitos. 

A MAGIA LITERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE CULTURAL DA PERSONAGEM 
CRIANÇA 

Miguel ao entrar em contato com os segredos da terra 
começa a descobrir a sua verdadeira identidade e diz: 
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– Espera aí, acho que agora vem uma história de 
jaguar. Eu ia virar caçador de onça se você não 
Interrompesse. Quivira achou graça: 
– Miguel, meu amigo, tem tantas histórias 
nessas águas que não tem mais fim. Isso é 
trabalho para você continuar depois, pela vida 
afora, descobrindo essas histórias todas. Mas 
agora eu ainda quero te levar por outras terras. 
– E eu não quero sair daqui. Acho que esta terra 
é minha terra, Quivira. Junto com aquela outra 
que bebeu o sangue que os cavaleiros 
derramaram. Eu tenho muitos países, sabe, 
Quivira? Às vezes eu ficava até sem saber de 
onde eu sou mesmo. Mas agora eu estou 
sabendo, muito de verdade, que eu sou destes 
lugares onde você está me trazendo. Da terra das 
montanhas e dos vulcões, e desta outra ao lado, 
a terra do grande rio e da floresta. As terras dos 
homens cor de fogo. Estou gostando. Agora eu 
sei que aqui é meu lugar. (MACHADO, 2003: 
41) 

Esse fragmento apresenta o menino Miguel descobrindo 
os segredos da terra e se identificando com ela quando fala para 
Quivira: “essa terra é minha terra”. Quivira levou o menino a 
vários lugares em um mundo mágico, mostrando-o como os 
cavaleiros mataram os nativos e o sangue que a terra deles 
bebeu. A literatura funciona nesse aspecto, como instrumento 
de consciência por apresentar ao leitor a visão dos fatos 
ocorridos ao longo do tempo, através da utilização literária da 
história fantástica e maravilhosa. Machado, em sua narrativa, 
convida o menino para nadar no rio mágico no qual suas águas 
o transformam em índios de várias tribos. Essa transformação é 
simbólica, colocando em Miguel o sentimento pessoal de cada 
um dos índios. Ele, ao se transformar em índio, passou a sentir, 
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a viver, a ver como índio, porque se entende melhor o outro 
quando alguém consegue se colocar, mesmo que 
simbolicamente, no lugar deste outro. Dessa forma, tentará 
encontrar uma resposta específica para os seus anseios, dúvidas 
e, a autora da obra utiliza as variadas formas de linguagem para 
manter um diálogo entre o leitor e as personagens, de uma 
maneira simples de comunicação, porém com muita elegância, 
com a personificação dos elementos da natureza realçando o 
mundo mágico da trama, que se desenvolve em torno da 
história de vida e das vivências do menino Miguel.  

Essa inserção do mágico maravilhoso, do fantástico, da 
retomada do mito são característica que dão beleza à obra de 
Machado que sempre nas entrelinhas de suas obras convida o 
leitor para uma reflexão social. A autora escreve obras que 
internalizam em cada leitor uma consciência crítica da 
sociedade pelo uso polifônico da linguagem, diferente de obras 
extremamente infantis que alienam o público alvo, 
contrariando a essência da literatura que como arte não tem o 
compromisso em nada ensinar. No entanto, por sua riqueza 
polissêmica transmite um senso crítico equilibrado aos seus 
usuários. Nesse sentido, a autora da obra em estudo está 
sempre sintonizada com o contexto social da época em que 
escreve suas obras e, apesar da apropriação sistemática do 
recurso da estética, do fantástico, continua com os pés no chão, 
ou seja, contextualizando o sobrenatural com o real. Vemos 
nessa obra o requinte literário que trata de assuntos 
extremamente chocantes de uma forma poética e, às vezes 
quase lúdica, recriada pela autora e proporcionada por suas 
vivências do cotidiano. 

Nota-se, nesta obra, um dialogismo com outros autores 
e outras obras maravilhosas. E citam-se dois, observando as 
semelhanças na construção de alguns de seus trabalhos que 
são: Monteiro Lobato em Sítio do Pica-Pau Amarelo e Mário 
de Andrade com Macunaíma. Nas duas obras, notamos os 
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aspectos folclóricos e maravilhosos, o transporte de um lugar 
para outro, sem falar da busca da identidade cultural em 
Macunaíma refletida na obra de Machado. Neste sentido, 
quando construímos no interior da sociedade o hábito da leitura 
com pessoas aptas para reinterpretar o texto, dando sentido ao 
mesmo, estaremos de certa forma perpetuando o processo de 
renovação dos escritores, já que cada indivíduo na sociedade 
possui uma essência criativa que deverá ser aproveitada e 
incentivada. No entanto, sabemos que as dificuldades sociais 
nos afastam sistematicamente do acesso aos livros e quando 
temos acesso não sentimos o desejo de ler. 

Disse Ariano Suassuna em palestra na Universidade 
Iguaçu: “Nunca viajei para o exterior. Quando quero conhecer 
a França, pego um livro e descubro os seus segredos”. Nota-se 
como um autor que possui na sua essência uma identidade com 
cultura nacional valoriza o livro, porque ele é um instrumento 
capaz de formar cidadãos atuantes no cunho social e propagar a 
nossa identidade. 

A obra literária não se constrói por um simples estalo de 
inspiração. Na realidade esse processo é sistemático, que vai 
sendo construído gradativamente pelo enriquecimento cultural 
acumulado pelo escritor e sua reprodução se dará pela 
seriedade com que for encarada pelo mesmo. Nesse sentido, 
identificamos que as leituras ao longo da vida do escritor, 
aliada às vivências do cotidiano, servem de arcabouço 
intertextual, no qual ocorre um diálogo permanente entre 
presente e passado, exigindo em alguns casos leituras 
anteriores para a compreensão perfeita da obra exposta. A 
literatura, nesse contexto, serve como alavanca de ligação, de 
um período do tempo a outro com suas características 
peculiares e linguagens variadas. Esse acervo literário 
adquirido por Machado é o condicionador de uma obra 
maravilhosa que faz uma interface do remoto com o atual, sem 
apresentar uma história sofisticada em excesso, mas sim 

 128 

impregnada de alegorias, símbolos dando magia ao texto, 
levando-o para o campo do fantástico.  

Na terra das savanas, Miguel encontrou Ananse, a 
aranha africana contadora de histórias, que disse para o 
menino: 

Há muito tempo atrás, quando os deuses ainda 
eram os únicos donos de tudo, até das histórias, 
resolvi ir buscar todas elas para contar ao povo. 
Foi muito difícil. Levei dias e noites, quando 
cheguei lá tive que passar por uma porção de 
provas de esperteza, porque eles não queriam me 
dar as histórias, que viviam guardadas numa 
enorme cabaça. Na volta, enquanto eu descia a 
escada, cabaça caiu e quebrou, e muitas histórias 
se espalharam por aí. (MACHADO, 2003: 46) 

Observe a riqueza desse fragmento, como a autora 
busca explicação do mundo real através do sobrenatural. Esse 
diálogo constante acontece nessa narrativa com uma magia 
envolvente e cria a aranha Ananse, contadora de histórias, que 
convida Miguel a ouvir a história dos animais na floresta que, 
liderados pelo Leopardo, se uniram e construíram uma casa 
para todos. Mas o cachorro não participou e depois queria 
morar na casa, o cachorro não quis deixar e houve uma grande 
luta entre o cachorro e o Leopardo. O cachorro venceu por 
morder o inimigo, o leopardo foi à aldeia dos homens e pediu 
que lhes dessem armas para se proteger dos inimigos e este 
construiu garras de ferro poderosas para que pudesse se 
defender. Na casa, começou a surgir problemas pela falta da 
sabedoria do cachorro, foram em busca do leopardo e quando 
chegou o cachorro foi logo dizendo: deixei você voltar porque 
fiquei com pena de deixá-lo morar fora da casa. Peça perdão e 
prometa ser obediente. O Leopardo não aceitou, começando 
mais uma luta. Como o Leopardo já possuía as garras expulsou 
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o cachorro, que correu para a aldeia dos homens e prometeu ser 
obediente em tudo por troca de comida. 

Essa história, contada pela aranha Ananse, é 
fundamental para trabalharmos a importância da coletividade e 
o processo democrático de convivência pautado na ética em 
que o cachorro teve a oportunidade de participar da construção 
da casa e não quis. No entanto, após a casa estar construída 
resolveu morar e por não possuir o direito legítimo invadiu-a 
através da força e do golpe. Uma simples história que se 
desenrola para vários campos de entendimento dos fatos 
ocorridos diariamente na sociedade.  

Essa é a função da literatura: problematizar o cotidiano 
com a utilização das palavras figuradas, que põe o leitor em um 
processo intenso e reflexivo de busca sobre o que está por trás 
das palavras, procurando identificar as suas significações. Esse 
jogo de palavras nunca é construído por acaso, mas com a 
finalidade estética, estrutural, e até filosófica. Funciona como 
um tipo de letramento para o seu público, que em contato 
contínuo com obras literárias, não alienantes, que incentivam a 
reflexão, a crítica social e a conscientização política, vai sendo 
capacitado, de forma específica, para realizar a sua leitura de 
mundo. Isso fica explícito na história contada pela aranha 
Ananse, incentivando o convívio harmonioso entre os animais, 
a solidariedade, a coletividade. Ou seja: quando for preciso 
lutar que se lute, então, por uma causa justa. 

A LITERATURA INFANTO-JUVENIL: ARTE CAPAZ 
DE AGRADAR A TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS 

Machado em sua obra De olho nas penas derruba o 
mito de que exista realmente uma literatura voltada 
especificamente para o público jovem ou infantil. Observam-se 
nesta obra, as formas polissêmicas de utilização da literatura e 
temas que abrangem todas as idades. Nesse sentido, essa obra 
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agrada à criança e ao adulto por sua polifonia. São esses tipos 
de materiais que deveremos apresentar aos nossos alunos, 
conseguindo gerar uma comunicação, desmistificando o 
pensamento de que os jovens não gostam de ler. Eles não lêem 
o que não entendem, porque não gostam e como posso dizer 
que não gosto de abacaxi se nunca saboreei essa fruta. Assim é 
o processo de leitura. Então, devemos apresentar 
motivadoramente as obras literárias para os nossos alunos, 
provocando, nos mesmos o desejo de embarcar no mundo 
maravilhoso da leitura. Porém, apenas conseguiremos alcançar 
esse nosso objetivo, se conseguirmos formar professores 
leitores, porque aí está a solução da questão: o professor quer 
que o aluno leia para realização de uma prova sem que ele 
mesmo tenha lido e se leu, não o fez de maneira devida. Uma 
boa apresentação de uma obra instiga o aluno a ler e o 
expositor somente consegue esse tipo de apresentação quando 
viajou no mundo fantástico da mensagem apresentada pela 
obra. Ler por obrigação não atrai leitores, cria pavor pela 
leitura, quando apresentamos algum texto para ao aluno ele diz 
imediatamente tudo isso, então devemos, aos poucos introduzir 
essa leitura literária em sala de aula, deixando claro que isso 
não é uma receita pronta, cada caso é um caso. O professor 
deverá estar apto para atuar em todas as situações que ele 
encontre no seu cotidiano escolar. 

Miguel, na terra das savanas, entra em contato com a 
história dos homens cor da noite. Com essa figura de 
linguagem a autora trata de um assunto polêmico que durou 
muito tempo. Observe o modo que ocorre a trama. 

 – Me diz uma coisa, Quivira: esses homens cor 
da noite aqui desta terra, será que eles também 
tiveram que enfrentar os cavaleiros de ferro que 
vinham atrás dos tesouros?  
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– Também, Miguel, Também... – suspirou 
Quivira. – E durante mais tempo ainda mais 
terrível. 
– Mais terrível é impossível. 
– Você tem razão. Não dá para a gente medir e 
comparar essas coisas. Tudo é igualmente muito 
terrível. Mas o que eu queria dizer é que aqui, 
muitas vezes o tesouro carregado eram eles 
mesmos.  
– Como assim? 
– Escravidão. O inimigo aqui não vinha de 
armadura, vestido de ferro, montado a cavalo, 
procurando Eldorado, mas tinha as mesmas 
armas de fogo e a mesma crueldade. Chegava de 
navio, com correntes e chicotes, carregando o 
povo todo para bem longe, para trabalhar a vida 
toda de graça construindo a riqueza dos homens 
que já tinham tomado as terras dos homens cor 
de fogo lá do outro lado do mar. Separavam 
famílias, torturavam, matavam. E mesmo 
quando acabou a escravidão, o inimigo 
continuava por aqui, dominando, roubando, 
matando. (MACHADO, 2003: 50-51) 

Machado apresenta, nesse fragmento, o processo de 
escravatura, dos negros em nossa terra, que eram considerados 
tesouro e patrimônio o escravo fazia parte da herança dos 
colonizadores, pois, as suas riquezas eram avaliadas pela 
quantidade de escravos adquiridos. Observe como a autora 
apresenta a problemática com o uso relevante de palavras 
figuradas. Essa é a sua característica fundamental envolver o 
enredo constantemente do mágico como forma catártica e 
envolvente, dando prazer constante ao leitor. Apesar do tema 
trabalhado, provocar revolta, e essa é a função constante da 
literatura, trabalhar as palavras pelo processo ficcional com 
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intuito de dar novas significações ao mundo real. Nota-se que 
Miguel, após manter contato com todas as maravilhas da terra 
mostradas por vários personagens, começa a dizer: “acho que 
essa também é minha terra”. A partir desse momento, o menino 
começa a construir a sua identidade nacional. A cultura 
impregnada do folclore de um povo é capaz de fornecer as 
condições perfeitas para tal construção. Cabe perfeitamente na 
análise desta obra um destaque pela exploração semiótica, com 
apresentação das figuras ilustrativas que dão mais um suporte 
para compreensão da mensagem, apesar do consenso de que 
em uma obra tão maravilhosa como esta é quase desnecessária 
as ilustrações para despertar no leitor a imaginação e a 
criatividade. Pois, ao iniciarmos a leitura sem as ilustrações 
necessitamos criar um grande cenário fictício, no entanto, 
quando trata-se de obra voltada para o público infanto-juvenil, 
essas ilustrações são utilizadas como mais um dos vários 
suportes de criação desse gênero literário enriquecendo de 
forma específica a mensagem, gerando para o leitor uma 
sensação polissêmica de sentidos. 

Uma história fantástica de maneira alguma nos 
interessaria se nos ensinasse algo sobre a vida 
dos povos e dos seres, reunindo, assim, nossas 
preocupações e nossos problemas. Nesse 
sentido, Raoul Dubois pôde dizer que “todo 
livro é documentário no sentido bastante amplo 
em que nos informa sobre o coração humano”. E 
isso pode ser plenamente verdadeiro para a 
narração fantástica por mais desordenada e 
bizarra que seja. (HELD, 1980: 30)  

Miguel após descobrir, a sua identidade nacional, conta 
para sua avó que teve um sonho e conta parte das maravilhas. 
A avó perguntou o nome da pessoa que o menino havia 
sonhado, e, Miguel falou assim: ele me chama de filho, e eu, o 
chamo de pai. Retomando claramente às metáforas utilizadas 
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pela autora no modo de apresentação do pai que a cada 
aparição estava de uma forma diferente. 

CONCLUSÃO 

Destaca-se nessa análise a importância de divulgarmos 
o livro em nossas escolas e Universidades. O acesso à leitura é 
suporte básico, para criação de escritores e leitores proficientes 
em nossa sociedade. A cada contato com novas leituras o 
sujeito leitor descobre um mundo todo maravilhoso de ler. Ele 
consegue construir textos coerentes com perfeita elaboração 
pelo seu contato contínuo com a leitura literária, fazendo com, 
que este seja um suporte para formação de autores. Citam-se, 
nesse contexto, dois autores ícones da literatura mundial que 
vieram publicar suas obras, tardiamente, através do contato 
fantástico com a literatura: Machado de Assis e José Saramago, 
Nesse sentido, deixo um lembrete de um Grande Mestre do 
meu cotidiano acadêmico que se expressa da seguinte forma: 
“O indivíduo pode decorar uma gramática inteira, no entanto 
não conseguirá construir uma frase, porque esse processo 
desencadeia-se pela leitura”. Quem é leitor proficiente 
geralmente também será um escritor proficiente, pois esse 
processo se desencadeia pela memória fotográfica do leitor. 

Convidamos os leitores deste trabalho para darmos as 
mãos sem preconceitos no sentido de que esta visão da criação 
de leitores profícuos não possa ficar esquecida no papel, mas 
que sejam práticas do nosso cotidiano escolar porque o leitor/ 
escritor não possui um traço distintivo em seu corpo. No 
entanto, ele está espalhado no espaço social. É necessário que 
descubramos esses talentos, e o recurso da leitura é o veículo 
principal para que descubramos mais e mais talentos.  

Abaixo o preconceito cultural, vamos incentivar a 
propagação de obras como essa em estudo, não devemos 
acreditar que no mundo literário já está tudo exposto e que não 
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aparecerão novas obras comparadas às Clássicas e novas 
formas de escrever. Por sabermos que a literatura é viva, 
renovando-se a cada dia. Nesse processo renovador, acredito 
que fui alçado de forma específica por esse “mundo”, 
maravilhoso da leitura porque sei que através da apropriação 
do conhecimento oferecido por ela, conseguirei me libertar das 
amarras do preconceito, pois, o conhecimento não está na testa 
do indivíduo, ele se constrói através de trabalhos árduos e não 
acontece por acaso. Na realidade, a construção do 
conhecimento acontece pela pesquisa e internalização dos 
conceitos. Esse tal conhecimento não é privilegio de alguns. 
Todos que buscarem de forma específica alcançará quebrando 
em todos os sentidos, o mito do preconceito cultural, que 
persiste até hoje no seio da academia. 
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UM OLHAR SOBRE A FADA 
CONTEMPORÂNEA:  

ONDE TEM BRUXA TEM FADA 

Daniel Simões Santos Massa 
UERJ  

A história do homem está encharcada de 
acontecimentos insólitos. Lendas e contos maravilhosos 
sempre foram a saída para explicar o inexplicável. Em algum 
momento da evolução, porém, estas histórias foram perdendo 
espaço, sendo subjugadas e substituídas por explicações 
racionais e lógicas.  

O cientificismo se tornou, então, o carro-chefe do 
homem e qualquer acontecimento insólito passou a receber 
uma explicação racional e científica, por mais inverossímil que 
fosse. O maravilhoso medieval, que registra o pasmo do 
homem diante de “coisas perante as quais se arregalam os 
olhos” (LE GOFF, 1990: 18) deixou de ser visto como 
resposta/verdade e foi coberto por uma capa de puerilidade, 
passando a ser encarado como divertimento para a infância e, 
muitas vezes, sinônimo de ignorância. 

A contemporaneidade, porém, ao perceber a 
importância que a fantasia possui e o papel de destaque que ela 
representa na construção da identidade do homem, começa a 
rever os valores que por séculos permearam o senso-comum. 
Há, então, um resgate e uma releitura do maravilhoso, o qual 
recebe sua devida importância e passa novamente a integrar-se 
à vida em sociedade.  

Não há dúvida de que estamos vivendo em um 
limiar histórico: entre uma ordem de valores 
herdada da tradição progressista (e hoje em 
pleno processo de superação/transformação) e 
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uma desordem em cujo bojo uma nova ‘ordem’ 
está em gestação... (muito embora ainda não 
tenhamos nenhuma idéia de como ela será!). É 
nesse limiar ou nessa fronteira que se situa o 
papel formador desses livros antigos. Portanto, 
longe de serem vistos como algo superado ou 
mero entretenimento infantil, precisam 
urgentemente ser redescobertos como fonte de 
conhecimento de vida. E, nesse sentido, 
descobertos como auxiliares fecundos na 
formação da mente dos novos, dos ‘mutantes’ 
que já estão chegando e precisam ser preparados 
para atuar no amanhã, que já está sendo 
semeado no hoje. (COELHO, 2003: 11) 

A verdade é que o maravilhoso, de fato, nunca deixou 
de existir ou encantar o homem. A partir do Iluminismo, 
movimento intelectual do século XVIII, surge uma sociedade 
mais racional e o insólito passa a ser questionado e, até mesmo, 
cerceado. Com o passar dos anos, transformações sociais 
inseriram o materialismo e o consumismo como valores 
indispensáveis à vida humana. Dentro deste contexto, onde a 
fantasia passou a não ser mais admitida, os contos de fadas 
continuaram vivos e fazendo parte do imaginário popular. 

Quer entendamos um conto de fadas cultural, 
cognitiva ou espiritualmente – ou de outras 
maneiras, como quero crer -, resta uma certeza: 
eles sobreviveram à agressão e opressão 
políticas, à ascensão e à queda de civilizações, 
aos massacres de gerações e a vastas migrações 
por terra e mar. Sobreviveram a argumentos, 
ampliações e fragmentações. Estas jóias 
multifacetadas têm realmente a dureza de um 
diamante, e talvez nisso resida o seu maior 
mistério e milagre. (ESTÉS, 2005: 11) 
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Neste grande imbróglio, a fada surge como protagonista 
do reino do maravilhoso, criatura que permaneceu viva no 
imaginário infantil e, até mesmo popular como um todo. Este 
trabalho tem por objetivo analisar a figura da fada e, mais 
amplamente, do próprio maravilhoso, na contemporaneidade, 
utilizando para isso o livro Onde tem bruxa tem fada..., de 
Bartolomeu Campos Queirós. Pretende-se, também, dialogar 
com a teoria da literatura e os gêneros literários, buscando 
exemplificar conceitos como fantástico, maravilhoso, estranho, 
através da obra em questão.  

A fada tem origem no mundo celta, civilização que 
possuía uma estreita ligação com a magia. Os celtas não 
constituíram um grande império territorial como os romanos e 
não possuíam a organização militar dos mesmos, o que resultou 
em diversas batalhas perdidas para Roma. Sua força estava na 
crença e na cultura que influenciaram diretamente as mais 
diversas civilizações e religiões, dentre elas, o próprio 
cristianismo. 

O povo celta tem por característica o culto ao 
maravilhoso.  

A atividade intelectual acha-se ligada à magia e 
ao encantamento e ao não desenvolvimento de 
concepções filosóficas. Os fenômenos do 
universo são percebidos na maravilha do 
enigma, numa relação emotiva do coração do 
celta para o pulsar da vida anímica percebida em 
animais e plantas. É uma relação de comunhão e 
de identidade, distante da dominação intelectiva, 
do aprisionamento da natureza entre neurônios. 
(FERRETTI, 1994: 16) 

Forma-se, então, no mundo celta, o cenário propício para o 
surgimento da fada, “uma nova imagem de mulher, que se 
impõe por sua força interior e poder sobre os homens e a 
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natureza: a mulher com poderes sobrenaturais”. (COELHO, 
2003: 71) 

Percebe-se, dessa maneira, a ligação entre a figura da 
fada e o destino. Em muitas histórias, a fada surge como a 
responsável por prever o futuro e modificá-lo de acordo com o 
julgamento que faz sobre o merecimento de cada indivíduo. No 
conto “As fadas”, de Charles Perrault, uma jovem por ser boa, 
solícita e humilde, recebe o dom de expelir flores e pedras 
preciosas ao falar e, sua irmã, por ser interesseira, má e 
presunçosa, recebe o castigo de cuspir cobras e sapos sempre 
que abrir sua boca. A fada na tradição vive, então, no universo 
dual do malefício/benefício. Ela transita livremente entre o 
bem e o mal. Em outro conto de Perrault, “A bela adormecida 
do bosque”, uma fada esquecida surge no banquete real para 
amaldiçoar e predizer a morte da princesa recém-nascida.  

Por serem seres antropomórficos com particularidades 
físicas e poderes mágicos, Jacques Le Goff insere as fadas no 
cerne do maravilhoso. Este, composto por forças e seres 
sobrenaturais variados, se afasta de uma visão única, 
monoteísta.  

A realidade é que não apenas temos um mundo 
de objectos, um mundo de ações diversas, mas 
que por detrás delas há uma multiplicidade de 
forças. Ora, no maravilhoso cristão e no milagre 
há um autor, e um só, que é Deus, e é aqui 
exatamente que se põe o problema do lugar do 
maravilhoso não apenas numa religião, mas 
numa religião monoteísta. (LE GOFF, 1983: 22)  

A cultura celta, vasta de magia e baseada no 
maravilhoso choca-se diretamente com o ideário cristão. Ao 
invés, porém, de uma sobreposição de qualquer um dos lados, 
há uma assimilação e uma mistura entre ambos, pendendo para 
o cristianismo, religião dominante.  
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O maravilhoso, em si, dialoga com o sagrado em sua 
essência, da “ambigüidade radical do saccer (‘sakro’) quando a 
maldição e a bendição, o puro e o limpo se enlaçam sem o 
maniqueísmo redutor do discurso judaico-cristão”. 
(NASCIMENTO, 1988) Há, então, uma divisão entre o bem e 
o mal, o celestial e o demoníaco, diretamente ligada à 
necessidade de doutrinação do homem através da 
exemplaridade e da possibilidade do castigo e das penas do 
inferno para aqueles que se afastarem do caminho estipulado 
como correto. A fada, então, antes figura dúbia que transitava 
entre ambos os territórios, é restringida ao papel de mensageira 
do bem e, por sua vez, surge a bruxa, entidade maléfica que 
abarca o lado oposto. 

A dissociação ocorrida no seio do sagrado, entre 
benéfico e demoníaco, foi certamente 
introduzida por uma visão cristã que precisa 
confranger os homens a escolherem 
corretamente, operacionalizando a separação 
entre o bem e o mal para que possa ameaçar com 
as penas do inferno e o sentimento de culpa 
aqueles cuja opção os afasta do prescrito. A fada 
- que articulava o benefício e o malefício, 
imagem dual do feminino – distingue-se agora 
da bruxa, sobre quem recai a imagem nefasta, 
encarnação do mal. (MICHELLI; CRAVEIRO, 
2005: 9) 

Na modernidade a fada assume o papel de benfeitora, 
realizadora de sonhos, criatura responsável por ajudar os que 
precisam alcançar a felicidade. Nas adaptações que a Walt 
Disney fez para o cinema de algumas histórias, as fadas 
representam unicamente o bem. Em “Bela Adormecida”, 
adaptação do conto já antes citado de Perrault, a fada 
esquecida, que amaldiçoa a recém-nascida, é substituída pura e 
simplesmente por uma bruxa. Apesar do grande sucesso que as 
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adaptações cinematográficas dos contos de fada tradicionais 
fizeram, percebe-se que a sociedade contemporânea insere o 
maravilhoso em um espaço marginal, em que a fada reina.  

Evoluções tecnológicas, globalização, o relógio 
correndo cada vez mais rápido, a importância que se dá ao 
concreto em detrimento do abstrato, tudo isso é responsável por 
o insólito ser subjugado. Neste cenário, Bartolomeu Campos 
Queirós insere a fada Maria do Céu, protagonista de sua 
premiada obra Onde tem bruxa tem fada... . O livro faz uma 
clara alusão ao desaparecimento da fantasia, representada na 
obra pela fada, e o ressurgimento da mesma, buscando espaço 
em uma sociedade completamente mudada, que não a 
reconhece mais e a vê, inclusive, como uma ameaça à estrutura 
do sistema. 

A obra inicia narrando o sumiço da fada, “Ela foi para o 
azul (...) E virou idéia. Isso faz tantos anos!...”. (QUEIRÓS, 
2002: 4) A ação de virar idéia representa o caminho que o 
maravilhoso traçou dentro da sociedade materialista e racional 
que se impôs a sua volta. Por muito tempo, o maravilhoso foi 
relegado à mera lembrança, porém, nunca esteve morto, nunca 
desapareceu. Ele permaneceu inerte, como idéia, até retornar na 
contemporaneidade. “Um dia, Maria do Céu cansou de ser 
idéia (...) E Maria, idéia no céu, virou fada! Isso faz poucos 
dias...”.  

O retorno da fantasia para um mundo que não se lembra 
mais dela causa estranheza. A fada – com seu longo vestido, 
seu chapéu de seda e sua varinha feita de raio de sol e estrela 
arrancada do céu – confunde a todos.  

Uns diziam: 
 é 
bailarina 
 é 
artista de circo que anda em arame 
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 é 
moça de novela 
 é 
visita de outras terras 
Outros teimavam que ela era 
 resto 
de carnaval 
 garot
a-propaganda 
 ciga
na que tira a sorte.  
(QUEIRÓS, 2002: 7) 

Esse estranhamento do povo ao ver Maria do Céu dialoga com 
o próprio conceito de Estranho como gênero literário. O 
Estranho caracteriza-se por uma racionalização do insólito, a 
busca de uma explicação plausível e real para este tipo de 
acontecimentos. Todorov afirma que “o estranho não é um 
gênero bem delimitado, (...) só é limitado por um lado, o do 
fantástico; pelo outro, dissolve-se no campo geral da 
literatura”. (TODOROV, 2004: 53) Ainda assim, observa-se 
que a reação que a fada provoca exemplifica bem o gênero. 
Frente a um acontecimento insólito, a uma presença de um ser 
do cerne do maravilhoso, as pessoas tendem a buscar uma 
explicação racional para este fato. Várias hipóteses são 
formuladas com o objetivo de situar Maria do Céu no real. É a 
mania da sociedade racional e cientificista de encaixar novas 
formas em velhas fôrmas. “No estranho (...) o inexplicável é 
reduzido a fatos conhecidos, a uma experiência prévia”. 
(TODOROV, 2004: 49) O homem, por não conseguir dialogar 
com o desconhecido, necessita de mapeá-lo, enquadrá-lo, 
porque só assim se sente seguro.  

A fada, então, percebe que os valores do homem se 
transformaram enquanto (e porque não dizer também, 
porquanto) ela esteve ausente. “‘O mundo mudou’, pensou 
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Maria, idéia vinda do céu. ‘Nem mesmo os meninos conhecem 
as fadas e seus poderes’”. (QUEIRÓS, 2002: 8) A fada tem por 
função prover, realizar. Quando se encontra em um mundo em 
que ninguém deseja, nem sonha, e onde a fantasia não existe, a 
fada torna-se inútil. Maria percebe, então, que a sociedade 
moderna é repleta de “mágicos” que orientam e ordenam o que 
as pessoas devem fazer para conquistar o que querem: 

Eles diziam onde as pessoas deveriam guardar 
seu dinheiro. Então o dinheiro crescia, crescia, 
crescia e virava tão forte e valioso que os 
homens podiam comprar tudo: casa, carro, 
viagem, roupa, voto, poder, glória, sem entrada e 
sem mais nada. (QUEIRÓS, 2002: 12)  

Há uma relativização de valores entre a fada e o que ela oferece 
- “coisas de alegrar coração” (QUEIRÓS, 2002: 12) - e os 
mágicos que, aos olhos de Maria do Céu, faziam coisas 
incríveis: 

bicicleta com trote de cavalo 
chicletes com vitaminas de super-homem 
refrigerantes com sabor de vitória 
televisão com poeira de guerra 
petróleo com gosto de sangue 
míssil mais feroz que a ambição. (QUEIRÓS, 
2002: 10) 

Percebe-se neste momento uma relativização do 
insólito. Entende-se por insólito qualquer acontecimento que 
fuja à realidade e se encontre fora das leis da natureza.  

O insólito, categoria operacional empregada 
neste estudo, engloba eventos ficcionais que a 
crítica tem apontado ora como extraordinários – 
para além da ordem – ora como sobrenaturais – 
para além do natural – e que são marcas próprias 
de gêneros literários de longa tradição, a saber, o 
Maravilhoso, o Fantástico e o Realismo 
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Maravilhoso. Insólito abarca aquilo que não é 
habitual, o que é desusado, estranho, novo, 
incrível, desacostumado, inusitado, pouco 
freqüente, raro, surpreendente, decepcionante, 
frustrante, o que rompe com as expectativas da 
naturalidade e da ordem, a partir senso comum, 
representante de um discurso oficial 
hegemônico. (GARCIA, 2007: 1) 

Se para os homens a fada surge como evento insólito, 
que eles logo adaptam e limitam à realidade, para Maria do 
Céu a recíproca é verdadeira. Os “mágicos”, assim 
identificados por ela, são capazes de coisas “incríveis” 
(QUEIRÓS, 2002: 10) e que despertam o interesse de todos. O 
incrível, como aquilo “que não é crível, que não se pode 
acreditar”, segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da Língua 
Portuguesa, remete diretamente ao próprio insólito. Os 
“mágicos” trabalham com o concreto, sua “magia” é utilizada 
para conquistar e acumular bens materiais, dinheiro. Por causa 
disso, seus poderes tornam-se superiores aos da fada, que só 
podem trazer a felicidade. O insólito, então, nada mais é do que 
uma questão de ponto de vista, pois “o insólito ‘para nós’ 
poderá muito bem ser a realidade comum dos outros”. (HELD, 
1980: 29) 

A fada continua deslocada em um mundo que mudou 
tanto, desde quando ela virou idéia, que ambos já não se 
reconhecem mais. Em meio a tantas negativas, porém, Maria 
do Céu consegue encontrar alguém que acredita nela, “menino 
que lhe pediu para aprender a ler e escrever sem ir à escola. 
Coisa muito fácil para uma fada vinda do azul”. (QUEIRÓS, 
2002: 13) A crença no maravilhoso, então, se dá por uma 
criança. Esta aceitação da fantasia ou assimilação de um evento 
insólito como algo plausível e comum pode ser associada 
diretamente ao gênero do Maravilhoso. Este gênero literário 
tem por característica a fusão entre o insólito e o sólito, o 
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diálogo entre a fantasia e o real, que, por sua vez, convivem 
harmonicamente.  

Os contos Maravilhosos caracterizam-se por uma 
naturalização das ocorrências insólitas, onde não só as 
personagens e o narrador, mas também o leitor, não se 
surpreendem com o sobrenatural. Segundo Todorov, no 
Maravilhoso “os elementos sobrenaturais não provocam 
qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor 
implícito”. (TODOROV, 2004: 60) Este leitor implícito não 
pode ser percebido como o leitor real, que abre o livro, “mas 
uma ‘função’ de leitor, implícita no texto (do mesmo modo que 
nele acha-se implícita a noção de narrador)”. (TODOROV, 
2004: 37) Em um universo permeado pela fantasia, onde a 
magia é tão plausível e verossímil que não abre espaço para 
dúvidas ou questionamentos, o Maravilhoso se sustenta e 
fundamenta.  

O surgimento do menino, que acreditava na fada e lhe 
fez um pedido, exemplifica bem este conceito teórico. Por 
confiar no poder dela e aceitá-lo, o menino conseguiu o 
desejado. “A alegria do menino foi tão grande que aprendeu 
ainda geografia, história, astronomia e política”. (QUEIRÓS, 
2002: 13) No dia seguinte, porém, Maria do Céu assusta-se 
diante da negativa de outro menino ao oferecer-lhe o dom de 
aprender a ler e escrever sozinho.  

– Não – disse o menino. – Quero aprender a ler e 
a escrever na escola. Ontem – continuou ele – 
um colega aprendeu sozinho e foi levado pelos 
doutores para tratamento em hospital. Eles 
disseram que ele sabia mais do que devia. Não 
sei o que farão com ele! Talvez tome injeção de 
esquecimento. Com isso, eu fiquei com medo de 
saber”. (QUEIRÓS, 2002: 14)  

Embora a fantasia tenha ressurgido no momento em que 
o primeiro menino aprende a ler e escrever sozinho ao acreditar 
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na fada e fazer um desejo à mesma, a sociedade e, mais 
precisamente, os adultos aparecem como cerceadores do 
maravilhoso. Todo evento insólito, no caso a Maria do Céu e o 
dom concedido, é rapidamente suplantado e racionalizado. “– 
Menino só pode saber das coisas que já foram testadas pelos 
adultos. Na Terra não se pode aprender nada pelo coração. Ah!, 
os mágicos! – exclamou Maria”. (QUEIRÓS, 2002: 14) 

Maria do Céu não desistiu e resolveu continuar na 
Terra, para competir com os “mágicos” que  

só fabricavam magias convenientes para eles. E, 
para facilitar a produção, eles enchiam o coração 
dos meninos de esperanças. Quando uma 
esperança começava a morrer eles fabricavam 
uma nova.  
A esperança passou a ser uma certa doçura que 
sossegava a todos”. (QUEIRÓS, 2002: 15) 

É interessante observar o modo como o autor aborda a 
esperança nesta obra. O Dicionário eletrônico Houaiss da 
Língua Portuguesa define esperança como “sf. 1 sentimento de 
possível realização daquilo que se deseja (...) 2 confiança; fé 
(...) 3 aquilo ou aquele de que se espera algo”. (HOUAISS, 
2004: 305) O senso comum vê a esperança como um 
sentimento positivo, bom, “a esperança é a última que morre”, 
diz o dito popular justamente se referindo à necessidade de 
nunca perder este sentimento. Queirós, porém, interpreta-o de 
modo diferente. A esperança para ele é mais uma maneira que 
‘os mágicos’ têm de manter o povo conformado, sob controle. 
Se algo está errado ou não funciona como o esperado, todos 
vão “para a praça, lugar onde o povo parava para pensar a 
esperança, vendo nas vitrines desejos de todas as cores”. 
(QUEIRÓS, 2002: 16) A esperança surge como oposto da 
ação, sendo sinônimo de apatia, indiferença, impassibilidade: 
“A fada compreendeu por que era importante, para os mágicos, 
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os meninos terem esperança. A esperança é uma coisa que 
sempre espera e nada faz”. (QUEIRÓS, 2002: 27)  

Maria do Céu desce à praça e anuncia-se como fada e 
realizadora de desejos. Os meninos, tão impregnados de 
‘esperança’ e descrentes da fantasia, ficam receosos.  

De repente, um gritou:  
– Quanto custa, quanto? 
– Nada – respondeu a fada, 
– De graça? – perguntou o outro. 
– Sim, falou a fada. (QUEIRÓS, 2002: 18)  

A sociedade moderna inseriu a idéia de que tudo tem um preço 
e, mais, de que tudo deve ser alcançado a qualquer preço. Para 
o homem materialista, nada vem de graça. O autor atenta para a 
ausência do maravilhoso no mundo contemporâneo e, mais 
especificamente, para como os adultos privam as crianças desta 
experiência: “Os meninos estavam gostando da fada, mas não 
sabiam o que pedir. Viviam tão acostumados a ter só a 
esperança que a idéia de ter uma cosia de verdade fazia o 
coração ficar aflito”. (QUEIRÓS, 2002: 18) 

No meio da hesitação e da desconfiança reinante, uma 
menina “murmurou com medo: -Eu quero uma cama para 
dormir. Sem cama não posso pedir sonhos. Os meninos 
calaram...”. Maria do Céu, prontamente fez surgir uma cama no 
centro da praça, ao ver no coração da menina “a esperança 
balançando”. (QUEIRÓS, 2002: 21) A menina, porém, negou a 
cama por não ter casa para guardá-la. A fada realizou mais uma 
vez o desejo e fez aparecer uma casa no centro da praça, com a 
cama dentro. A alegria das crianças após o acontecimento 
retrata o retorno do maravilhoso, agora aceito e vivido por elas. 
“‘A alegria é também uma maneira de menino organizar o 
coração’, pensou a fada”. (QUEIRÓS, 2002: 22) 

Mais uma vez a obra critica diretamente a ideologia 
vigente a partir da modernidade. Na praça, surgem o banqueiro, 
o industrial, o economista, o arquiteto, o deputado, o professor, 
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o padre e o delegado, que representam os detentores do poder 
em geral, poder assegurado por conhecimento, bens materiais, 
religião e credo, liderança política etc. 

Sem reparar na alegria dos meninos, o prefeito 
discursou: 
– Senhores, a praça foi feita para o povo pensar 
a esperança. Não posso deixar esta casa plantada 
no meio da cidade. Como representante legítimo 
do povo, mandarei destruí-la. (QUEIRÓS, 2002: 
25) 

Queirós também insere no livro uma interpretação 
diferente para a magia. Na obra, ela opõe-se ao maravilhoso. 
Os mágicos são, justamente, os que não acreditam no 
maravilhoso e a todo o momento tentam racionalizá-lo. Todos 
os profissionais enumerados são mágicos e, por isso, não 
aceitam que qualquer outra coisa venha a substituir a sua 
magia, pois assim seriam destituídos do poder que possuem. 
“‘O mundo pertence agora aos mágicos e só eles pensam poder 
modificá-lo’”. (QUEIRÓS, 2002: 27) Há o desejo por parte 
deles de que não exista mudança alguma na atual ordem, o 
mundo deve ser ordinário - dominado por eles.  

O banqueiro perguntou ao industrial: 
– Como a casa foi construída, se ninguém me 
pediu dinheiro emprestado? 
O industrial respondeu: 
– Seu material de construção não foi comprado 
na minha indústria. É contrabando. 
O economista disse: 
– Não fui consultado sobre os preços da 
construção. 
O político discursou: 
– Minha gente, eu não usei minhas Medidas 
Provisórias. 
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O arquiteto contou que não recebeu nenhuma 
encomenda do projeto e o professor lamentou a 
falta de cultura do povo. 
O padre apenas rezou: 
– Santo Deus! 
E o delgado, que tudo ouviu, apenas ordenou aos 
soldados: 
– Prendam imediatamente a pessoa que 
desobedeceu à lei. (QUEIRÓS, 2002: 25-26) 

Como ameaça à ideologia capitalista, a fada, figura do 
maravilhoso que destoa da sociedade materialista e racional, 
deve ser banida. Maria do Céu é vista como transgressora, 
questionadora, subversiva. Ela desequilibra a ordem, do mesmo 
modo que resgatar o maravilhoso é subverter a racionalidade 
contemporânea. 

Observa-se mais uma vez um exemplo do Estranho 
como gênero literário. Para os mágicos, não é possível que a 
casa surja no meio da praça sem que qualquer um deles tenha 
participado do processo. Dentro de um evento insólito, 
hipóteses lógicas são formuladas para se chegar a uma 
conclusão plausível e que não abale as leis naturais. “É 
contrabando” (QUEIRÓS, 2002: 26), disse o industrial. 

Ao ser presa, Maria do Céu “falou com os olhos” 
(QUEIRÓS, 2002: 26) um segredo ao pensamento dos 
meninos.  

Eles entenderam tão bem que o sorriso tomou 
conta do corpo inteiro deles, menos do ódio dos 
soldados. Mas a fada olhou para todos, na praça, 
de maneira tão desarmada que desarmou até os 
guardas. (QUEIRÓS, 2002: 27)  

A fada só é ameaça sob o olhar dos que não conhecem ou não 
aceitam o maravilhoso e, por isso, têm medo de perder o poder 
que possuem. 
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Maria do Céu, presa e condenada pelos mágicos, vira 
vaga-lume e sai sobrevoando a cidade.  

Visitou cada menino e entrou em seu sonho. Viu 
que todos sonhavam com cidades onde a 
fantasia era possível e necessária. Cidades onde 
as fadas moravam sem causar medo. Lugares 
onde a esperança não durava mais que meio dia. 
Cidades sem mágicos e magias, mas cheias de 
encantamentos. (QUEIRÓS, 2002: 30) 

Os meninos surgem como portadores do segredo e dos 
ensinamentos da fada. São eles que manterão a fantasia viva, 
embora mágicos de todas as partes tentem sempre destruí-la. 
Mesmo desaparecendo, Maria do Céu deixa em seu rastro o 
maravilhoso e seguidores dispostos a não deixar que ele se 
apague um dia. “Quando alguém, impaciente e ameaçado com 
o desaparecimento da fada, pergunta a um menino qual é o 
segredo que ela soprou, ele responde: - Amanhã eu falo. 
Amanhã eu falo”. (QUEIRÓS, 2002: 31)  

A obra de Bartolomeu Campos Queirós cria um 
panorama a respeito da sociedade contemporânea, sua 
ideologia racionalista e a supressão do maravilhoso dentro 
deste espaço. O autor critica os mágicos, uma minoria que 
detém o poder e influencia diretamente as escolhas do povo, 
disseminando a idéia de uma sociedade voltada para o 
consumo e o material. Os mágicos visam apenas ao benefício 
próprio e ao lucro acima da felicidade coletiva. 

É preciso repensar o papel do maravilhoso no mundo 
moderno, que não deve ser subjugado e percebido como algo 
banal. Estudos da psicologia já provaram a importância do 
imaginário na busca de uma significação para a vida, objetivo 
cada vez mais difícil de ser alcançado em uma sociedade cheia 
de homens vazios. Vivemos em um mundo estilhaçado, onde o 
homem se encontra em desacordo consigo mesmo e com o 
próximo. O resultado deste processo tende a ser a intolerância, 
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o preconceito, o racismo e outras formas de exclusão do outro, 
como Maria do Céu, que foi vista como ameaça, ou como a 
criança, que aprendeu a despeito de professor, rompendo as 
estruturas sociais de poder. 

O início dessa formação deve ser ainda na infância, o 
que fundamenta a importância da literatura infanto-juvenil e do 
maravilhoso como um todo. “Menino tem olhos novos e 
coração descansado”. (QUEIRÓS, 2002: 14) A fada, figura que 
vem desde a tradição cativando homens e crianças, não deve 
ser suprimida do imaginário popular. Ao contrário, suas 
histórias devem ser difundidas, contadas em escolas e casas por 
todo o mundo. 

A contemporaneidade amplia e relativiza escolhas. A 
Literatura permite pensar o sólito e o insólito na trama e, mais, 
permite a harmônica convivência de ambos em uma narrativa, 
o que fundamenta o gênero Maravilhoso. O sonho, a 
imaginação e a fantasia devem ter espaço não só na Literatura 
Infanto-Juvenil, como na própria vida.  
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O TEMPO DA ESCRITURA EM OBRAS FINAIS  
DE CLARICE LISPECTOR 

Edson Ribeiro da Silva 
UEL 

Enquanto eu tiver perguntas e 
não houver resposta continuarei a 
escrever. 

(LISPECTOR, 1998: 11) 

INTRODUÇÃO 

Definir como insólito aquilo que constitui a 
especificidade de um escritor, seja em nível temático ou 
formal, parece não ser algo incomum em uma literatura que, 
tantas vezes, fez do fantástico uma referência. No entanto, o 
insólito pode ser referido a autores que, mesmo não adotando 
aquilo que se convencionou chamar de fantástico, possuem 
uma obra considerada difícil de ser apreendida. Ou que uma 
tradição, mantida tanto por críticos quanto por segmentos do 
público, aprendeu a definir como tal. 

O nome que, na literatura brasileira, mais se enquadra 
nessa especificação é o de Clarice Lispector. O termo 
“insólito” costuma aparecer tanto em resenhas e ensaios sobre 
a autora, como em introduções e orelhas de suas obras. Dizer 
que suas metáforas são “insólitas” (BOSI, 1994: 424) ou que 
uma narrativa inteira sua se volta para uma temática assim, é 
procedimento habitual. 

Clarice Lispector passa por momentos de maior ou de 
menor dificuldade de solvência. Suas narrativas alegóricas, 
voltadas para o mito, possuem insolvências muitas vezes de 
grande responsabilidade pelos rótulos que se dão à autora. O 
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que pensar da narrativa de A Paixaão Segundo GH? A autora 
viria a definir o estilo de suas obras como “abstrato” 
(LISPECTOR, 1998: 22), através da voz do narrador em A 
Hora da Estrela. Mas, a abstração não é a única causa da 
insolvência, do insólito em suas obras. 

Clarice trata o tempo de forma complexa. Os modos de 
tratar o tempo acompanham as transformações em sua 
temática. Eles possibilitam etapas na evolução da escritora. E 
modos pelos quais o leitor pode se aproximar da obra já 
dispondo de pistas para sua solvência. 

O presente trabalho se concentra em obras nas quais 
Clarice desvela o tempo aos olhos de seu leitor. Já não se trata 
de estruturá-lo a partir do psicológico ou de mitos, mas do 
próprio momento em que se escreve. Dissolver o tempo 
significa, então, desmontar a própria escritura da obra. O agora 
em que se escreve é centralizador. Mas Clarice não pode, sem 
negar sua trajetória literária, escrever unicamente em nome das 
contingências do presente. Dessa forma, as obras da década de 
70 focalizam a escritura. Mas não para tratar de um presente 
que as restrinja. Não se trata da adoção de uma estética 
puramente realista. O real, quando focaliza o social, ou o 
cotidiano, transcende os limites de um presente que se refira 
apenas ao momento histórico. Focalizam-se, neste estudo, 
Água Viva e A Hora da Estrela como as obras mais 
representativas do momento em que a autora se volta para seu 
presente.  

O TEMPO NA NARRATIVA 

Gérard Genette, em Discurso da Narrativa, afirma a 
necessidade de os estudos literários atentarem para o aspecto 
enunciativo das obras, considerando “surpreendente que a 
teoria da narrativa se tenha até agora preocupado pouco com os 
problemas da enunciação narrativa, concentrando quase toda a 
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sua atenção no enunciado e seu conteúdo”. (GENETTE, s/d: 
24) A afirmação faz pensar o quanto à especificação de 
aspectos enunciativos pode revelar da obra literária como um 
todo. 

Ainda na mesma obra, Genette especifica a natureza do 
tempo na narrativa. Ali se distinguem os tempos da história, da 
narrativa e da narração, entendendo-se que também existe um 
tempo da leitura, este exterior ao discurso literário. É 
importante lembrar que, para o teórico francês, a existência de 
tais tempos é constituinte do ato de narrar: 

Proponho, sem insistir nas razões aliás evidentes 
da escolha dos termos, denominar-se história o 
significado ou conteúdo narrativo (ainda que 
esse conteúdo se revele, na ocorrência, de fraca 
intensidade dramática ou teor factual), narrativa 
propriamente dita o significante, enunciado, 
discurso ou texto narrativo em si, e narração o 
ato narrativo produtor e, por extensão, o 
conjunto da situação real ou fictícia na qual 
toma lugar. (GENETTE, s/d: 25-27)  

É através da distinção entre tempos que Genette insiste 
na necessidade de se focalizar a enunciação como elemento 
constituinte da obra. A teoria literária tem dado nomes diversos 
aos vários tipos de tempo. Por isso, aos nomes utilizados por 
Genette no trecho anteriormente citado podem ser incluídos 
diversos outros: tempos “da história” e “do discurso” (Cf. 
TODOROV, 1974); tempos “do narrar” e “do narrado” (Cf. 
MACHADO, 1995); tempos do “enunciado” e da 
“enunciação”. (Cf. BENVENISTE, 1989) Na maioria dos 
casos, o que se observa é uma classificação binária. Na 
verdade, a classificação de Genette pode ser, em seus quatro 
termos, resumida em dois conjuntos: história e narrativa dizem 
respeito ao texto pronto, referem-se ao narrador; narração e 
leitura são processuais, referem-se à produção e à recepção do 
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texto. Por isso, prefere-se aqui, na maioria das vezes, uma 
divisão binária: tempo da narrativa se refere ao enunciado, e 
tempo da narração, à enunciação. O tempo da leitura é visto 
como algo diverso da enunciação, pois se, no texto oral, a 
recepção é concomitante à enunciação, isso não ocorre no texto 
escrito. Tal acepção de termos pode ser ultrapassada pelos 
sentidos de uma obra, pelos modos como o tempo pode ser 
desdobrado como algo inerente ao sentido.  

Interessante, também, é o fato de que o teórico francês 
fale de “uma situação real ou fictícia” (GENETTE, s/d.: 27) 
quando se refere ao tempo da narração. Não se trata, dessa 
forma, de se entender apenas ou unicamente a situação efetiva 
de produção do texto. Não se trata de uma crítica genética, mas 
de um enfoque nos procedimentos que constituem a 
perspectiva adotada. A enunciação pode ser uma estratégia 
fictícia, a serviço da perspectiva.  

Constitui, de fato, uma das preocupações norteadoras da 
vanguarda literária a criação de formas novas de produção e 
percepção do texto literário. Ao tempo psicológico alia-se a 
noção de inconsciente. Uma literatura que busca a expressão do 
tempo pessoal, subjetivo, psicológico, e que dá conta, também, 
de expressar processos inconscientes, pode ser vista no fluxo 
da consciência, no solilóquio, entre outras técnicas. 
Procedimentos vanguardistas que, no Brasil, passam a ser 
assimilados e desenvolvidos sobretudo a partir das décadas de 
40 e 50. E que representavam um esforço de atualização da 
literatura feita no país. 

O TEMPO EM CLARICE LISPECTOR:  
ASPECTOS GERAIS  

Clarice Lispector já foi definida como “a romancista do 
tempo”. (SÁ, 1993: 109) Tal definição não faz da escritora um 
elemento destoante ou exclusivo dentro do que a literatura 
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buscou ao longo do século XX. Ao contrário, ser uma 
romancista “do tempo” significa pertencer a uma família de 
narradores responsáveis pelo desenvolvimento de algumas das 
técnicas narrativas mais prolíficas do último século. 

Por isso, Clarice Lispector pode ser focalizada a partir 
dos diversos modos pelos quais o tempo é constituído em suas 
narrativas. E a escritora, sem dúvida, sempre esteve atenta aos 
mesmos. Os modos de se constituir o tempo variam ao longo 
da produção da escritora. Aspecto que garantiu a sua obra um 
de seus traços mais experimentais. 

Já se falou muito acerca do tempo da consciência, ou 
psicológico, aquele pelo qual o nome de Henri Bergson aparece 
em tantas obras sobre teoria literária. Ou, para usar as palavras 
de Comte-Sponville acerca de tal desgaste:  

Para que repetir sempre as mesmas banalidades 
sobre o tempo que passa mais ou menos 
depressa, dependendo de termos prazer ou 
sofrermos, nos aborrecermos ou nos divertirmos, 
sobre o tempo da juventude e o tempo da 
velhice, sobre as intermitências do coração ou da 
alma, sobre os langores ou as acelerações, ora 
voluptuosas, ora trágicas, de nossa vida interior? 
(COMTE-SPONVILLE, 2006: 15) 

No entanto, não há como ignorar que a adoção do 
tempo psicológico como tempo interior à narrativa é uma das 
marcas distintivas da literatura do último século, sobretudo 
daquela que se convencionou chamar de vanguardista. Ela 
perpassa a obra de autores como Proust, Virginia Woolf, 
Faulkner, Beckett, entre tantos outros. E Clarice passou a ser 
uma referência dentro da literatura brasileira como exploradora 
das possibilidades de visão permitidas pelo tempo da 
consciência. Tornar-se uma romancista do tempo em meio a 
uma literatura que fazia deste, sobretudo através da variações 
da visão, um elemento estruturador da narrativa, significa dar a 
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tal escritora uma condição de visibilidade dentro de um quadro 
em que tal procedimento era uma constante.  

Da mesma forma que se ultrapassam os tipos de tempo 
anteriormente fixados a partir de Genette com a introdução de 
um tempo psicológico, é possível também especificar que o 
texto literário se vale de formas inúmeras de tratamento do 
tempo. Aqueles tipos fixados por Genette referem-se aos 
aspectos estruturantes de toda narrativa. A existência de um 
tempo psicológico, assim como de um tempo mítico, referem-
se a elementos provenientes do significado de cada obra em 
particular. Nascem do tema.  

É nesse sentido que se pode falar em um tempo da 
escritura. Este não é apenas um tempo da escrita, ou da 
narração, que é inseparável da produção de qualquer texto 
narrativo. E que pode ser reputado pelo escritor como exterior 
à obra. O termo escritura aparece em ensaios sobre o processo 
de escrita de Clarice Lispector, como os de Nunes (Cf. 1995) 
ou Nolasco (Cf. 2001). Trata-se de um tempo da narração, 
evidentemente, mas que se evidencia, que se desvela ao leitor, 
que acompanha o processo de escrituração do texto. E exibir o 
modo como o texto se compõe, o “drama”, para usar o termo 
de Nunes (Cf. 1995), caracteriza também a obra no nível do 
significado. A obra quer falar sobre a escritura: 

Em se tratando do processo escritural de Clarice 
Lispector, pode-se dizer que sua escritura é uma 
escritura que se escreve, porque, ao se 
escrever/inscrever uma escritura ou fragmento, 
retoma e reescreve um outro 
fragmento/escritura, deixando, assim, um texto 
sempre a recomeçar. Essa prática escritural 
talvez tenha sua possível completude na prática 
leitural, em que uma complementa a outra, 
tornando-se, por isso, indissociáveis. 
(NOLASCO, 2001: 35) 
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Compreende-se, assim, que pode haver tempos 
diversos, conforme os modos como um escritor os incorpore 
em sua temática. E faça deles um elemento pertencente ao 
significado da obra. A especificidade de Clarice pode ser 
definida como a de “fundir o tempo da história ou da ficção 
com o tempo da escrita ou da narração, e se não fosse 
impossível, com o tempo da leitura”. (SÁ, 1993: 96) Ou seja, 
não se trata apenas de inventar técnicas de aprofundamento da 
consciência do personagem, de permanecer dentro do fluxo da 
consciência e reproduzir o efeito da sensação da duração para o 
personagem. O tempo aqui não é apenas aquele interior à 
ficção, ao narrado; trata-se de expor ao leitor o tempo da 
própria enunciação do que está sendo narrado. Este certamente 
foi um dos desafios da literatura do último século, estando na 
origem do que se define como “mise en abyme” (PINO, 2004: 
160), ou seja, o livro dentro do livro, uma relação especular 
entre os tempos que compõem a narrativa, que faz com que a 
obra revele sua própria escritura. Esta se comporta como se 
fosse um enunciado oral: o leitor recebe a obra como se ela se 
produzisse debaixo de seus olhos.  

A relação da obra em romance de Clarice Lispector 
com o tempo é constituída por momentos diversos, capazes de 
revelar um adentramento nas especificidades dos inúmeros 
tempos da linguagem narrativa. Existe, de fato, uma passagem 
da preocupação com o tempo da personagem, que se poderia 
relacionar com os tipos da história e da narrativa, à 
preocupação com o tempo do narrador, que se pode relacionar 
ao tipo da narração.  

Os primeiros romances da autora adotam o tempo da 
consciência, ou psicológico, como forma de rompimento com 
uma estética realista predominante na época. Por isso, o 
primeiro romance escrito por Clarice, em 1943, é saudado por 
Antônio Cândido como “nosso primeiro romance dentro do 
espírito e da técnica de James Joyce e Virginia Woolf” (BOSI, 
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1994: 424), algo que evidencia a filiação da autora a técnicas 
como o monólogo interior, mas que, antes de mais nada, indica 
a observação dos modos pelos quais a consciência da 
personagem Joana apreende a duração temporal. O mesmo 
procedimento é adotado nos dois romances publicados em 
seguida, O Lustre, em 1946, e A Cidade Sitiada, em 1949. A 
atenção dada ao instante fugidio seria a constante também da 
produção em conto da autora. Se esta narra a partir de dentro 
das personagens, é preciso fazer a ressalva de que ela não se 
mantém, como narradora, escondida atrás de tal internalização. 
Trata-se de um discurso “reflexivo” (TODOROV, 1974: 104), 
como o teórico russo o descreve: a linguagem se enche de 
reflexões abstratas, de figuras retóricas, o número de ações é 
menor que o de reflexões. Clarice, aqui, exibe sua filiação ao 
romance de vanguarda.  

Ser uma autora reflexiva, abstrata, já constitui um 
motivo para ser considerada insólita. Um capítulo como “O 
banho”, em Perto do Coração Selvagem, é para o leitor 
habituado a uma estética realista, concreta, um exemplo de 
literatura insólita. Por isso, até mesmo críticos experientes 
afirmaram que o livro não era um romance. Onde estava a 
intriga, a narrativa factual, em que mudanças ocorrem no plano 
das ações? A utilização do tempo psicológico, que se funde em 
uma narrativa “monocêntrica” (NUNES, 1995: 19s), seria uma 
das constantes da narrativa clariceana.  

No entanto, existe uma mudança no modo como a 
autora representa o tempo em seus romances intermediários, 
escritos na década de 60. Se a década de 50 é marcada pela 
publicação, pela autora, de livros de contos, e um certo 
refreamento em relação à produção de romances, Clarice 
retomaria, na década de 60, a exploração do tempo como 
elemento que organiza e estrutura sua narrativa romanesca, 
agora com uma nova feição. Tem-se uma nova temporalidade: 
agora, a consciência de cada personagem se constitui não 
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apenas por um modo subjetivo de apreender a duração, mas 
sobretudo por uma vinculação aos tempos míticos. O tempo 
mítico se caracteriza não pelo abandono do psicológico, mas 
pela incorporação por este de elementos extraídos de mitos. 
Entra em cena o autor como responsável por fazer o leitor 
perceber a constituição interna do tempo. Se personagens como 
Martim e GH não têm consciência de que a evolução de suas 
consciências corresponde a etapas extraídas de narrativas 
míticas, cabe ao autor, pois tais narrativas podem estar em 
primeira pessoa, fazer com que o leitor se aperceba do uso do 
mito, alegoricamente. A autora começa a expor sua presença.  

A Maçã no Escuro, de 1961, adota o mito da Criação 
como determinante para que se defina a relação da consciência 
da personagem com a duração. O tempo aqui é constituído 
pelos sete dias da Criação, dispostos como etapas na evolução 
interior da personagem. Da mesma forma, é o que ocorre em A 
Paixão Segundo GH, de 1964, em que se adotam as estações da 
via-crucis como marcas da progressão temporal. Sabe-se que, 
no plano da duração da história, a ação se passa em algumas 
horas. No entanto, quando se pensa no tempo da narrativa, no 
que esta inclui de reflexão e de comentário, é preciso focalizar 
a obra pelo seu viés metafísico. O tempo aqui possui uma 
significação que ultrapassa os limites da ação. Ainda seria no 
âmbito do mito que Clarice focalizaria Uma Aprendizagem ou 
O Livro dos Prazeres, de 1969. Neste, a autora assume a 
mitologia, tanto grega quanto do norte da Europa, como um 
modo de falar da relação amorosa também a partir de um viés 
metafísico, embora já não haja uma divisão do tempo inspirada 
em tais mitos.  

É preciso notar nesses romances da década de 60 um 
aprofundamento das técnicas narrativas. Clarice focaliza 
internamente as personagens. Em A Maçã no Escuro, são três 
personagens, portanto a autora opta pela terceira pessoa. O 
mesmo no que se refere a Uma Aprendizagem ou O Livro dos 
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Prazeres, mesmo que centrada na personagem feminina. No 
entanto, A Paixão Segundo GH pode ser citado como um 
marco dentro de um aprofundamento no tempo da narração. 
Neste romance, a autora exibe uma preocupação com o modo 
pelo qual a palavra da narradora-personagem atinge o leitor. O 
texto é composto, sobretudo, por digressões de teor metafísico, 
mas existe uma ação, embora fraca, relatada no tempo histórico 
(Cf. BENVENISTE, 1993), e a progressão do tempo mítico 
também é referida no pretérito: “Eu estava agora tão maior que 
não me via mais. Tão grande como uma paisagem ao longe. Eu 
era ao longe”. (LISPECTOR, 1991: 183) No entanto, existe o 
tempo presente: “A vida se me é, e eu não entendo o que digo. 
Então adoro”. (LISPECTOR, 1991: 183) Evidencia-se, a partir 
das citações acima, um esforço para que os tempos da história e 
da narrativa se aproximem, o que poria a nu o tempo da 
narração, fazendo com que o texto exponha o tempo em que se 
enuncia e exiba sua própria gestação. Clarice estava 
caminhando no sentido de aproximar os tempos, de revelar ao 
leitor os processos de criação.  

Em A Maçã no Escuro, já se descortinava a 
preocupação com a atividade de escrever. A personagem 
Martim decide escrever o que lhe acontece, sua evolução 
psicológica, mas não consegue se expressar. O que se 
depreende daí é a preocupação com a própria condição do 
escritor, que apareceria também em diversos contos da década 
de 60.  

A romancista da década de 70 assumiria a preocupação 
com o desvelamento para o leitor do tempo da narração, como 
centralizadora não apenas da estruturação das obras, como 
também da temática. O ato de escrever viria a ser tema, 
sobretudo, de Água Viva, de 1973, e de A Hora da Estrela, de 
1977. Por isso, tais obras devem ser focalizadas como ponto 
terminante e agregador de uma preocupação que, como afirmou 



 163

Olga de Sá, anteriormente citada, pode resumir a produção 
romanesca clariceana.  

O TEMPO EM ÁGUA VIVA  

Água Viva pode ser considerada a obra mais radical de 
Clarice Lispector. A afirmação feita pela narradora de que 
“gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 1993: 17) pode ser 
referida a muito do que já se escreveu acerca do modo como o 
tempo pode ser considerado um determinante para a 
delimitação dos gêneros. De fato, a obra sempre gerou 
discordâncias conceituais no que se refere ao gênero em que 
pode ser enquadrada. Ou também, se existe ou não essa 
possibilidade de enquadramento. O termo romance pode ser 
referido a tal obra, estendendo-se a ela a afirmação feita por 
Abel acerca do conceito de ficcionalidade: “A ficcionalidade 
deve ser vista sempre sob a ótica da intencionalidade, isto é, a 
intenção do autor vai-nos dizer se tal obra é ficcional ou não”. 
(ABEL, 2002: 208) Da mesma forma, é possível aplicar-se tal 
noção ao conceito de gênero, o que é reforçado pela afirmação 
de Todorov de que “consideram-se todas as obras literárias 
como pertencentes ao mesmo gênero” (TODOROV, 1974: 
102-103), o que nos leva a pensar, também, conforme o teórico 
russo, que cada obra, em suas especificidades, pertence a um 
gênero único. Entre um extremo e outro, existem os gêneros 
clássicos. O romance, conceito pelo qual historicamente se tem 
tomado Água Viva, pode ser aplicado ao mesmo desde que se 
entenda que o compromisso da autora é com o alargamento das 
especificidades do gênero.  

A obra adota o mise en abyme como modo de interligar 
os tempos. Não se trata, então, de um livro dentro de um livro, 
mas de um procedimento que pode ser relacionado aos modos 
de fazer literários, como são as obras de Proust ou algumas de 
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Beckett. O narrador desvela o modo pelo qual constrói a 
narrativa. Ganha relevo a narração como tema desta.  

Ao contrário do que acontece em A Hora da Estrela, 
em Água Viva não se pode falar de uma história sem que a 
inclusão de tal conceito não se torne problemática. A autora 
quis, de fato, fazer com que os tempos confluíssem. Não se 
trata de fazer transparecer a figura do narrador, através de 
digressões, ou do uso do tempo presente para os trechos que 
evidenciassem a narração, e o do passado para os trechos que 
evidenciassem a narrativa. Existe, sim, uma presentificação do 
tempo. O que distingue Água Viva de outras obras em que o 
recurso já foi experimentado é que, aqui, as figuras do autor e 
do narrador buscam uma simetria. Elas não se dissociam. Basta 
pensar em autores como Beckett, em que a voz de uma 
personagem compõe o agora em que a obra é enunciada. Mas 
trata-se de uma primeira pessoa em que autor e personagem-
narrador não se confundem. 

No caso de Água Viva, a obra pode ser inserida dentro 
daquela categoria que Zagury, desde o título de sua obra, 
denomina “escrita do eu” (ZAGURY, 1982), como são as 
autobiografias e os relatos confessionais. De fato, o leitor 
dispõe de todas as razões para identificar a narradora com a 
autora. O uso da primeira pessoa, nesta obra, não se refere 
apenas ao uso dos verbos, o que, para Hamburger (Cf. 1986), já 
seria suficiente para constituí-la como uma enunciação 
verdadeira. A narradora fala de si, não em termos de narrar, 
mas de descrever-se, o que também seria suficiente para que a 
obra pudesse ser enquadrada como lírica. (Cf. HAMBURGER, 
1986: 167s). As digressões da narradora podem ser referidas à 
pessoa da autora: elas são mulheres que escrevem e pintam, as 
preocupações da narradora são aquelas constantes das obras 
anteriores da autora, presentes em suas crônicas jornalísticas. O 
eu que enuncia pode ser o da escritora Clarice Lispector; é 
assim que o leitor pode entender a narrativa (no sentido fraco) 
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constante na obra. Da mesma forma, é um dos motivos pelos 
quais a obra já chegou a aparecer, em algumas resenhas, ou até 
em sua própria capa, como sendo um ensaio. Estar no limite da 
ficcionalidade traz de volta a idéia de que a obra é ficcional 
simplesmente porque a autora assim a define.  

Em Água Viva, o narrador  
se torna amiúde reflexivo: assume consciência 
de si próprio e põe em questão suas 
propriedades. Ao nível da estrutura do texto, 
cumpre notar a ausência de toda causalidade e, 
menos fortemente, de toda especialidade. As 
ações apresentadas não se encadeiam 
logicamente, não se provocam uma à outra. 
Além disso, o número dessas ações é muito 
pouco elevado; e elas não são consideradas na 
vida como ações “importantes”: a personagem 
central não faz mais que refletir, ou escrever, ou 
falar. O encadeamento do discurso obedece a 
uma única temporalidade; e além disso 
unicamente à temporalidade de enunciação que, 
como se sabe, é obrigatória, inevitável; por 
conseguinte, é o encadeamento mais frágil que 
existe. (TODOROV, 1974: 104-105) 

O trecho acima descreve Água Viva em seus aspectos 
primordiais. O teórico parece mesmo descrever um gênero 
romanesco em que tal obra se enquadrasse. No que se refere, 
por exemplo, à causalidade, é notória no texto do romance a 
preocupação com o improviso, com a experiência de enunciar 
ao sabor da ocasião. Tomem-se como exemplares os trechos 
seguintes:  

Não quero ter a terrível limitação de quem vive 
apenas do que é passível de fazer sentido. 
(LISPECTOR, 1993: 26)  
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Sei o que estou fazendo aqui: estou 
improvisando. Mas que mal tem isso? improviso 
como no jazz improvisam música, jazz em fúria, 
improviso diante da platéia. (LISPECTOR, 
1993: 27)  
Será que isto que estou te escrevendo é atrás do 
sentido? Raciocínio é que não é. (LISPECTOR, 
1993: 37)  

A imposição de escrever de improviso faz com que 
entre as idéias lançadas ao sabor do instante existam lampejos 
daquilo que já se chamou de “encadeamento do discurso” 
(TODOROV, 1974: 105), ou seja, um encadeamento que se 
refere unicamente ao tempo da narração, que é inevitável. 
Neste sentido, a narradora faz questão de evidenciar a 
cenografia a partir da qual a sua enunciação se constitui. O 
texto é produzido por um “eu” que, ao contrário da primeira 
pessoa nos romances que utilizam tal ponto de vista, que se 
limita à narrativa, intitula-se como um sujeito que enuncia. Da 
mesma forma, existe um “tu” para quem a narrativa se destina. 
Um “tu” que assume a condição de enunciatário de um texto 
escrito, como em uma carta. Alguém que não deve ser 
confundido com o leitor. Aqui, sim, existe uma cisão entre os 
tempos. Pois o tempo da leitura está fora do texto. O “tu” que 
recebe a narrativa estará em um tempo posterior a apreendê-la. 
Como afirma Olga de Sá, não é possível que o tempo da leitura 
se confunda com o da narração (sobretudo se ela se firmar 
como da escritura). (SÁ, 1993: 109) Por isso, a narradora pode 
marcar na sua narrativa as evidências da passagem do tempo 
puramente cronológico em que a narração se inscreve, por ser 
ele inevitável. O que se percebe em tais trechos extraídos do 
romance:  

Agora está amanhecendo e a aurora é de neblina 
branca nas areias da praia. (LISPECTOR, 1993: 
17)  
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Agora é dia feito e de repente de novo domingo 
em erupção inopinada. (LISPECTOR, 1993: 21)  
Hoje é noite de lua cheia. (LISPECTOR, 1993: 
36)  
Estou esperando a próxima frase. É questão de 
segundos. (LISPECTOR, 1993: 40)  
Continua a lua cheia. (LISPECTOR, 1993: 49)  
Para ser inutilmente sincera devo dizer que 
agora são seis e quinze da manhã. 
(LISPECTOR, 1993: 49)  
Vou dormir. (LISPECTOR, 1993: 52)  
Levantei-me. (LISPECTOR, 1993: 52)  

A necessidade de marcar a passagem do tempo em que 
se narra, mas sem que exista um tempo de uma narrativa (como 
relato factual) abrangida por este, perpassa toda a obra. Da 
mesma forma, a narradora evidencia o espaço em que escreve, 
fazendo referências ao ateliê e ao quarto. Tudo isso para 
procurar esclarecer que: “Meu tema é o instante? Meu tema de 
vida. [...] só me comprometo com a vida que nasça com o 
tempo e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim”. 
(LISPECTOR, 1993: 14)  

Dizer que só no tempo há espaço para si representa a 
condensação da idéia contida na obra. Poucas linhas em 
seguida, a narradora afirma que a palavra é sua “quarta 
dimensão” (LISPECTOR, 1993: 14), pois a palavra existe no 
tempo e só nele pode ocorrer. A narradora é esse ser que só se 
constitui através do narrar. Narrar é, assim, a condição para que 
a narradora-autora se constitua como eu. E isso só se dá através 
da palavra. Estar no tempo é estar narrando. Sem esquecer que 
a narrativa em Água Viva se temporaliza através do desnudar 
da narração, do ato de escrituração. Por isso, o que se tem por 
fim é um relato e não unicamente uma reflexão. Ainda aqui, há 
uma duração interna no narrado. Por isso, confundem-se os 
tempos: o tempo da narrativa existe porque a narradora 
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desnuda o tempo da narração. Torna-se problemático querer 
separar os tempos em categorias estanques. Como a narradora 
insiste em lembrar: “É uma questão da simultaneidade do 
tempo”. (LISPECTOR, 1993: 44)  

No trecho acima, a autora nos desvela a essência de seu 
texto. Se há simultaneidade, há mais de um tempo. Se existe a 
insistência em falar dos relógios, em ouvir seus barulhos 
mesmo após a morte, é porque na obra é apenas “o 
encadeamento mais frágil que existe” (TODOROV, 1974: 105) 
que garante unidade ao narrado. Ser para o instante significa 
que apenas neste é que o eu pode ter consciência de si. O 
tempo presente, que a narradora define assim:  

Mas o instante-já é um pirilampo que acende e 
apaga, acende e apaga. O presente é o instante 
em que a roda do automóvel em alta velocidade 
toca minimamente o chão. E a parte da roda que 
ainda não tocou, tocará num imediato que 
absorve o instante presente e torna-o passado. 
Eu, viva e tremeluzente como os instantes, 
acendo-me e me apago, acendo e apago, acendo 
e apago. Só que aquilo que capto em mim tem, 
quando está sendo agora transposto em escrita, o 
desespero das palavras ocuparem mais instantes 
que um relance de olhar. Mais que um instante, 
quero o seu fluxo. (LISPECTOR, 1993: 20)  

A comparação do instante com a roda do automóvel faz 
lembrar os “três presentes” (COMTE-SPONVILLE, 2006: 30s) 
já especificados por Santo Agostinho e abordados pelo filósofo 
francês, quando este comenta que o tempo só pode existir 
deixando de existir, ou seja, quando torna-se apreendido pela 
consciência, pois que já cessou. A situação de quem narra e, 
através da palavra, conscientiza-se, padece desse aspecto 
paradoxal percebido por Santo Agostinho. A duração da 
palavra é mais extensa que o lampejo em que o eu se apercebe. 
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Por isso, talvez a simultaneidade de tempos não possa ser 
efetivada em absoluto. A consciência precisa da palavra já 
enunciada para apreendê-la. O instante em que se está “aceso” 
talvez só se torne consciente quando já se está novamente 
“apagado”. Algo que, para a palavra, significa uma 
impossibilidade. No entanto, a narradora diz preferir o fluxo ao 
instante. O que significa preferir narrar, estar na duração, do 
que abandonar a palavra em suas limitações. 

Não há dúvidas de que uma narrativa que rompa com 
noções generalizantes esbarre no insólito. Se essa narrativa, por 
exemplo, se desvincula da causalidade dos fatos e também de 
uma lógica causal, e se constitui de lampejos, de instantes que 
se pretendem improvisados, então o que se percebe é um 
recrudescimento desse caráter. A insolvência se refere à 
impossibilidade de um generalização absoluta. Da mesma 
forma, ao apego ao abstrato em uma obra em que a única 
concretude está em evidenciar o ato de escrever. E que, sem 
isso, nem poderia ser vista como narrativa. Escritura, aqui, se 
confunde com narração e também com narrativa. É significado 
e significante.  

O TEMPO EM A HORA DA ESTRELA  

O último romance de Clarice Lispector, A Hora da 
Estrela, publicado em 1977, ano de sua morte, constitui uma 
espécie de testamento literário da autora. Pode ser entendido 
como uma afirmação do estilo desta, frente às críticas de que 
sua escrita era desvinculada da realidade imediata. Clarice faz 
aqui uma obra de caráter social. Fala dos seres desvalidos. A 
atitude da autora é de assumir a ironia, quando afirma, através 
das palavras de seu narrador:  

Aliás – descubro eu agora – também eu não faço 
a menor falta, e até o que escrevo um outro 
escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que 
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ser homem porque escritora mulher pode 
lacrimejar piegas. (LISPECTOR, 1998: 14)  

Agora, quem narra é um homem: Rodrigo S. M., 
escritor que afirma estar mudando seu jeito de escrever, como 
um pintor que passasse do abstrato ao figurativo:  

É que de repente o figurativo me fascinou: crio a 
ação humana e estremeço. Também quero o 
figurativo assim como um pintor que só pintasse 
cores abstratas quisesse mostrar que o fazia por 
gosto, e não por não saber desenhar. 
(LISPECTOR, 1998: 22)  

Trata-se, sem dúvida, de Clarice Lispector, doente, 
sabendo que escrevia talvez seu último livro, justificando sua 
atitude de ter optado, ao longo de décadas, pelo abstrato, 
demonstrando, através da história de Macabéa, que tal opção 
era uma escolha pessoal de quem pode, se quiser, dominar o 
figurativo, o concreto. Não havia adotado o figurativo porque 
não queria. O que evidencia o preconceito nas palavras do 
narrador masculino, que vê a escritora mulher como lacrimosa. 
A ironia clariceana é uma resposta a quem sempre viu sua obra 
como alheia aos problemas reais.  

Por tais palavras, colocadas no começo da narrativa, é 
possível perceber que a obra vai discutir a condição do escritor. 
O modo como isso é feito refere-se mais ao desnudamento do 
próprio ato de escrever que à existência de comentários como 
os citados acima. Trata-se, outra vez, de uma estrutura em 
abismo. O livro deixa perceber, não de modo sugerido ou 
velado, mas utilizando marcas contundentes, o processo de 
narração; a enunciação da obra é feita sob os olhos do leitor. O 
narrador tem domínio sobre o tempo. Pode fazer antecipações 
de fatos que só ocorrerão em um futuro fora do tempo 
abrangido pela narrativa, como quando diz da personagem 
Olímpio que ele será deputado. Da mesma forma, sabe o 
passado das personagens. Apesar de dominar o espaço do 
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narrado, o narrador refreia diante da narração. Hesita, por 
exemplo, diante da necessidade de matar sua personagem, 
afirmando que ter matado Macabéa também o matou.  

Por isso, o texto se compõe da narrativa dos fatos 
envolvendo Macabéa, mas também das confissões do narrador 
a respeito de sua posição como escritor-enunciador. O tempo 
oscila entre o pretérito, tempo histórico em que se narram os 
eventos relacionados aos personagens, e o presente em que se 
narra o hoje, em que o texto está sendo produzido. Existem, 
paralelamente, os tempos diversos. No entanto, eles não podem 
ser concomitantes, pois aqui existe uma história a ser contada. 
Por isso, há uma separação entre o passado narrado, espaço da 
ficção, em que o sujeito é um “ela” diferente do narrador, e o 
presente, o “hoje” sempre marcado temporalmente, que passa 
por ser real, espaço em que se produz a narrativa inventada.  

O que Clarice faz é dar pista de que Rodrigo S. M. é 
ela. Trata-se de uma situação fictícia. Por isso, a assinatura da 
escritora, colocada em meio aos títulos que ela, na condição de 
quem exibe seu processo de escritura, sugere como possíveis 
para sua obra. Mas é, sobretudo, a afirmação, colocada entre 
parênteses após o subtítulo “Dedicatória do autor” 
(LISPECTOR, 1998: 9), de que este é “Na verdade, Clarice 
Lispector” (LISPECTOR, 1998: 9), que pode ser considerada o 
elemento que desmascara a condição do narrador masculino 
como sendo apenas um fingimento. Quem narra é Clarice 
Lispector. Logicamente, isso coloca o narrador Rodrigo S. M. 
na condição de personagem. Os momentos em que este se 
revela como o autor, durante o ato de escrever, assumem assim 
essa ambivalência: trata-se, de fato, da escritora Clarice 
Lispector desnudando o processo de escrituração de seu texto; 
mas, ao mesmo tempo, quem o faz na narrativa é uma 
personagem, pois se trata de um homem. Aqui, o tempo da 
narração (tempo da escritura, pois o processo é tema da obra) 
também volta à condição de tempo da narrativa (narrativa que 
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também relata o ato de escrever). Quando se vê em Rodrigo S. 
M. um disfarce de Clarice Lispector, “verdadeiro autor”, o que 
se constata é que a autora está evidenciando o tempo da 
escritura, ou da narração. Mas, quando se vê Rodrigo S. M. 
como uma criação ficcional, o que se têm é uma narrativa 
dentro de uma narrativa, um “livro dentro do livro” (PINO, 
2004: 160), quando se define a estrutura em abismo.  

Assim, A Hora da Estrela traz uma ambivalência que 
parece ser uma conseqüência do esforço por escrever 
figurativamente. Se, em Água Viva, apenas o tempo da 
narração organizava o encadeamento da narrativa, aqui existe 
uma temporalidade, uma causalidade dentro da narrativa e 
outra dentro da narração. Macabéa sofre porque é 
marginalizada; Rodrigo S. M. sofre porque experimenta a 
condição do escritor obrigado a narrar o indesejado.  

A figuratividade pode ser percebida na solidez do 
tempo histórico, da narrativa:  

E enorme como um transatlântico o Mercedes 
amarelo pegou-a – e neste mesmo instante em 
algum único lugar do mundo um cavalo como 
resposta empinou-se em gargalhada de relincho. 
(LISPECTOR, 1998: 79)  

Mas também pode ser percebida na marcação do tempo 
da narração, da escritura, aqui um presente que permite ser 
focalizado também como tempo de uma narrativa paralela:  

Mas voltemos a hoje. Porque, como se sabe, 
hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço 
escuro que estão rindo de mim em risos rápidos 
e ríspidos de velho. E ouço passos cadenciados 
na rua. (LISPECTOR, 1998: 20)  

Fica evidente no trecho acima que o tempo presente não 
é aquele em que o narrador dos romances de Sterne ou 
Machado de Assis comentam a narrativa, fazendo digressões 
sobre ela. O narrador aqui vive uma temporalidade concreta; 
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ele ouve barulhos; pode interpelar seu leitor usando o gerúndio, 
dando a idéia de que o tempo em que se comenta ainda está 
transcorrendo, é presente. Pode dizer a seu leitor que ficou dias 
sem comer ou sem fazer a barba. O tempo em que existe o 
narrador é figurativo; há inúmeros “hoje” e “agora” em sua 
fala.  

Pode-se entender a opção por revelar o tempo da 
narração através do ato de narrá-lo como uma atitude contrária 
ao abstrato, o qual tem sua culminância em Água Viva, como 
uma obra próxima do ensaio ou da confissão. A escrita do eu, 
em A Hora da Estrela, faz com que essa primeira pessoa 
também possa assumir, sob certos aspectos, o distanciamento 
de uma terceira. Rodrigo S. M. pode ser um outro, assumindo 
até mesmo tons preconceituosos contra a mulher escritora. 
Aquilo que, sendo a voz do narrador a da própria Clarice, 
aparece como ironia, torna-se, quando o narrador é apenas 
Rodrigo S. M., um exemplo das vozes que criticaram o 
discurso clariceano ao logo de sua carreira.  

CONCLUSÃO  

Tanto Água Viva quanto A Hora da Estrela podem ser 
citados como exemplos evidentes do esforço de Clarice 
Lispector em fazer com que os tempos da obra se 
confundissem. Há graus nessa confusão. O que, no primeiro 
desses livros, é uma busca por total simultaneidade, no outro é 
um jogo de duplos que ora se aproximam, ora se afastam. 
Trata-se, talvez, de um recuo após uma atitude de ruptura com 
noções clássicas acerca de gênero e de discurso narrativo. Mas 
é uma ruptura para confirmar o valor daquilo com que se 
rompeu. A última obra da escritora busca atestar a legitimidade 
de suas experiências com as diversas formas de tempo.  

Experiências tidas como insólitas. E que podem 
significar momentos de abstração ou de figuratividade. Clarice 
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Lispector busca o sentido da existência. Sua obra atinge 
dimensões metafísicas. Por isso, há obras em que o insólito se 
manifesta na descronologização. O tempo ganha valor apenas 
porque ocorre na psicologia da personagem, ou porque ganha 
significações que a atrelam a mitos universais. É que a autora 
quer o sentido universal, existencial. Nesse sentido, a redução a 
um presente localizável poderia representar um encolhimento 
do alcance da obra. Tratar de temas sociais, da época, poderia 
representar uma limitação facilmente perceptível em certas 
obras realistas.  

Por isso, o momento em que Clarice Lispector assume o 
tempo presente não poderia ser a adoção de uma estética 
realista pura. O presente de Clarice é aquele da escritura, o 
momento em que se escreve. Fala acerca dos processos de 
escritura, mas também da condição do escritor, como indivíduo 
e ser social. Se Água Viva usa o presente para desvelar a 
escrituração, mas permanece no abstrato, A Hora da Estrela se 
volta para o presente, buscando o concreto, o figurativo. Mas é 
um concreto que também anseia pelo universal. Pois o 
momento presente pode representar, como em um lampejo, a 
condição humana de qualquer tempo. 
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A EXPERIÊNCIA MÍSTICA DO INSÓLITO NA 
LITERATURA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

Eduardo Guerreiro Brito Losso 
UERJ 

1- ATUALIDADE DA MÍSTICA TRANSGRESSIVA E 
PÓS-MODERNISMO 

A influência do surrealismo na literatura brasileira não 
foi dominante no Brasil mas tem sido cada vez mais acentuada 
e estudada. Murilo Mendes é o nome mais citado nesse sentido, 
e a partir dele observamos uma certa linhagem que alia a 
subversão imagética (dissonâncias de sentido) com a busca de 
uma experiência mística ou “iluminação profana”, nas palavras 
de Benjamin (BENJAMIN, 1997: 23-4, 32-3), através do 
choque transgressivo da linguagem poética. Gostaríamos de 
analisar a relação entre a produção de uma linguagem poética e 
a “ascese” existencial do escritor moderno e pós-moderno que 
procura chegar a uma experiência do inefável por meio do 
choque imagético, configurando uma espécie de mística 
secularizada e transgressiva do insólito. Nesse caso, será 
preciso pensar no que está implicada essa ascese e mística 
estética moderna num contexto brasileiro: até que ponto isso 
destoaria da literatura brasileira como um todo ou, mais 
provavelmente, caracterizaria secretamente uma opção estética 
ainda mal observada, analisada e refletida? 

Por trás de uma possível opção estética, nosso foco 
procurará entender, acima de tudo, como e por que há nesses 
autores um projeto de transformação individual e social de 
proporções escatológicas e religiosas enquanto tentáculos 
tropicais do sonho surrealista. Daí José Guilherme Merquior 
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chamar atenção para o fato de haver no surrealismo e em sua 
herança cunhada em Murilo Mendes ambições existenciais 
libertárias, que queriam se realizar por meio de uma revolução 
cultural. 

Sendo uma transformação tanto política quanto psíquica 
e espiritual, tal projeto pode ter sido desmistificado pela 
desilusão de todos os movimentos modernistas com a segunda 
guerra e, posteriormente, o triunfo do capitalismo liberal 
oposto a um socialismo ditatorial não menos decepcionante 
que, embora aparentemente derrotado na queda do muro, 
encontrou novas formas de repressão burlando sistemas 
democráticos na atualidade, confirmando, enfim, na sua 
aparente oposição mútua, o que Adorno chamou de mundo 
administrado (verwaltete Welt). (ADORNO, 2003: 505) A obra 
de arte precisa estar consciente de seu próprio caráter de 
mercadoria numa sociedade integrada e protestar em seu 
próprio trabalho formal tal situação, não se confundindo com 
falsos protestos esquerdistas nem pseudo-atividades ou 
ativismos. (ADORNO, 2003: 772) 

A desmistificação e ultrapassagem dialética do projeto 
modernista, incluindo o surrealista, foi feita com uma paulatina 
desilusão do potencial existencial, emancipatório e filosófico 
da própria arte (incluindo, naturalmente, as destruições 
regeneradoras da “anti-arte”). Houve a preponderância de uma 
ironia pós-moderna da intertextualidade, do pastiche, da 
mistura multicultural e da confusão de fronteiras entre o pop e 
o erudito que, contudo, não privilegia a ânsia utópico-
existencial de experiências subjetivas e objetivas que estavam 
movimentando a arte e a crítica cultural desde o início da 
modernidade. 

Diante disso, parece que o quadro em geral pintado pela 
diluição da teoria do pós-modernismo é que o ímpeto libertador 
e revolucionário do surrealismo, alcançando seu ápice cultural 
explosivo na contracultura dos anos 60/70, foi superado por 
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uma ironia cínica e desiludida, ao mesmo tempo que festiva de 
uma arte erudita já de pazes com a indústria cultural 
espelhando a vitória final do liberalismo, que só deveria, 
depois de 11 de setembro e Hugo Chavez, ainda ser defendido 
contra formações regressivas de fundamentalismo e novas 
manifestações ditatoriais. Se há niilismo estético na vanguarda 
devido a sua recusa sistemática de valores estéticos, mas 
paradoxalmente utopia afirmativa praticada como política 
cultural (STROM, 2004: 38), no pós-modernismo haveria uma 
herança da transgressão modernista sem afirmação utópica, 
retirando o investimento no futuro (pois, de certa forma, a 
revolução já aconteceu) e mantendo um hedonismo sincrético 
das artes, das épocas, dos estilos, da intertextualidade e 
desubjetivação e uma ironia sem grandes aspirações. 
(CONNOR, 1993: 150) Toda marginalidade transforma-se em 
centralidade pop dominante justamente porque se abriu desde o 
princípio a uma linguagem formal acessível da indústria 
cultural. 

Independente do fato de todos as vanguardas - incluindo 
a mais paradigmática, o surrealismo – terem realmente 
despencado de suas ilusões de arte coletiva, de uniformização 
de um estilo artístico e de um ideal messiânico a partir de um 
manifesto, a ânsia utópica não direcionada a guerrilhas 
políticas mas a revoluções individuais e culturais não se tornou 
simplesmente coisa do passado. Não entendemos, portanto, 
utopia no seu sentido positivo e fixo de um futuro já 
programado, como queriam comunistas e todo marxismo pré-
soviético e soviético, antes, a utopia negativa ou ânsia utópica 
(utopische Sehnsucht) própria da arte e do pensamento crítico 
de Adorno e Bloch. (ADORNO; BLOCH, 1978: 360-1) Quem 
explicou bem o que há de messiânico no materialismo e 
legítimo para a atualidade do exercício crítico foi Michel Löwy 
(LÖWY, 1990: 59); ver também minha tese. (LOSSO, 2007: 
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134-145) Löwy percebeu que a trajetória libertária do 
surrealismo está para além do plano político-revolucionário: 

Não se pode esquecer que o surrealismo contém 
aquilo que Ernst Bloch chamava de um 
“excedente utópico”, um excedente de luz negra 
que escapa aos limites de qualquer movimento 
social e político, por mais revolucionário que 
seja. Esta luz emana do núcleo inquebrantável 
da noite do espírito surrealista, de sua busca 
obstinada pelo ouro do tempo, de seu mergulho 
perdido nos abismos do sonho e do maravilhoso. 
(LÖWY, 2002: 36) 

Assim como a suposta superação da utopia cultural 
(deslegitimando ações de política cultural) é falsa, a diluição 
liberal da teoria do pós-modernismo tende a desqualificar 
manifestações atuais do choque subversivo e insólito da 
linguagem literária em prol de uma conciliação da alta 
literatura com a cultura de massa, em que nem a cultura de 
massa se mostra totalmente perdida em sua própria 
banalização, popularizando elementos e procedimentos da alta 
cultura, nem a alta cultura se mantém avessa ao público num 
insistente hermetismo. 

Apesar de haver efetivamente um ganho de ambos os 
lados nesse pacto, manifestações atuais de hermetismo, 
subversão de estruturas narrativas e choque literário que nada 
negociam com o entendimento e a fruição do grande público 
tornaram-se para muitos propostas estéticas mais que 
ultrapassadas, justificando sua censura. Nesse caso, só haveria 
lugar para o insólito desde que ele fosse palatável em formas 
popularizadas do fantástico, da ficção científica, do terror, do 
estilo pós-moderno e da fábula infantil. A radicalização do 
insólito presente nas prosas poéticas de narrativas 
desconstruídas, no choque da imagem poética dissonante, 
enfim, no experimentalismo da linguagem, seria algo 
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historicamente ultrapassado. Portanto, o trecho abaixo de 
Roberto Piva do poema “Heligábalo” deve passar a ser 
considerado nada mais nada menos do que um epígono menor 
do surrealismo. 

As alamedas marítimas enfaixavam um 
horóscopo com moluscos-cartomantes 
embriagados de bombons velhos. A seda 
noturna descia sobre meu crânio como um 
espelho de amor. (PIVA, 2005: 113, do livro 
Piazzas, de 1964) 

O desprezo do grande público seria, enfim, 
teoricamente justificado, a obrigação chata de termos de passar 
pela angústia da falta de sentido moderna através dos 
abstracionismos e dissonâncias, de engolir o gosto amargo da 
amargura secular, transformou-se de gesto rebelde juvenil em 
rabugice de velhas gerações artísticas. Se há no absurdo do 
texto insólito e dissonante um gozo de linguagem próprio da 
junção entre prazer e desprazer do sentimento do sublime 
moderno, que esse prazer artístico realmente exista e possa 
sempre encontrar novas formações estéticas, o senso comum 
pós-moderno quer deixar de ser levar tal fato em consideração 
simplesmente por que tal prazer é difícil e a arte pós-moderna 
já tornou elementos modernistas maciçamente aceitáveis, de 
modo que não há mais necessidade de educar o público para o 
prazer difícil e desconfiar da indústria cultural – como queria 
Adorno - pois já arranjaram um jeito de o difícil tornar-se fácil 
e de a indústria cultural mesma encontrar dignidade artística.  

Dentro desse horizonte de expectativas da pior espécie 
de crítico literário atual, limitado às conquistas que foram as da 
contracultura, o valor artístico da indústria cultural torna-se 
uma oportunidade para desprezar a continuidade de 
transgressões da linguagem na literatura. Não se trata de 
valorizar o puro ato subversivo em si e para si mesmo, pois ele 
já perdeu tanto seu páthos inaugural como sua, poderíamos 



 181

assim dizer, ingenuidade subversiva. O que ele pode contribuir 
na atualidade, do ponto de vista semântico e hermenêutico, está 
nas suas novas experimentações literárias de indeterminação e 
flutuação de sentido, explorando mais a fundo e extensamente 
regiões de imprecisão, vagueza e indefinição do enunciado e da 
estrutura mesma do discurso. Não penso somente na 
característica ambigüidade de qualquer texto literário e a 
abertura interpretativa própria do universo ficcional, porém, 
mais precisamente, nos efeitos nebulosos e sombrios da 
suspensão do sentido e da voluntária supressão de coordenadas 
básicas para a construção de um universo ficcional inteligível 
que satisfaça e conforte a exigência de entretenimento do 
público. A renúncia à fruição estética mais primária e imediata 
trabalha para que apareça, pela negação da negação, um prazer 
dialeticamente ulterior.  

A radicalização da ambigüidade, que chega a violentar 
o entendimento, radicaliza tanto a ficcionalidade que chega a 
negá-la para afirmar o puro jogo mais elementar da forma, mas, 
diferentemente das já conhecidas teorias do modernismo, 
gostaria de frisar como pode se reconstruir nebulosas de 
ficcionalidade possível e delas fruir a partir dessa 
indeterminação de base, em vez de frisar a mera negação da 
ilusão narrativa (de acordo com a influência do niilismo 
dadaísta agindo subterraneamente numa certa diluição do pós-
estruturalismo hoje).  

Observo que hoje nos interessa mais apontar nessa 
transgressão textual o desejo de uma experiência mística do 
excesso de possibilidades ficcionais simultâneas, da vertigem 
de vislumbrar o horizonte infinito da narratividade e da 
poeticidade; há, portanto, mais uma ambição mística 
prometéica de paradoxalmente abarcar o infinito nele se 
perdendo do que de meramente destruir a ficção e se desiludir 
dos artifícios da arte. Tal entusiasmo existencial converge para 
a ânsia de transformação utópica por meio de uma revolução 
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cultural da qual o escritor se considera um personagem ativo e 
decisivo. O sacrifício do significado e da satisfação do 
entendimento serve como percurso iniciático necessário para 
alcançar essa vertigem sublime de mergulho no horizonte 
absoluto e imediato da poesia e da ficção. A suspensão do 
sentido, que é julgada em seu valor negativo como espera, 
expectativa frustrada de entendimento, pode ser o prazer de, 
num estado de suspensão, acolher o desconhecido, ou a 
felicidade “provocada pelo crescimento do sentimento de 
existir, trazido pelo acontecimento”. (LYOTARD, 1989: 97) O 
ensaio de Lyotard, “O sublime e a vanguarda” é para nós um 
bom ponto de partida na medida mesma em que não considera 
o modernismo superado pelo pós-modernismo, ao contrário, 
ainda atravessa-o no que ele teria de melhor: 

Impelidos pela estética do sublime, em busca de 
efeitos intensos, as artes, qualquer que seja seu 
material, podem, e devem, desprezar a imitação 
dos modelos apenas belos, e experimentar 
combinações surpreendentes, insólitas, 
chocantes. O choque supremo, é que Ocorra 
(algo) em vez do nada, a privação suspensa. 
(LYOTARD, 1989: 105) 

Se o leitor fruir da ocorrência súbita e complexa do 
choque e em vez de compará-lo com significados inteligíveis 
recebê-lo diante do nada (pois o choque se choca com as 
evidências para, ao destruí-las, desvelar seu embate 
fundamental com o nada), vai se deparar com o êxtase sublime 
de se despojar de seu próprio imperativo de entendimento e 
enquadramento semiológico. Não interessa nesse 
desprendimento da necessidade de compreensão um mero 
abandono do entendimento que flutue no nada, antes a 
liberdade de mobilizar uma compreensão relativa, variável e 
flexível, aberta aos caprichos chocantes do objeto estético; 
alcançando, em toda sua amplitude, a experiência estética 



 183

enquanto forma especificamente moderna de êxtase místico, ou 
seja, sublime. 

2- MURILO MENDES E SEU CRISTIANISMO 
INSÓLITO 

Com base nessas considerações gerais, pretendo 
analisar e comparar entre si textos de Murilo Mendes, Roberto 
Piva e Carlos Emílio Corrêa Lima, procurando observar neles a 
vertigem sublime do texto transgressivo como uma espécie de 
prática artística ritual para a transformação místico-utópica no 
plano individual e social.  

Percorreremos a trajetória dialética do modernismo de 
Murilo Mendes, passando por um certo modernismo tardio de 
Roberto Piva e chegando a geração mais recente de Carlos 
Emílio Corrêa Lima.  

Merquior tem muitos motivos para afirmar que Murilo 
Mendes é uma “voz solitária e insólita” (MENDES, 1994: 11) 
na literatura brasileira. Para começar, podemos levantar a 
questão do seu cristianismo. Como poeta modernista, Murilo 
acumulou características irreverentes e insolentes, assumindo, 
juntamente com seus colegas Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade e Drummond, o tom coloquial de linguagem vulgar, 
antiestilista, em sua primeira fase, nos poemas de 1925-29. Há 
ao mesmo tempo um grande ímpeto erótico, focando “meninas 
morenas” (MENDES, 1994) com “seios empinados gritando / 
Mamãe eu quero um noivo” (MENDES, 1994: 103), vindas 
“Das cinco regiões onde navios angulosos / Sangram nos 
portos da loucura” (MENDES, 1994) evidenciando a ligação 
psicanalítico-surrealista entre inconsciente e sexualidade. 
Antiestilismo e erotismo são traços comuns de uma clara 
insolência juvenil que se afasta da sociedade na medida mesma 
em que se aventura para além das fronteiras da razão. Contudo, 
em Tempo e eternidade, de 1934, o poeta sublima o 
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coloquialismo e o erotismo erigindo a musa como ideal 
estético. Nesse livro aparece de forma mais direta sua 
conversão, seguida de uma lamentável inibição imagética. Mas 
logo no livro Os quatro elementos, de 1935, e na produção 
posterior, observamos que a adoção de um tom mais nobre já 
operou a síntese com a irreverência mais amadurecida dentro 
da purificação da linguagem, onde o ludismo de 
personificações temáticas (cada poema possui um título que 
freqüentemente é personificado e apreciado liricamente, como 
por exemplo, “A lua” – MENDES, 1994: 269 – e “O fogo” –
MENDES, 1994: 271-2) e imagens dissonantes tornam-se 
instrumentos de uma revolução cultural e messiânica. Por isso, 
seu cristianismo terminou por se harmonizar com o 
inconformismo apocalíptico, ético e existencial, do poeta 
maldito dos primeiros anos, em vez de com ele se chocar, e deu 
a Murilo maior firmeza para afirmar uma ascese poética “do 
martírio e da salvação” (Cf. Merquior apud MENDES, 1994: 
15) juntamente com a ânsia de abarcar a totalidade da 
experiência humana e universal, desejando uma espécie de 
onisciência poética.  

Ela almeja um novo tipo de unio mystica com Deus, 
como no poema “Panorama”: “eu te pertenço tu me pertences 
que mistério” (MENDES, 1994: 275). O pertencimento mútuo 
do poeta com Deus é sinal de que o poeta moderno, mesmo 
convertido, não diminui sua sede megalômana de potência e 
êxtase. Ao querer abarcar o mundo e ao mesmo tempo estar 
além dele, o poeta é um super-homem que alimenta sua 
proximidade sagrada com Deus num constante “delírio divino” 
(MENDES, 1994: 281), um olhar sempre direcionado ao 
futuro, às suas possibilidades indeterminadas, e encontra-se 
embriagado de uma sensação profética no cerne do prazer 
criativo. Como bem diz logo no início de Poesia em pânico,  

O espírito da poesia me arrebata 
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Para a região sem forma onde passo longo 
tempo imóvel 
Num silêncio de antes da criação das coisas. 
(MENDES, 1994: 285) 

A poesia contém portanto qualidades potencialmente 
extáticas, levando a um topos negativo, sem forma e sem som, 
que se iguala ao momento originário incriado. Fica clara uma 
nova espécie de teologia negativa que quer ser um deus em 
direção a um “fim único”: a morte ou a verdadeira união final 
com Deus. O poeta nega ser o deus único só para se divinizar 
com a poesia e partir em direção a Ele. O deus-poeta, para 
finalmente pertencer a Deus, vai buscar sempre descobrir em si 
mesmo onde Deus lhe pertence, auto-divinizando-se.  

Essa fome prometéica de Deus é o que Michel 
Carrouges chamou de mística do super-homem do escritor 
moderno (ou psico-mística) (Cf. CARROUGES, 1948: 15-56) 
e o que já chamei, em outro texto, de megalomania estética e 
ascética ou mística secularizada. (Cf. LOSSO, 2004: 72-90) O 
poeta constrói para si um mundo imaginário para lidar melhor 
com as frustrações do mundo e agir contra elas. Ao enfrentar a 
segunda natureza do mundo burguês, artificialmente criado 
para fins de dominação da natureza pelo homem e do homem 
pelo homem, pretende colocar a “imaginação no poder” e 
erigir-se em novo Rei-sol para a revolução cultural final. Logo, 
depois da revolução burguesa, em vez de dar lugar a uma 
revolução socialista, o poeta visionário moderno quer ser 
arauto de uma revolução em que sua potência estética torne-se 
a efetividade prática de uma nova cultura a um só tempo justa e 
libertária, em vez de injusta e controladora, inibidora de 
energias libidinais e criativas.  

No início da obra ele se queixava de estar demasiado 
limitado em sua individualidade. Mas depois (MENDES, 1994: 
299) o eu se iguala a tudo. Esse percurso de ascensão do eu ao 
todo, do sujeito individual ao espírito absoluto, em termos 
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hegelianos, demonstra a ligação do desejo com a ambição 
megalômana, com a vontade de poder de tornar-se super-
homem. Aqui Murilo encontra Nietzsche mesmo que por 
caminhos bem diferentes e até nos faz observar, com um olhar 
adorniano – aquele que vê em abandonos forçados da 
subjetividade o próprio reforço da mesma – que o anti-
hegelianismo de Nietzsche de perder-se no real dionisíaco 
contém mesmo assim algo de hegeliano por supra-assumir a 
totalidade objetiva na experiência do sujeito. Essa ligação 
ainda ignorada de Nietzsche com Hegel foi plenamente 
realizada naquele que considero o maior de todos os 
nietzschianos, Bataille, que imaginou em Hegel “o horror de 
estar no fundo das coisas – de ser Deus”, e afirmou, com razão, 
que “Nietzsche só conheceu de Hegel a vulgarização habitual”. 
(BATAILLE, 1992: 118) 

 A perdição do dionisíaco deseja secretamente muito do 
controle do apolíneo e a derrocada da consciência do saber 
absoluto não diminui sua ambição mesma de poder absoluto. 
Portanto, há um certo momento dialético em que perdição e 
controle, embriaguez e consciência se equivalem em vontade 
de poder. 

Do desejo de desaparecimento do mundo da primeira 
fase e da segunda fase de primeiro impacto da conversão 
Murilo encontrou, numa terceira fase sintética, uma nova 
relação de absorção e superação do mesmo. De um desejo 
erótico vital e uma posterior renúncia à sexualidade, encontrou 
uma melhor adoção de um erotismo místico-estético de união 
ativa da imaginação e do delírio com as coisas e com Deus. 
Murilo me parece, por isso, um exemplo de singularidade 
perfeita do messianismo vanguardista, pois, se ele no geral é 
uma mística atéia, em Murilo compreendemos que sua ambição 
messiânica de se tornar, mais do que uma nova estética, uma 
nova religião, mantém ligações secretas com o próprio 
cristianismo. Ou seja, o cristianismo do barroco e do 
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romantismo encontra em Murilo sua nova metamorfose 
artística e esclarece, incorporado num exemplo singular, o 
fundo apocalíptico, utópico e salvífico de toda a poesia 
moderna da “tradição da ruptura”. Como reflete Octavio Paz no 
artigo que possui esse título, 

Nossa época rompe bruscamente com todas 
essas maneiras de pensar. Herdeira do tempo 
linear e irreversível do cristianismo, opõe-se, 
como este, a todas as concepções cíclicas. 
Diferença ... desenvolvimento, revolução, 
história – todos esses nomes condensam-se em 
um: futuro. (PAZ, 1984: 34) 

Inevitável constatar que a raiz da concepção desse 
futuro está na escatologia e soteriologia judaico-cristã. 

Por isso, deixo aqui a sugestão de estudar melhor os 
intrincados problemas teóricos que ainda não foram 
devidamente analisados, ainda que já bem reconhecidos, da 
emancipação, laicização e secularização da arte moderna. 
Podemos resumi-los numa interrogação: como as raízes 
religiosas da própria emancipação da arte moderna continuam a 
influir no que há nela de mais radical, subversivo e 
transgressor? Se o cristianismo de Murilo é o exemplo mais 
fácil para descobrir essas ligações secretas, ele nos ajuda a 
entender o ateísmo subterraneamente místico dos exemplos 
mais difíceis.  

Curiosamente, Murilo se torna um insólito poeta 
moderno por ser convertido, torna-se insólito por retornar 
estranhamente ao sólito, torna-se, portanto, uma insólita 
combinação do sólito e do insólito, em que um contamina 
insolitamente o outro.  
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3- PIVA: A SOBERANIA DO INSÓLITO NA 
LINGUAGEM 

O verso “antimelódico e antiharmônico” (MENDES, 
1994: 15) de Murilo, verso cerrado e áspero, simultaneamente 
munido das mais ricas imagens e polifonias de sentido, 
influenciou diretamente a poética de Roberto Piva.  

Embora Piva esteja sendo, de uns anos para cá, 
descoberto e devidamente valorizado como um dos maiores 
representantes da geração iniciada nos anos 60, é necessário 
iniciar uma longa análise, pesquisa e discussão em torno de sua 
obra e do que ela representa para a literatura brasileira. 
Produzindo ligações inusitadas entre surrealismo, antropofagia 
e beat generation, tendo como fundo um pensamento anti-
burguês e transgressivo nutrido por Sade, Lautreamont, 
Nietzsche e Artaud, Piva é, sem dúvida, o mais genuíno poeta 
maldito do Brasil.  

Se o cristianismo de Murilo não é nenhuma regressão 
do poeta a estágios pré-modernos, contribuindo, ao contrário, 
para entender melhor a ligação entre o modernismo e o 
sagrado, o cerne surrealista, epifânico e místico de Piva está 
totalmente distanciado de qualquer religião, radicalizando o 
enfrentamento aos valores, costumes e instituições burguesas 
como praticamente nenhum outro escritor brasileiro. Fascinado 
pela marginalidade dos loucos, místicos, vagabundos, 
maconheiros, pederastas e homossexuais, freqüentador de 
submundos, do underground de adolescentes roqueiros, além 
de demonstrar grande interesse por tribos primitivas e seus 
rituais orgíacos de iniciação, o poeta reúne das mais diversas 
direções – religiosas, místicas, filosóficas, artísticas e sociais – 
uma ascese ou anti-ascese (ou melhor: a ascese da anti-ascese) 
de bombardeio ao mundo burguês. Podemos afirmar com 
segurança que Piva produziu uma síntese poética e existencial 
de todas as manifestações transgressivas da modernidade. Sua 
erudição é instrumento de violência artística às ordens 
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estabelecidas no plano externo e interno, no nível social, 
psicológico, ideológico e filosófico. A erotização do 
conhecimento como forma de o vitalizar contra as formas 
repressivas da sociedade freqüenta leituras como se fossem 
fetiches sexuais, coisas poéticas para uso e abuso transgressivo, 
imaginando até mesmo transformar os autores que cita: 
“minhas alucinações arrepiando os cabelos do sexo de 
Whitman”. (PIVA, 2005: 54) 

Como não poderia deixar de ser, a subversão de Piva 
começa, antes de mais nada, na linguagem. Se Murilo assimila 
o surrealismo no estilo seco e com doses ainda medidas de 
dissonância imagética, Piva pretende romper gravemente com 
qualquer tipo de encadeamento lógico ou fio de significação. 
Os surrealistas já teorizavam que a escrita automática não é 
mera arbitrariedade, mas um esforço de incongruência, que 
chega a ser maior que o esforço mental feito para enunciados 
com sentido estável. (BRETON, 1988: 331-334) 

É por isso que a escrita automática foi muitas 
vezes descrita como uma verdadeira ascese, que 
não consiste de modo algum em “deixar-se 
arrastar” para um discurso que se continua por si 
mesmo, mas que, pelo contrário, impõe um 
esforço considerável para que sejam mantidas 
afastadas as diferentes formas de censura. 
(DUROZOI, 1972: 119-20) 

Nunca deixará de existir os que se irritam, como 
Laurent Jenny em “L’automatisme comme mythe rhétorique”, 
com as “expansões indefinidamente narcísicas” (MURAT, 
1992: 31) dos que se deleitam com a escrita automática. 
Contudo, para os irritar ainda mais, há aqueles que, como Piva 
e o Leonardo Fróes de Sibilitz, elaboram a ascese de radicalizar 
a dissonância verbal da escrita automática numa escrita bem 
deliberada precisamente para violentar nossa repulsa 
consciente ao absurdo. Logo, o nonsense de Piva segue os 
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melhores resultados do surrealismo procurando exagerar no 
absurdo verbal sem deixar de elaborar uma rica e complexa 
poética dentro dessa proposta. 

Leiamos o poema “Matéria & clarineta” de Piazzas, de 
1964. 

Matéria & clarineta 
As panteras das plumas & as tranças das estrelas 
Numa fuselagem sem saída 
Um pelicano de tempos em tempos esganiça o 
mar dos ambulantes 
Noite de meninos com corações brancos 
Fendas diminuídas na imóvel lamentação entre a 
sopa 
& o garfo de polaróide 
Os canteiros dos clavicórdios em oblíqua oração 
sob os dentes 
Em curto langor & velas ampliando. (PIVA, 
2005: 101) 

Cada frase está isolada da outra sem nenhuma pista de 
sua conexão recíproca. Fora os versos que continuam 
sintaticamente as frases dos versos anteriores, não há ligação 
de sentido entre os versos, como se fossem um acúmulo de 
constatações poéticas. No interior de cada frase, há uma 
dissonância de sentido própria da imagem surrealista mais 
radical, como “as panteras das plumas”. Pode haver uma 
relação entre panteras e aves aqui (ambos são animais 
vertebrados), mas há momentos em que não encontramos 
nenhum fio de sentido até no interior dos sintagmas, como em 
“oblíqua oração sob os dentes”. Logo, trata-se da maior 
radicalização do insólito no nível semântico. 

Já que não se encontra nada para ser entendido, resta 
tentar encontrar formas de saber fruir desse poema. Seria 
possível imaginar situações absurdas em que tais enunciados 
possam fazer sentido, mais ou menos como se uma história 
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fantástica ou de ficção-científica estivesse por trás de cada 
verso. Essa hipótese mostra, inclusive, a fraternidade secreta 
entre a literatura fantástica e o surrealismo: o fantástico e o 
maravilhoso constroem uma realidade bem diferente da nossa 
onde determinadas situações e enunciados passam a fazer 
sentido, enquanto a poesia nonsense supõe que o próprio leitor 
já possa se encarregar de construir esse mundo ficcional. 

Mas proponho uma hipótese mais radical. O texto nos 
ensina a tomar gosto não pela difícil apreensão do 
entendimento, nem pela construção subjetiva de uma 
possibilidade de apreensão do entendimento, antes pela 
verdadeira tomada de distância do prazer estético frente ao 
entendimento. Nesse caso, quanto menos entendermos, melhor, 
não para tornar o prazer estético caótico, arbitrário e por isso 
indiferente (se ele é um juízo de gosto, como quer Kant, é 
impossível lhe ser indiferente), mas para fruir das coordenadas 
imagéticas do poema mais na sua violência de dissociação do 
que nas possibilidades de associação. 

A partir daí, a própria associação e correspondência das 
coisas mais distantes aparecerá com o brilho extático de uma 
perspectiva onírica, de uma liberdade potencialmente infinita 
da imaginação. O prazer da falta de sentido tornar-se-á prazer 
das infinitas possibilidades de sentido. Num estágio dialético 
ainda posterior, pensando num novo tipo de ascensão mística 
do poeta moderno, as infinitas possibilidades de sentido darão 
lugar a uma afirmação da pura negatividade da linguagem e da 
representação em que a experiência, despida de qualquer 
instrumento, apoio, objeto, encontra-se numa “noite escura dos 
sentidos”, como dizia São João da Cruz. Mas se Murilo ainda 
trazia uma ascese da purificação através do trabalho artístico, 
Piva pratica uma ascese da sujeira, do abjeto, uma verdadeira 
ascese da perversão de modo que a própria perversão supera a 
si mesma num imenso erotismo cósmico da linguagem absurda 
com o mundo. A libertinagem estética torna-se ontológica e 
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iguala sacralidade e profanação, o que nos lembra muito 
Bataille, mas com o adicional de que tal profanação se enraíza 
na alucinação poética da própria linguagem. 

Logo, as palavras, os objetos (“garfo”, “polaróide”), os 
seres (“panteras”, “meninos”) são ingredientes de uma 
carnavalização dos sentidos, de uma “bagunça transcendente”, 
como escreveu Murilo Mendes, que revelam um estado 
alucinatório e extático cuidadosamente reprimido na formação 
e educação das instituições de sociedades ocidentais. A loucura 
mística é algo a ser desejado por uma ascese de erudição, 
perversão e desvario realizado no trabalho da linguagem. As 
diferenças essenciais entre a loucura, a perversão e a ascese 
mística tradicional são simplesmente ignoradas em prol de uma 
insólita mistura de componentes já insólitos em si, como se o 
que mais interessasse, para Piva, fosse justamente sua oposição 
insólita à razoabilidade dos costumes e virtudes burguesas. Em 
Piva constata-se, portanto, a soberania do insólito na linguagem 
e no pensamento poético contra o enfraquecimento burguês das 
potencialidades do sujeito e da coletividade. 

4- EMÍLIO: JORRO LÍRICO E ENTUSIASMOS 
MESSIÂNICOS 

Murilo e Piva são dois poetas, agora nosso terceiro e 
último escritor será um prosador. Carlos Emílio Corrêa Lima é, 
no entanto, um prosador que não cessa de investir no lado 
imagético da prosa de modo que chega a diminuir bastante a 
tensão da trama narrativa para dar primazia ao trabalho poético 
com a linguagem. O enredo, que sempre se mantém em estado 
de esboço, serve mais como pretexto para um fluxo de prosa 
poética. Mesmo assim, considero profícuo uma análise da 
narrativa poética de Emílio até para concluir problemas de 
estrutura narrativa que já estávamos levando em conta na 
teorização da obra dos poetas. Embora Emílio seja um escritor 
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de vários livros e extensa produção, focarei seu primeiro livro, 
que há contém a maior parte das características de toda a obra 
até o momento e já revela a maturidade do escritor, A 
Cachoeira das Eras. 

O livro carrega o desejo de ser uma espécie de romance 
total, sendo uma epopéia para novos tempos, para pensar nos 
termos dos primeiros românticos alemães (os Frühromantiker, 
Novalis e Schlegel). Essencialmente feito de um fluxo poético 
ininterrupto, ele contudo contém diferentes capítulos, escritos 
por um narrador homodigético (que participa da história mas 
não como protagonista) que pede ao leitor que se esqueça dele 
mesmo, “esqueçam-me para sempre” (LIMA, 1979: 37), por 
personagens secundários e um conjunto de personagens que 
juntos protagonizam a narrativa. Eles são intitulados de “a 
coluna de Clara Sarabanda”, “uma confraria secreta de 
iniciados”. São personagens boêmios que trabalham para o 
deus da luz Juripari contra o deus das trevas, Jarí e estão 
encarregados de redimir o mundo. Jarí foi o responsável pela 
destruição da Atlântida, pela colonização da América Latina, 
pelo desmatamento das florestas brasileiras, pelas injustiças 
sociais e pelos limites internos do próprio homem. Juripari é 
deus que vai liberar as energias inutilizadas e desperdiçadas do 
homem produzindo o renascimento da Atlântida, a libertação 
do Brasil, especialmente de seus índios, e a reconciliação do 
homem com a natureza, enfim, a redenção do mundo. 

O romance reúne em si uma série de gêneros: há 
momentos epistolares quando Antônio Lopes escreve para seu 
filho Eduardo Bravo suas viagens, experiências místicas e 
estados de graça, dando a ele instruções para combater Jarí e 
aproximar-se de uma experiência mística com Juripari e 
prometendo a ele uma existência redentora, “Tua sombra 
fecundará florestas”. (LIMA, 1979: 64) Tais instruções são as 
mais insólitas e poéticas possíveis: 
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Destrói os robôs de voz maléfica. ... Meu filho, 
teu nome é caipora, constrói teu belo pavor na 
encruzilhada das cidades. ... Fura as orelhas, faz 
buraco nas pontas dos dedos, inventa uma nova 
mão, aumenta de tamanho, faz um esforço de 
longo a largo rio sem fim. Faz isso, meu filho! 
Procria generosamente. (LIMA, 1979: 63) 
Mergulha na cachoeira das eras. ... As danças 
devem sempre ser para a esquerda e todos os 
homens, mulheres e crianças devem andar para 
trás. Você notará que isso traz estranha 
sensação. ... Deves também, incessantemente, 
masturbar-te, pensa não somente mulheres, 
pensa também nos homens, nos meninos, nas 
salamandras, nas capivaras, nas pacas, no tapir 
correndo pelos campos, levando-te naquela 
correria pelos ermos gostosos até o orgasmo 
fremente no crepúsculo, desce masturbando-te 
para que teu pênis cresça e sejas bom 
fecundador, fecunda o prazer de cada coisa, sê 
fiel aos princípios gerais do universo. ... 
masturba-te pensando no Sol ... Precisas viver 
dentro de uma cachoeira de amor interior por 
todas as coisas... chega até o interior de tudo 
com prazer, o prazer é a vasta região de antigas 
sensações que alimenta o interior de todas as 
coisas. Com isso poderás captar um pouco do 
mecanismo central do mundo. (LIMA, 1979: 64-
65)  

Além de ser epistolar, cada capítulo desenvolve e 
parodia um gênero diferente. Há momentos, como o que já 
vimos, que pode ser interpretado como um manual ascético, 
outros que parecem relatos de viagem, outros cartas de viagens 
de descobrimento, outros um diário de viajante, outros parecem 
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escrituras proféticas ao modelo bíblico, e grande parte encarna 
um relato de experiências místicas. Tudo isso está atravessado 
de um substrato misterioso, fantástico, redentor, maravilhoso e 
libertário. O desejo messiânico ambiciona com isso encontrar 
uma comunicação nova e sublime com o leitor de forma que o 
jorro de delírios seja absorvido como mensagem redentora e 
epifânica. Por isso há um grande valor simbólico no fato de a 
carta do pai ser escrita para o filho, confundindo o leitor 
empírico com o narratário ficcional.  

Há vários momentos em que o texto fala de si mesmo. 
Sua auto-referência sempre engloba, no entanto, a totalidade do 
que expõe como mundo: a história, a natureza, Brasil e a 
experiência interior.  

O propósito ascético do livro parece estar no trabalho 
microcósmico individual de um grupo de viajantes boêmios 
para a redenção universal. O romance produz um universo 
mitológico-poético moderno. Essa criação artística recompõe a 
experiência interior, a interpretação da história universal e a 
mimese da natureza para agir no mundo experimentando o 
mistério vital.  

O antagonista da narrativa é personificado 
mitologicamente, inspirando-se na cultura indígena, como Jarí. 
A partir daí há uma luta política e psicológica com o medo, 
situações de terror e dominação dos governos pelos índios. Por 
isso um capítulo narra uma revolução carnavalesca contra o 
estado, em que as pessoas vão seguindo uma multidão delirante 
que canta e dança rompendo com a ordem social.  

Mas, fora isso, o livro não apresenta tensões 
antagônicas de uma intriga e se mantém afirmativo, 
descrevendo estados de graça e demorando-se em fluxos 
poéticos. A narrativa toma gosto por levantar situações e coisas 
misteriosas ou insólitas sem elaborá-las num contínuo causal. 
Ela torna-se um constante acúmulo de informações que 
alimentam um mistério nebuloso – essencialmente poético – da 
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história. As poucas recorrências e encaixes de situações 
narradas de capítulo a capítulo propõem um esqueleto instável 
que serve para investir mesmo na narração ininterrupta de um 
discurso poético-messiânico. O próprio acúmulo indefinido de 
elementos enigmáticos passa mais a fazer parte do fluxo lírico 
do que funcionar como trama de um épico. Logo, a proposta 
épica do romance está enervada e irrigada de um lirismo 
místico. Não é à toa que várias vezes aparece na narrativa uma 
música maravilhosa que se mistura à própria melodia das 
palavras. 

Eles que eram alegres palhaços brincando com o 
cosmos, eles que eram uma orquestração de 
novos mundos, eles que eram a vida riscando a 
eternidade num segundo de luz e alegria, eles 
que eram a nova pureza harmônica das espécies 
de viagem ... eles que vinham para a última 
batalha com as trevas quando todos os tempos e 
espaços se encontravam simultâneos na 
construção de um novo universo sem limites... 
Eles que são e serão a música por trás das 
palavras que os descrevem em narrativa. (LIMA, 
1979: 151) 

A prolixidade de Emílio não é, a meu ver, imaturidade 
de um romancista que não sabe construir uma narrativa. Ao 
contrário, penso ser uma impressionante profusão de 
imaginação poética a partir de situações narrativas que servem 
voluntária e conscientemente a tal profusão, e não para limitá-
la. Se o texto parece se perder no seu jorro de imagens e 
entusiasmos messiânicos e utópicos, o leitor é convidado a fruir 
dessa perdição narrativa e desse verdadeiro encontro com a 
experiência mística literária por meio de um caudal épico-lírico 
sem fim. 

O presente da ação narrativa é cheio de experiência, 
mas quase não contém continuidade com a narração anterior. 
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Um capítulo mantém sempre uma proposta de escrita isolada e 
internamente coerente, mas sem conexão temporal-causal com 
o anterior nem com o próximo. Eles vão apenas carregando 
vagas ressonâncias dos outros paulatinamente. “Almas futuras 
e antigas se pronunciam em nós, palavras de hoje”. (LIMA, 
1979: 108) Tanto Murilo quanto Emílio convivem com um 
tempo dilatado, atentos ao passado esquecido e ao futuro 
prometedor e ignorado. O mistério da existência se dá na 
vaguidão e no desconhecimento enigmático do passado e do 
futuro. Em Emílio, para lidar com esse tempo tão distante para 
trás e para frente, a exaltação épica e profética se demora 
indefinidamente em contornos líricos. 

5- AFINIDADES E DIFERENÇAS 

Diferentemente de Murilo e bem próximo de Piva, 
Emílio exalta um paganismo primitivo oposto a qualquer 
monoteísmo ou racionalidade ocidental. Há um pan-erotismo 
delirante e desvairado em Emílio e Piva. Mas Emílio é menos 
violento, perverso e mesmo linguisticamente radical que Piva. 
Sua escrita ainda é prosa e por isso mesmo conduz fios de 
sentido que seguram amplidões poéticas de grande ímpeto 
imaginativo, mas com muita melodia, harmonia e beleza lírica. 
Suas perversões e fantasias são afirmativas, nomeiam um 
inimigo mítico, mas o confrontam com leveza, alegria e 
doçura. Se ambos praticam uma escrita transgressiva e insólita 
por si mesma, Emílio é mais pleno de simpatia hermética e 
pratica com fidelidade uma certa lição simbolista de unir 
sugestão, correspondências imagéticas e mundividência 
cósmica. Piva, por outro lado, possui a escrita maldita da 
dissonância forçada dos sentidos, do verso seco, isolado, 
mantém uma abismal distância entre os enunciados, como se 
fossem serem misantrópicos do texto, hostis um ao outro.  
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Mesmo assim, Emílio, Piva e Murilo caracterizam-se 
por conter um texto moderno subversivo, sem concessões nem 
facilitações ao leitor, com grande inventividade imagética, 
trabalho, inteligência e liberdade imaginativa postas a serviço 
de um desejo de experiência mística e redenção messiânica. 
Observamos neles um esforço para serem arautos de um futuro 
que reconhecerão nos artistas transgressivos, e não em santos 
comportados, muito menos em pastores midiáticos, a chave de 
uma nova religiosidade. 
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A INSÓLITA EXPERIÊNCIA DO TEMPO 
INTEMPESTIVO NO FILME LAVOURA 

ARCAICA E SUAS INCIDÊNCIAS SOBRE A 
NARRATIVA: INFLEXÕES PARA A 

SUBJETIVIDADE 

Fabio Montalvão Soares 
UFF 

A cada instante, preparar o 
espectador como um pintor 
escolhe e mistura suas cores, ou 
como um pagé reúne suas folhas 
para depois extrair delas um 
conjunto de sensações. Só 
passamos de um estado a outro se 
esse conjunto de sensações 
existir. 

(Luis Fernando Carvalho) 

INTRODUÇÃO: 

 Uma das questões mais instigantes no universo da 
sétima arte em sua articulação com as pesquisas no campo do 
sujeito é a relação entre o espectador e aquilo que podemos 
afirmar como a principal característica do cinema e 
efetivamente lhe confere o estatuto de obra artística, a saber: a 
peculiaridade da imagem em movimento. A composição de 
uma série de imagens inicialmente estáticas em um todo 
rítmico na sucessão dos planos fílmicos nos fornece a 
impressão de movimento, no qual os elementos ficcionais 
adquirem o estatuto de uma realidade produzida segundo os 
princípios singulares da técnica cinematográfica. Não sendo 
somente uma mera colagem mecânica de fotogramas ou 
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trechos de material filmado no sentido de uma continuidade, o 
processo de montagem é a operação fundamental que ao 
mesmo tempo é resultante e sintetizadora de todo o conjunto de 
procedimentos necessários a confecção do material exibido, 
dando literalmente vida à massa imagética, fazendo a passagem 
da técnica à arte segundo a intuição criativa do editor. De 
acordo com Mourão & Leone (1987) um filme, em sua 
característica fundamental e em sua natureza heterogênea, é 
construído mediante a incidência de uma variedade de texturas 
nas quais elementos previamente selecionados vão sendo 
organizados e seqüenciados através da montagem, abrindo 
espaço para a manifestação narrativa. A montagem constitui a 
técnica por excelência do cinema, sendo um processo em que 
essas texturas são manipuladas, não só num viés estritamente 
técnico, mas como um meio que conduz o espectador a 
penetrar inadvertidamente nos recintos mais ocultos da 
imagem. Nesse processo de condução, as ilusões tornam-se 
perceptíveis, e o que é ainda mais importante: tornam-se 
tangíveis, possibilitando, por meio do uso dos mais variados 
recursos e procedimentos, uma manipulação da percepção e das 
emoções dos espectadores. 

Os planos cinematográficos detêm o sentido real 
do mundo e o montador pode dirigir e controlar 
as emoções do espectador, reorganizando a 
realidade descrita pelos planos e fazendo com 
que o espectador seja envolvido pelo filme, 
relacionando-se com ele de maneira passiva. 
(LEONE & MOURÃO, 1987: 51) 

Se a montagem é a técnica fundamental do cinema e 
esta possui uma estrita relação com o movimento, podemos 
inferir que o ato de dar vida ao produto fílmico nada, mas é do 
que dar movimento e sentido a um conjunto de imagens. Desta 
afirmativa, que nos leva inicialmente a um lugar comum do 
cinema como manifestação artística, desdobra-se que a função 
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fundamental da montagem é a de reintroduzir o movimento na 
imagem. No entanto, tal afirmação em relação ao lugar comum 
já é um estranho lugar, uma vez que parece óbvio que cinema 
seja isso: imagens em movimento. Pôr uma imagem em 
movimento seria deslocar sucessivamente e em uma 
determinada ordem, uma série de fotogramas em um tempo 
determinado. Porém, o elemento estranho que aqui destacamos 
não diz respeito ao movimento como resultado de uma simples 
operação de deslocamento de película. Quando afirmamos 
reintroduzir, queremos dizer que a imagem já comporta em si 
movimento e que este nos escapa aos sentidos. Mas como isso 
é possível se a julgamos, a princípio, estática? Não estaríamos 
então tratando de um deslocamento de fotogramas como poses 
fixas no processo de composição dos planos cinematográficos? 
Aparentemente, o movimento é resultado do deslocamento de 
fotogramas inertes, sendo o movimento resultante, uma 
impressão dada aos nossos sentidos mediante esse processo. 
Como poderia então, uma imagem a princípio imóvel, ter o 
movimento por fundamento? A fim de sustentar a afirmativa de 
que toda imagem possui uma relação íntima com o movimento, 
e que o cinema nela o reintroduz, por meio do procedimento da 
montagem, devemos definir, como parte da proposta deste 
artigo, ambos os conceitos, o de movimento e o de imagem; 
partindo posteriormente a análise de como o primeiro se 
manifesta no segundo, qual a relação do elemento constitutivo 
essencial ao movimento na imagem com o que 
convencionamos definir como insólito, e quais as implicações 
destes fenômenos para a subjetividade do espectador.  

Aventuremo-nos a responder e refletir sobre estas 
questões partindo da análise do filme Lavoura Arcaica de Luis 
Fernando Carvalho. Sua adaptação para o cinema do romance 
de Raduan Nassar nos fornece ricos elementos de investigação 
aonde sem dúvida nos deparamos com essa dimensão do 
movimento vivo e presente na imagem. E mais do que a sua 
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simples manifestação acreditamos que ele possa tornar-se 
perceptível por meio da dimensão diretiva da montagem num 
processo que vai contagiando gradativamente ao espectador, 
produzindo nele uma experiência da ordem do incomum, do 
estranho, levando-o, por conseguinte, ao limite de sua 
experiência, ao encontro com o que podemos denominar como 
insólito.  

SOBRE O FILME: 

Descrita como a história do filho pródigo às avessas, a 
trama marca o retorno desse personagem ao lar, não no sentido 
de afirmar o triunfo da sabedoria e soberania do poder 
patriarcal ou dos valores e a tradição da família sobre a 
inconseqüência, os idealismos ou a imaturidade comuns da 
juventude frente à vida, mas sim para desafiá-los num 
confronto implacável de forças. Se na parábola bíblica o filho 
se arrepende das desventuras decorrentes de sua insurgência e 
rebeldia contra a sabedoria paterna, na obra literária e na sua 
adaptação para o cinema, tal sabedoria é posta em cheque. A 
obra insinua, em relação a este ponto, a falência e desgaste do 
modo de vida e preceitos de uma família de imigrantes 
libaneses, produzindo um tensionamento das tradições e 
valores manifestos, fato observado principalmente, nos 
ensinamentos enrijecidos e implícitos nos sermões do pai. Tais 
valores limitavam-na a um círculo vicioso determinante das 
relações entre seus membros, principalmente na convivência 
entre os filhos, e cujo único ponto de saída é, paradoxalmente, 
o da escolha de seu protagonista, ou seja, a do incesto, o que dá 
um cunho trágico à história. O arcaico se refere a esses valores, 
ao modo rústico de vida e ao próprio incesto, e devemos levar 
em conta sua função na constituição do sujeito, determinando 
assim, o eixo de sustentação no qual se desenvolverá toda a 
trama. A interdição do incesto (aspecto valorizado no enredo) 
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pode ser compreendida como o hábito por excelência, pilar 
onde se sustentam a cultura e a civilização e, 
conseqüentemente, os valores sociais e morais. (Freud, 1976) 
À interdição como mão única de possibilidade, a obra propõe 
seguir o caminho da opção incestuosa como ruptura de um 
modelo instituído. Não acreditamos ser esta uma opção 
caprichosa e consideramos que o arcaico na história venha a se 
relacionar com o arcaico na imagem. A projeção passeia pelos 
elementos implícitos na organização e modo rústico de vida da 
família em que o personagem central sustenta essa opção 
incestuosa, sendo esse o ponto de conflito por onde toda uma 
constituição estética singular será estabelecida. Essa opção 
toma contorno na experiência do amor proibido entre os 
irmãos, pagando estes um alto preço por sua escolha. É 
importante lembrar que se trata não de uma escolha alienada ou 
inconseqüente, mas deliberada e marcada pelo conflito com 
processos altamente determinados e arraigados, uma vez que a 
interdição do incesto simbolicamente é um vetor presente e 
marcante na constituição dos sujeitos. Essa família vivia em 
sua fazenda, isolada do convívio social, recebendo outras 
pessoas somente em ocasiões festivas. Os filhos não 
transpunham os limites desta, não se aventurando nem em 
outras cercanias, nem na cidade, fato que parece ser deixado 
como indício desse isolamento e que logicamente irá colaborar 
para a materialização e justificativa do romance entre os 
irmãos. Todo conflito se desenrola nesse tensionamento, onde 
o filho pródigo não retorna ao lar arrependido, mas disposto a 
sobrepujar a tirania do pai e afirmar seu modo singular de 
existência. 

O filme tem início com a seqüência forte do 
personagem André se masturbando. Curiosamente, o 
protagonista não assume as características de um herói, 
encarnando na verdade, o filho que se revolta por meio da 
manifestação de sua sensualidade, contra o controle e rigidez 
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impostos pelo pai. A cena da masturbação é acompanhada pelo 
fundo sonoro de uma locomotiva que invoca a idéia de uma 
máquina ou a usina produtora de pressão/ tensão, constante e 
presente durante todo filme. Esse é o primeiro indício de uma 
série de vetores que se polarizam na manifestação da 
sexualidade e que explodem no incesto. Segue depois a parte 
em que André e seu irmão mais velho Pedro se encontram em 
um quarto de pensão. O irmão mais velho tem a missão de 
buscar André, o filho arredio, para levá-lo em sua companhia 
ao lar. Nas lembranças relatadas por André ao irmão ficam 
claras as razões de sua partida: entre o jugo da tirania do pai e o 
sufocamento pela ternura de sua mãe, a força do desejo 
encarnada em André se manifesta e atinge sua maior expressão. 
Lembranças da infância se confundem com o passado recente, 
justificando sua fuga e levando o espectador a penetrar no 
universo da memória do personagem, onde os elementos 
constitutivos da imagem se tornam dispersos, abrindo-a para 
seu elemento primordial. O corpo e a alma de André reclamam 
pela legitimidade de seu modo de desejar e ele o exerce contra 
todas as leis, apaixonando-se e envolvendo-se com sua própria 
irmã, a belíssima Ana. Consumado o incesto, André abandona 
sua casa refugiando sua paixão nos encontros em bordéis da 
cidade onde passa a residir, enquanto Ana faz da capela da 
fazenda seu abrigo. Ainda na pensão, antes de seu regresso, 
André confidencia a Pedro seu amor por Ana. Ele havia 
desobedecido aos severos preceitos do pai, contestando o valor 
dos estereotipados sermões por ele sempre pronunciados à 
mesa onde se reúnem também a mãe, o caçula Lula e as outras 
três irmãs, Rosa, Huda e Zuleika. A rebeldia de André marca 
irremediavelmente os membros da família principalmente a 
mãe, que passa a agir como se tivesse perdido a própria vida, 
acentuando seu descaso para com os demais filhos. 

 Uma intensa emoção marca o retorno de André. Ele é 
recebido pelo pai, que o acolhe com um beijo em toda sua 
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majestade rústica, providenciando em conformidade com a 
parábola bíblica, um grande festim a fim de celebrar o retorno 
do filho. Rosa, Huda e Zuleika o envolvem em carinhos alegres 
não se esquecendo de preveni-lo quanto à mãe, devorada pela 
dor causada em função ausência do filho amado que fora 
sempre alvo de predileção. Porém, durante as comemorações 
que selariam o triunfo do pai sobre a rebeldia de André, algo 
inusitado acontece, anunciando um desfecho trágico. Ana que 
havia até então havia se refugiado na capela, surge coberta com 
as quinquilharias coletadas por André em suas experiências 
mundanas pelos bordéis e guardadas numa caixinha que lhe 
havia sido dada por Pedro. Ana dança desvairada, estasiante, 
fulgurante e sensualmente. Na evolução da sua dança rasga 
suas vestes insinuando partes íntimas e derrama sobre o corpo 
um cálice de vinho rendendo-se e afirmando dionisíacamente 
seu amor pelo irmão. Ela dança libertinamente, provocando a 
atenção de todos. Em vão a mãe tenta lhe conter. É quando 
Pedro, abalado com o comportamento da irmã, faz ao pai a 
sombria revelação do envolvimento amoroso de Ana e André. 
Este reage com uma explosão impossível de ser contida. Seu 
rosto adquirindo uma expressão tenebrosa antecipa a tragédia 
que está por vir. Com o alfanje ao alcance da mão parte em 
direção à menina com a força de sua ira, atingindo-a de um só 
golpe.  

Não é aleatório o fato de enfatizarmos a dança de Ana. 
Essa bela cena nos leva a uma reflexão cujo ponto de partida é 
o movimento da dança que se entrelaça por sua vez ao 
movimento das imagens. Seu deslocamento aos poucos se 
diferencia e se distancia da progressão circular da dança em 
que todos na festa estavam envolvidos, como que se 
desprendendo do ritmo que a cerimônia marcava. Ana a 
princípio circula desvairada e provocantemente, 
escandalizando a família e desafiando a todos a sua volta. Ela 
dança com as quinquilharias reunidas por seu amante, gesto 
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esse não de alucinação, delírio ou de ressentimento e sim de 
afirmação de seu desejo profano. Ana finalmente cede a si 
mesma e ao desejo pelo irmão. Os deslocamentos no bailar da 
personagem desarticulam o movimento cíclico liberando-se 
dele e de todo seu determinismo. Se este tenta capturá-la (o que 
pode ser visto nas tentativas desesperadas da mãe em agarrá-la 
e cobri-la), ela escapa e se precipita insinuando-se 
sensualmente, evidenciando seu desejo, declinando do fardo, 
do suplício de ter que contê-lo. A dança de Ana é o ponto 
chave onde se torna perceptível a presença do movimento na 
imagem. Mais do que isso, ele se desprende da imagem e da 
própria dança, literalmente, se materializando e contagiando o 
espectador, levando-o a uma singular experiência.  

SOBRE O MOVIMENTO E A IMAGEM: 

Em princípio, devemos distinguir movimento de 
deslocamento, pois ambos não se equivalem. Por 
deslocamento, entendemos o espaço percorrido de um ponto a 
outro por um corpo. Esta é a noção mais usual do que 
entendemos por movimento. Mas embora o deslocamento 
implique movimento, não necessariamente este último se 
caracteriza pelo primeiro. O paradoxo da lebre e da tartaruga 
exposto por Zenão é antigo e nos serve de exemplo. Dentro da 
apresentação lógica desse paradoxo, se reduzimos o espaço a 
uma distância mínima ele torna-se impossível de ser 
percorrido. Daí não ser viável o deslocamento de um ponto a 
outro, uma vez que o espaço compreendido entre esses dois 
pontos tende a ser fracionado e reduzido progressivamente a 
uma distância impossível de ser percorrida, fato que irá 
proporcionar a eterna vantagem ao animal que largou na frente 
na parábola. Dito de outro modo: na contração do espaço 
chega-se a um momento em que o deslocamento como 
percurso de sua trajetória se torna inviável. No entanto, 
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insistimos: há movimento, pois se aprofundarmos ainda mais 
essa contração do espaço nós iremos nos deparar, 
conseqüentemente, com um elemento mínimo onde o 
movimento se realiza, não mais como deslocamento de um 
ponto a outro, mas como deslocamento em si mesmo, 
deslocamento em um único ponto no espaço. Como nos mostra 
Bergson: 

 Os deslocamentos perfeitamente superficiais de 
massas e moléculas que a física e a química 
estudam tornar-se-iam, com relação a esse 
movimento vital que se produz em profundidade 
e que é a transformação e não mais translação, 
aquilo que a estação de um móvel é para o 
movimento desse móvel no espaço. 
(BERGSON, 1907: 35) 

Esse deslocamento em si mesmo, algo estritamente 
paradoxal, nada mais é do que a pura variação ou 
transformação. O termo deslocamento em si mesmo perde 
sentido, surgindo a idéia de movimento como transformação, 
uma vez que ele se dá não entre dois pontos, mas em um só. A 
variação como principal característica do movimento, revela 
assim, a dimensão puramente qualitativa da matéria. Ela 
equivale não a uma mudança quantitativa das formas pensadas 
em termos de unidades mínimas totais fechadas em si mesmas 
como os átomos, mas ao contrário, como uma constante e 
perpétua mudança qualitativa de estado: “vale a pena dizer que 
toco a realidade do movimento quando ele me aparece, 
interiormente a mim, como mudança de estado ou de 
qualidade”. (Bergson, 1939: 229) Na verdade, o movimento é a 
característica de um universo composto por imagens: 

Eis-me, portanto, em presença de imagens, no 
sentido mais vago em que se possa tomar esta 
palavra; imagens percebidas quando abro meus 
sentidos, despercebidas quando os fecho. Todas 
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estas imagens agem e reagem umas sobre as 
outras em todas as suas partes elementares 
segundo leis constantes, que chamo leis da 
natureza. (BERGSON, 1939: 11) 

Esse estado qualitativo da matéria pode ser entendido 
como o estado de não só de transformação, mas de 
transmutação, estado de metamorfose constante que a variação 
revela. Logo, se estamos pensando na variação (movimento) 
em um único ponto na imagem, ela existe certeiramente em 
todos. Desse modo, encontra-se aqui o sentido da afirmativa de 
que a imagem nunca é estática, pois o movimento, mesmo que 
manifesto na menor dimensão do espaço, encontra-se sempre 
presente. E de um ponto específico ele transita por um espaço 
qualquer, circulando efetivamente em todos os pontos da 
imagem. À montagem cabe resgatar esta peculiaridade do 
movimento, lhe revelar ali onde julgamos ser tudo estático. 
Porém, como captar a dimensão de um movimento 
aparentemente desprezível aos sentidos? Seguindo a intuição 
bergsoniana, Deleuze (1983), respondendo-nos, apresenta seu 
conceito de imagem-movimento: 

Com efeito, vemo-nos diante da exposição de 
um mundo onde IMAGEM = MOVIMENTO. 
Chamemos de imagem, o conjunto daquilo que 
aparece. Não se pode mesmo dizer que uma 
imagem aja sobre uma outra e reaja a uma outra. 
Não há móvel que se distinga do movimento 
executado, nada do que é movido se distingue 
do movimento recebido. Todas as coisas, isto é, 
todas as imagens, se confundem com suas ações 
e reações: é a variação universal. (DELEUZE, 
1983: 78) 

É com a imagem-movimento que a função da 
montagem assume sua condição de reintroduzir o movimento 
na imagem. Segundo o autor “a montagem é a composição, o 
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agenciamento das imagens-movimento enquanto constituem 
uma imagem indireta do tempo”. (DELEUZE, 1983: 45) É 
através da montagem que o movimento, na infinidade de 
pontos que compõem a imagem, passa a ser percebido pelo 
espectador. Mas o que significa essa passagem do movimento 
ao tempo pela via da montagem? O que significa afirmar que a 
imagem-movimento, dada no processo de montagem é uma 
imagem indireta do tempo?  

DO MOVIMENTO AO TEMPO: 

O tempo, o tempo... Esse algoz às vezes suave, 
às vezes mais terrível, demônio absoluto 
conferindo qualidade a todas as coisas. É ele 
ainda hoje e sempre quem decide. É por isso que 
me curvo cheio de medo e erguido em suspense 
me perguntando: qual o momento preciso da 
transposição...? Que instante? Que instante é 
esse que marca o salto? Que massa de vento? 
Que fundo de espaço concorrem para levar ao 
limite...? O limite em que as coisas, já 
desprovidas de vibração, deixam de ser 
simplesmente vida na corrente do dia-a-dia, para 
ser vida nos subterrâneos da memória. (cena do 
capítulo 10) 

Comecemos a desvelar a resposta destas interrogações 
pela afirmação de que a variação não se explica em si mesma. 
Encontrá-la no menor ponto do espaço não evidencia sua 
consistência; melhor dizendo, não a explica, pois na verdade, o 
espaço torna-se, em sua contração, um ponto equivalente e 
assimilável ao tempo. Desse modo, o movimento tem como 
motor a variação e o tempo se apresenta nessa equivalência 
com o espaço (equivalência no sentido deste também poder ser 
contraído), como mais um aspecto que necessita ser analisado. 
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Obviamente, não estamos tratando do tempo cíclico ao qual 
costumamos nos referir. A natureza do tempo neste caso é 
distinta da nossa experiência cronológica do tempo. Este 
último é hábito sensoriamente constituído, já o tempo do 
instante é o tempo puro: passado, presente e futuro contraídos 
em um único acontecimento. De fato, seguindo essa operação 
cuja contração do espaço se assemelha, a fim de determinar o 
momento relativo ao acontecimento, o tempo preciso do 
instante, que entendemos como presente, ou o aqui e agora, nos 
escapará pelas mãos. E nos perguntamos a esta altura de nossa 
leitura, em que consiste essa passagem que nos escapa? 
Bergson nos fornece a pista: 

O que é, para mim, o momento presente? É 
próprio de o tempo decorrer; o tempo já 
decorrido é o passado, e chamamos presente o 
instante em que ele decorre. Mas não se trata 
aqui de um instante matemático. (BERGSON, 
1939: 161)  

Não estamos tratando do tempo cronológico, do passado como 
presente que passou e do futuro como o presente que virá em 
termos de expectativa (por exemplo: hoje amanheceu, logo sei 
que amanhã isso se repetirá). O presente nesta leitura em 
particular é o instante em que o passado decorre. Da mesma 
forma que procedemos em relação ao espaço, a contração do 
tempo nos leva ao presente como um ínfimo instante. 
Deduzimos, por conseguinte, desse ínfimo instante, que ele já 
passou. Por isso ele escorre em nossas mãos, pois o presente 
nunca é; ele imediatamente já se faz passado na medida em que 
surge no instante. Donde em Bergson, a idéia da coexistência e 
da preexistência do passado em relação ao presente: “o 
presente não contém nada mais do que o passado e o que 
encontramos no efeito já estava em sua causa.” (BERGSON, 
1907: 15). Quanto ao futuro, este pode ser entendido como um 
passado que virá. Ora, o passado bergsoniano como 
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fundamento do tempo e do movimento nos impele a pensar o 
fluir o primeiro como pura metamorfose, puro caos, gênese da 
matéria e também aquilo que a desagrega e desestabiliza, 
dentro de um regime de meta-estabilidade que rege o processo 
de individuação. (SIMONDON, 2001) Aplicando esse 
princípio em nossa discussão, o movimento circularia na 
imagem segundo o conceito de transducção  

Por trasndução entende-se uma operação física, 
biológica, mental, social, pela qual uma 
atividade se propaga gradativamente no interior 
de um domínio, fundando essa propagação sobre 
uma estruturação do domínio operada de região 
em região: cada região da estrutura constituída 
serve de princípio de constituição à região 
seguinte, de modo que uma modificação se 
estende progressivamente ao mesmo tempo que 
essa operação estruturante. Em nosso caso 
particular, a imagem indireta do tempo, ou 
imagem-movimento funda um novo domínio 
que se propagaria ao mesmo tempo em que 
estrutura a todos os outros, ou seja, os 
encadeamentos sensório-motores formadores do 
hábito. (SIMONDON, 2003, 112)  

podendo deste modo, ser também captado pelo espectador. O 
movimento revela assim, o tempo como seu fundamento e este 
surge na essência da imagem, mas de maneira indireta. 

O TEMPO INTEMPESTIVO E O INSÓLITO: 

A concepção de tempo de Bergson utilizada na obra de 
Deleuze sobre o cinema nos conduzirá ao encontro da idéia 
nietzschiniana de eterno retorno. Deleuze sustenta, para além 
da imagem-movimento como uma imagem indireta do tempo 
dada na montagem _ tese essa baseada nos conceitos 
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bergsonianos_ a possibilidade da existência de uma imagem 
direta do tempo, utilizando-se do cinema moderno europeu, em 
especial, o movimento neo-realista, para demonstrar seus 
argumentos. 

Uma imagem direta do tempo tem por característica, 
não o movimento em si, mas a forma pura do tempo que por 
sua vez já transcende o próprio passado e o supera. E na 
passagem do movimento ao tempo se dá a ruptura dos 
encadeamentos sensório-motores, ou seja, dos circuitos 
percepto-cognitivos enquanto hábitos adquiridos na relação de 
espectatorialidade do sujeito com a imagem: 

Nosso sistema nervoso é evidentemente disposto 
em vista da construção de aparelhos motores, 
ligados, por intermédio de centros, a excitações 
sensíveis; e a descontinuidade dos elementos 
nervosos, a multiplicidade de suas ramificações 
terminais capazes certamente de se aproximarem 
de diversos modos, tornando ilimitado o número 
de conexões possíveis entre as impressões e os 
movimentos correspondentes. (BERGSON, 
1939: 105) 

 A diferença é que a passagem agora coloca o tempo em 
um plano principal. De acordo com Deleuze (1990), o tempo 
como elemento de transmutação produz uma ruptura dos 
circuitos de ação característicos dos mecanismos sensório-
motores. Ele interfere diretamente sobre o hábito, 
possibilitando o advento de um novo tipo de imagem: 

As ações encadeiam-se com percepções, as 
percepções se prolongam em ações. Agora 
suponham que um personagem se encontre 
numa situação, seja cotidiana ou extraordinária, 
que transborda qualquer ação possível ou o 
deixe sem reação. É forte demais, é doloroso 
demais. A ligação sensório-motora foi rompida. 
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Ele não está mais numa situação sensório-
motora, mas numa situação óptica e sonora pura. 
É outro tipo de imagem. (DELEUZE, 1990: 68) 

São situações como essas que ocorrem no filme. Se os 
hábitos ou esquemas sensório-motores se formam nos 
encadeamentos perceptivos e cognitivos, no sentido de delinear 
a face do objeto percebido (e toda percepção nada mais é do 
que a seleção daquilo que, na infinidade de imagens que 
constituem o objeto, é de interesse prático à consciência), 
podemos inferir, sobre a perspectiva de nossa relação com o 
mundo que nos cerca, que, efetivamente vemos aquilo que 
desejamos ver. Já a ação do tempo como elemento de 
transmutação produz a ruptura desses ligamentos, das suas 
conexões estabelecidas, produzindo no espectador uma 
experiência desconcertante, algo que o incomoda, algo que 
violenta todo o processo de construção da realidade. “Mais 
ainda; toda a imagem-movimento é que seria posta em questão 
através da ruptura dos vínculos sensório-motores”. 
(DELEUZE, 1983: 251) Não é a toa que Deleuze irá afirmar 
que se trata de um cinema de choque em oposição ao cinema 
comportamentalista (reificador, condicionador de hábitos) e 
comercial.  

A fim de sustentar sua tese sobre uma imagem direta do 
tempo para além de uma imagem indireta dada pela montagem, 
o autor se apoiará em Nietzsche para afirmar sua filosofia da 
Diferença, do devir, referindo-se ao conceito de eterno retorno: 

Retornar é o ser, mas somente ser do devir. O 
eterno retorno não faz “o mesmo” retornar, mas 
o retornar constitui o único Mesmo do que 
devem. Retornar é o devir idêntico do próprio 
devir. Retornar é, pois, a única identidade, mas a 
identidade como potência segunda, a identidade 
da Diferença, o idêntico que se diz do diferente, 
que gira em torno do diferente. Tal identidade 
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produzida pela Diferença é determinada como 
“repetição”. Do mesmo modo, a repetição do 
eterno retorno consiste em pensar o mesmo a 
partir do diferente. (DELEUZE, 1968: 83) 

Convencionamos chamar este tempo da Diferença e do 
Eterno retorno, de “Tempo Intempestivo”. Intempestivo, 
porque não é subordinado a nenhuma forma que lhe anteceda, 
nem a qualquer fundamento, sendo ele mesmo o fundamento 
das coisas. Intempestivo por que desestabiliza o estabelecido, 
provoca rupturas, mudança, transformação, criação de algo 
novo. E o fundamento desse regime de temporalidade é 
justamente o acontecimento na forma de um presente vivo, do 
tempo contraído no instante. A diferença em relação a Bergson 
é que este tempo não se limita ao passado como motor, sendo o 
futuro re-significado como crença no porvir, pura Diferença 
que se repete, mas que nunca poderia ser ou materializar-se em 
algo, pois se o fundamento do tempo fosse o passado, este seria 
algo que passou e que retornaria no futuro, remetendo a algo 
dado. Portanto, não seria a Diferença, mas o mesmo (o passado 
como o mesmo) que se repetiria, pois no fundo, se houvesse 
passado, haveria algo que por sua vez passou e esse algo que 
passou denuncia algo que se mantém, em detrimento da 
metamorfose. Demonstra-se assim, a insuficiência do passado 
como motor do tempo. Este seria uma identidade como uma 
essência que retornaria. Para Nietzsche, ao contrário, o eterno 
retorno se materializa como a repetição do instante, onde este é 
claro, nunca será idêntico ao outro: 

O tempo, sim, em que o todo exerce sua força é 
infinito, isto é, a força é eternamente igual e 
eternamente ativa (...). Conseqüentemente, o 
desenvolvimento deste instante tem de ser uma 
repetição e também o que o gerou, e o que nasce 
dele e assim por diante, para frente e para trás! 
Tudo sempre esteve aí, na medida em que a 
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situação global de todas as forças sempre 
retorna. (...). Parece que a situação global forma 
as propriedades de modo novo, até nas mínimas 
coisas, de modo que as situações globais 
diferentes não podem ter nada de igual. Se em 
uma situação global pode haver algo de igual, 
por exemplo, duas folhas? Duvido: isso 
pressuporia que tiveram uma gênese 
absolutamente igual, e com isso teríamos de 
admitir que, até toda a eternidade para trás, 
subsistiu algo de igual (...) – uma admissão 
impossível! (NIETZSCHE, 1888: 439) 

Disso podemos concluir que, a única possibilidade do 
mesmo ou de alguma identidade, é a repetição de algo que 
embora se repita eternamente, jamais será a mesma coisa, numa 
transmutação incessante. Deleuze é enfático: a única identidade 
possível é a de retornar, e esta é a verdadeira virtude do tempo. 
Retornar, mas nunca como aquilo que outrora foi. Da 
reintrodução do movimento na imagem, passamos então a 
reintrodução do tempo enquanto elemento desagregador e 
desestabilizador das formas, tanto na imagem cinematográfica, 
quanto no circuito sensório-motor enquanto conjunto de 
hábitos arraigados no espectador. Afirma-se aqui uma 
passagem fundamental do movimento e da montagem a uma 
imagem direta do tempo. 

O INTEMPESTIVO E O INSÓLITO: 

Em que nos interessa essa perspectiva do tempo na 
imagem como uma força desagregadora, como elemento de 
caos, de descontinuidade, mas que por outro lado sustenta, num 
regime de meta-estabilidade, a duração das formas que 
julgamos existirem absolutas? A realidade já perece dada aos 
sentidos, pelo menos essa é a nossa primeira impressão, pois 
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geralmente partimos da premissa de que estes são anteriores ao 
mundo externo. O sensório-motor reifica na subjetividade essa 
impressão. O que nos esquecemos de avaliar é que os próprios 
sentidos são hábitos; nossos sentidos são disposições 
funcionais construídas na relação dos sujeitos com o mundo, 
são a repetição de padrões de relações constituídas na 
experiência e perpetuadas pela transmissão hereditária. Mas se 
existem é porque são fundamentalmente voltados para a ação 
prática. Eles são hábitos necessários, sem eles nossa existência 
seria complicada. Porém, os sentidos nunca podem ser dados a 
priori ao tempo. Não só o tempo subjaz a experiência, mas 
subjaz ao próprio sujeito. Pôr em curto circuito o percepto é 
expor-lhe àquilo que o constitui e que ao mesmo tempo possui 
a força de desestabilizá-lo. Tal é a função da imagem direta do 
tempo.  

Acreditamos conseqüentemente, que o tempo 
intempestivo, em toda sua força de transmutação, em toda a sua 
potência desestabilizadora e metamórfica enquanto signo do 
caos tenha profunda relação com o que designamos chamar 
insólito. Pelo termo, entendemos aquilo que é contrário ao 
costume, ao uso, às regras, significando também o anormal, 
incomum ou extraordinário. (FERREIRA, 1986) De acordo 
com Houaiss (2001), insólito significa o que não é habitual, 
compreendendo aquilo que é infreqüente, raro, incomum, 
anormal. Tem ainda o sentido de se opor aos usos e costumes; 
é contrário às regras, à tradição. Seu antônimo, “sólito”, 
designa, ao contrário, o que se acostumou, que adquiriu o 
hábito; corresponde ao habituado, acostumado, ao que acontece 
com freqüência; aquilo que não é raro, que é costumeiro, 
habitual, usual. Resumindo, os eventos insólitos seriam aqueles 
que não são freqüentes de acontecer, são raros, pouco 
costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, contrariando o 
uso, os costumes, as regras e as tradições. É necessário destacar 
que delimitar algo como raro ou incomum, não nos garante sua 
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definição como insólito. Sabemos que existem eventos que 
ocorrem com grande raridade, e que, no entanto, não deixam de 
ter por base processos bem definidos, o que de acordo com o 
sentido dado à expressão processo, enfatiza seu cunho de 
habitual. Exemplos dessas situações existem os mais variados e 
não é necessária nenhuma descrição a esse respeito. Eles não 
seriam uma boa referência para nos referirmos ao insólito. 
Preferimos, antes nos ater a dimensão do hábito a fim de nos 
orientar, pois se este caracteriza o sólito, a sua ruptura e a de 
toda tradição que lhe justifica, se enquadra perfeitamente num 
acontecimento insólito. 

 O hábito não é um costume ou comportamento 
adquirido por um ser consciente. O sentido do termo costume 
em nosso caso é muito mais extenso e minucioso. O hábito é 
uma tendência motriz, crida na interatividade do sujeito com os 
objetos, ele é a produção de um circuito voltado para a ação, 
que nos sujeitos é muito mais profunda do que a mera 
aquisição de comportamentos. Por tradição então, podemos 
compreender toda a estrutura genético-constitutiva do 
organismo como um verdadeiro aglomerado de circuitos de 
ação não só biológicos, instintivos, mas também subjetivos, 
pois a própria subjetividade se constitui numa série de hábitos e 
processos específicos. No caso específico do cinema, os 
hábitos são arraigados no processo de espectatorialidade dado 
na interação dos sujeitos com as imagens audiovisuais, 
formando todo um circuito sensório-motor que organiza, 
distribui e polariza as forças em conflito na trama, por 
exemplo, nos conflitos entre o herói e o vilão. O circuito 
senório-motor estabelece e personifica estas forças no meio e 
nos personagens. Ele nos dá a impressão de realidade, constrói 
todo o circuito de ação, donde a primeira impressão é a de que 
uma história deve ter um início, um meio e um fim; que existe 
uma tendencia a identificar o meio e as transformações que 
nele ocorrerão pela ação dos personagens; que somos levados a 
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identificar quem é o personagem principal; etc. Cria-se uma 
série de hábitos que são inculcados pelos espectadores, num 
círculo vicioso onde podemos determinar esses padrões 
comuns aos filmes comerciais como sendo verdadeiros clichês 
audiovisuais. 

Se o sólito é hábito ou clichê, o insólito é aquilo que 
nele produz uma ruptura. Se o hábito é sensório-motor, o 
insólito é aquilo que fragmenta seus encadeamentos e desvirtua 
os circuitos. Quanto ao aspecto incomum, já afirmamos: nossa 
percepção escolhe dentre as múltiplas faces dos objetos aquela 
a que ela se apega segundo as necessidades práticas da ação 
(nossa percepção está contaminada por clichês). Isso significa 
que o habitual produz um distanciamento da dimensão real de 
um universo enquanto metamorfose, que na verdade é 
freqüente, mas imperceptível como o passar do dia para a noite. 
Daí sua face de instabilidade permanece escondida aos nossos 
olhos pragmaticamente voltados à realidade, sendo percebida 
em sua manifestação como incomum. Seguindo esse 
raciocínio, o insólito traz novamente à tona algo que é 
característico à natureza e a nós mesmos, e quando algo dessa 
ordem rompe o modo pelo qual organizamos e orientamos a 
nós e ao mundo que nos cerca, a primeira reação é a de definir 
o ocorrido como estranho. O insólito se materializa no 
acontecimento que, como vimos, é o oposto ao estabelecido, 
daí nosso entendimento de que na realidade, o que caracteriza o 
acontecimento insólito é o tempo em toda sua potência 
intempestiva.  

A DANÇA DO TEMPO E DAS IMAGENS: 

O tempo é o maior tesouro de que o homem 
pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o 
nosso maior alimento. Sem medida que o 
conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de 
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maior grandeza, não tem começo, não tem fim. 
Rico não é o homem que coleciona e se pesa 
num amontoado de moedas, nem aquele devasso 
que estende mãos e braços em terras largas. Rico 
só o homem que aprendeu piedoso e humilde a 
conviver com o tempo, aproximando-se dele 
com ternura, não se rebelando contra o seu 
curso, brindando antes com sabedoria para 
receber dele os favores e não sua ira. O 
equilíbrio da vida está essencialmente nesse bem 
supremo (...), pois só é justa a medida que o 
tempo dá a justa natureza das coisas. (capítulo 
16). 

Este último ensinamento do pai encerra a projeção. 
Resgatamos este trecho, pois ele representa o ponto nevrálgico 
de toda a trama não só narrativa, mas principalmente, daquilo 
que caracteriza a arte cinematográfica. O mérito desta produção 
audiovisual é a de trazer para a cena a força e o significado do 
tempo em sua relação com a imagem. Nela o vemos 
literalmente transbordar. Para além do incesto, o arcaico usado 
como eixo de sustentação da trama remete ao tempo. Os 
demais elementos narrativos e cênicos assumem em relação a 
ele o papel de coadjuvantes.  

 É o tempo insólito que sorrateiramente corrói os 
hábitos: corrói a tradição e o cotidiano da família, corrói 
igualmente seus princípios que, com o próprio passar dos anos, 
se encontram decadentes, já que não mais correspondem a nova 
realidade, ao novo estado de coisas. E a realidade nova é a de 
André. Daí o seu espírito contestador e toda a sua vitalidade. 
André positiva a experiência do tempo, que na trama segue o 
espinhoso sentido da afirmação do desejo incestuoso. Da 
mesma forma o gesto de Ana. Positivar não significa 
meramente que a personagem se transformou numa espécie de 
mártir cujo preço é morrer pela sua causa utópica. Adotar essa 
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posição na análise fílmica nos levará a conclusão de que tudo 
não passa de uma utopia e que o final trágico de Ana revela a 
impossibilidade de transpor aos limites do hábito. Por outro 
lado, apostar que o novo se fez presente na escolha de André e 
Ana, e que estes o sustentaram sob todas as circunstâncias, nos 
faz lançar outro olhar sobre a morte da personagem. Ela não é 
capaz de vencer o tempo, ela não põe fim ao rompimento do 
círculo vicioso hábito-tempo cronológico. Os personagens 
pagam um alto preço, porém, sustentam seu desejo. Este não 
declina com o final trágico. Dentro das particularidades 
inerentes ao universo do filme eles, criaram uma possibilidade 
real, ato por excelência. Ana e André fazem o tempo advir em 
sua forma pura frente a todos os determinismos, mesmo os da 
sexualidade; e o final trágico de seu amor só coroa seu triunfo. 
Eles rompem a estagnação da temporalidade de Cronos que 
regia o modo de vida e as tradições da família, rompendo-se 
respectivamente, na imagem e no espectador, a tendência em 
organizá-lo e dividi-lo, perdendo o tempo toda sua linearidade. 
Não há uma completa ruptura da narrativa, pois os elementos 
citados permanecem articulados dentro de um regime de 
progressão aonde os acontecimentos vão se intercalando no 
decorrer das cenas. Mas a manifestação do tempo na imagem já 
é suficiente para provocar uma pane nos arranjos cognitivos 
que vamos construindo no durante a trama.  

O que se vê então na dança de Ana é o tempo. Ele 
parece transbordar nos movimentos, tanto da personagem como 
os da própria câmera. Ela evoca uma verdadeira dança das 
imagens que passam a se precipitar aos olhos e aos demais 
sentidos do espectador. E a percepção dessa dança das imagens 
só é desencadeada num momento muito específico, o grande 
ato em que ela afirma com toda força a potência do desejo 
profano dela e de seu irmão. A ruptura mais radical do sistema 
sensório-motor, dos hábitos/clichês se dá nesse ponto. A dança 
em um primeiro momento ultrapassa o sentido de um mero 
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deslocamento da personagem e evoca toda essência do 
movimento como variação em si mesma possibilitando a 
percepção da contração do espaço num único instante que por 
ser mínimo é fugaz e instantâneo, mas não deixa de poder ser 
captado e incorporado pelo espectador, que entra num estado 
de transe provocado pelos signos audiovisuais. A contração do 
espaço passa a não ser localizada em um único ponto, se 
multiplicando infinitamente e impregnando toda a imagem. Em 
um segundo momento, ela passa a ter, além disso, o poder de 
evocar o instante como acontecimento. Este se repete no bailar 
de Ana, projetando-se centrifugamente a cada evolução. A cada 
passo, o acontecimento se multiplica na dança e violenta não só 
o sentido do filme evidenciar a manifestação de signos 
audiovisuais (imagens-movimento e imagens-tempo), mas 
desmonta também todas as expectativas que havíamos 
construído para o seu desfecho. Isso deve-se ao fato de que o 
movimento de Ana afirma a força de André e contraria toda 
ordem, todo circuito de clichês sensório-motores até então 
estabelecidos. Sabemos que o acontecimento não se concentra 
só na dança, mas já se faz presente na escolha do protagonista, 
seja na cena onde ele andando por entre a floresta cobre-se com 
suas folhas e imerso nas águas de um local pantanoso afirma 
seu modo de existência, renegando ao pai: “e sobre essa pedra 
fundarei a minha igreja particular (...) eu quero ser o profeta da 
minha própria história”. (cena do capítulo 9); seja na 
rememoração dos tempos de infância, na lembrança de sua 
armadilha para pegar o pombo na casa abandonada quando 
criança. A lembrança se enlaça à cena na qual André aguarda 
pacientemente a visita de sua irmã para que ela caia, assim 
como a ave, no alçapão que havia preparado, tendo a 
oportunidade de desposá-la. Por entre a fresta da janela 
revezam-se aos olhos de André as imagens de Ana e do 
pássaro. 
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Os acontecimentos vão se manifestando nestas e em 
muitas outras cenas durante todo o filme, tornando-se cada vez 
mais visíveis. André sabiamente aguardou o momento 
oportuno e foi recompensado. A sabedoria de enveredar-se na 
experiência do tempo contrasta com a falsa sabedoria do pai. 
Enfim, todas as cenas são permeadas por pequenos 
acontecimentos, blocos de tempo-espaço contraídos que se 
materializam no tempo dilatado que entendemos como sendo o 
momento presente. O que ocorre é que o momento da dança 
parece ser um catalisador destes pequenos instantes que vão se 
costurando e se entrelaçando no filme. Eles convergem, 
desembocam na cena da afirmação profana da personagem 
adornada com as quinquilharias das rameiras desposadas pelo 
irmão, transformando a mundaneidade, simbolicamente 
valorizada como algo moralmente incorreto, em força 
afirmativa. Todos os elementos da cena transmutam-se 
qualitativamente e potencializam o acontecimento, e isto vai 
contagiando tudo na imagem, contagiando enfim, ao 
espectador. Somos incitados a nos banhar no cálice de vinho de 
Ana. Somos em algum aspecto invadidos por essa estranha 
força e neste momento nossa subjetividade se dispõe de outra 
maneira. Vamos aos poucos subvertendo o sentido lógico e 
pragmático contido em nossa tendência a organizar a história, 
em separar os elementos do conflito, em estabelecer o meio no 
qual a trama se desenvolve. Todo esse conjunto de conexões, 
toda essa organização sensório-motora que “nos permite ler a 
cena” é sutilmente desfeita. Sabemos que o desejo proibido nos 
leva a conclusão de que não haverá final feliz (fato que o 
hábito tende a tornar expectativa). No entanto, somos 
surpreendidos de o final feliz ser a afirmação de algo da ordem 
do impossível. Se o final feliz existe, não se trata de um clichê 
sensório-motor, ficando claro que a morte de Ana não põe fim 
aos tormentos do pai. Mais uma vez este é derrotado.  
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 O insólito espreita em cada ponto da história. Ele ronda 
os acontecimentos se manifestando nos delírios estranhos de 
André, no seu constante mergulhar e se envolver nas folhas da 
floresta; no amor por sua irmã que contraria os valores 
estabelecidos; no hábito nada convencional de vasculhar as 
vestes íntimas da família em busca dos odores da casa, em 
especial o humor menstrual da irmã; e mesmo nos sermões do 
pai, que nada mais são do que tentativas inúteis de conter a 
força implacável do acontecimento que já estava fadado a 
ocorrer. O insólito representa a força de um tempo que flui 
implacavelmente e, como vimos antes, este não flui segundo a 
ordem que julgamos que ele siga. O insólito insiste frente à 
tradição e desgasta o modo de vida da família e seus valores. 
André é somente o vetor de um processo já instalado e que se 
utilizará dele como canal de abertura, desconstrução final do 
sistema fechado manifesto no cotidiano daquele grupo de 
pessoas. O insólito é o tempo intempestivo que surge e 
desestabiliza o universo desses personagens, desestabilizando 
ainda, os fundamentos da imagem e, conseqüentemente, de 
nossa subjetividade. 

CONCLUSÃO: 

O filme Lavoura Arcaica não só reintroduz o 
movimento na imagem audiovisual: ele põe a circular nela a 
forma pura da temporalidade, possibilitando-nos a vidência de 
algo completamente inabitual aos sentidos. Portanto, ele nos 
possibilita uma experiência insólita do tempo. É espetacular 
observar como as forças em jogo na projeção não se polarizam 
na construção das características e ações dos personagens 
dentro de uma tendência resolutiva que culminaria na solução 
do conflito desencadeado pelo desejo de Ana e André. Ao 
contrário, elas são elevadas até o seu mais alto grau, 
transformando principalmente os protagonistas em verdadeiros 
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vetores de dispersão dos elementos constitutivos da imagem. 
Dispersão essa que irá possibilitar o advento de uma imagem 
direta do tempo, multiplicando-a em uma série de 
acontecimentos insólitos durante toda a projeção. Esse 
dispositivo dispersivo afeta ainda as expectativas do público, 
levando-o a uma nova forma de interação com o filme. A 
emergência de uma temporalidade insólita resulta num ato de 
violência para com os encadeamentos sensório-motores, 
determinantes dos hábitos implícitos na relação dos sujeitos 
com a imagem. O espectador é afetado pela potência 
intempestiva presente nas imagens audiovisuais, potência que 
se manifesta em toda uma série de pequenos e sutis 
acontecimentos que vão, desde o desejo incestuoso e sua 
consumação, até a dança profana e a morte de Ana. A cena da 
dança tem o poder de transpor o movimento como elemento 
primordial da imagem, além de catalisar e projetar os instantes 
ou acontecimentos representantes da dimensão real do tempo 
para fora desta. Ela se torna uma imagem direta do tempo 
extraindo-o das cenas e tornando-o acessível aos sentidos, o 
que irá provocar um choque, um curto circuito no córtex e nas 
ligações sensório-motoras constituintes do hábito, isto é, nos 
encadeamentos perceptivos, afetivos e cognitivos que 
envolvem o espectador ao assistir a obra. Imagens óticas e 
sonoras vão desprendendo a percepção de sua tendência a 
organizar e localizar o tempo e o movimento na imagem, 
levando o público ao encontro com a dimensão do insólito. Na 
manipulação de suas folhas, pela via da montagem, o 
diretor/pagé extrai uma diversidade de texturas de espaço-
tempo, fazendo-as brotar no movimento implícito na dança das 
imagens. 
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O NÃO AQUI E O NÃO HOJE: A FICÇÃO E O 
INCONTÍNUO ESPAÇO-TEMPORAL 

Gabriel da Matta 
UERJ 

No passado ou no futuro, 
dependendo da época e local 
onde você estiver lendo o que 
digo, se afirmou ou se afirmará 
que o Tempo não pode ser 
definido. Em face dessa não-
definição filósofos perguntem-se 
qual a relação do Tempo com a 
matéria e qual sua relação com a 
mente. O Tempo seria uma 
espécie de embalagem dentro do 
qual o Universo existe e se 
transforma? Haveria Tempo 
mesmo que não houvesse 
Universo? Haveria tempo se não 
houvesse ninguém para indagar 
sobre ele? O tempo tem um 
princípio? Um fim? É capaz de se 
dilatar? De encolher? O Tempo 
tem uma estrutura? O presente,o 
passado e o futuro seriam apenas 
projeções subjetivas da mente 
humana? Um acontecimento que 
foi futuro pode tornar-se presente 
e ir para o passado? Onde está o 
presente entre um décimo de 
segundo e outro?  

(WOLFF, 2007: 178) 

A ficção é capaz de criar ambientes e épocas nunca 
imagináveis ao homem não ficcional, sugerindo lugares não 
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existentes ou nunca encontrados em tempos que não 
poderíamos alcançar. Outras vezes ela é capaz de sugerir o 
futuro e o passado da civilização e sugerir também a existência 
de futuros e passados inexplorados. Não apenas a literatura é 
responsável por isso. As lendas e mitos da humanidade 
(inclusive as que sustentam tratar da própria realidade) muitas 
vezes também são fascinadas pelos tempos não 
contemporâneos por espaços supra dimensionais. Podemos 
lembrar inclusive dos mitos cristãos, na morte de Jesus (que vai 
para outro espaço que não a Terra e depois retorna) ou o 
próprio Deus onipresente. Há a esperança humana de que a 
ciência possa um dia encontrar uma maneira de proporcionar 
essas viagens, tendo como motor propulsor dessas esperanças 
as narrativas de ficção científica que acabam, algumas vezes, 
por retratar um futuro que realmente possa vir a existir. A 
viagem ao fundo do mar de Julio Verne, a robótica de Isaac 
Asimov são exemplos do que já foi ficção e hoje é real. A 
ficção não deixa de nos brindar com suas histórias de viagens 
no tempo e no espaço, protagonizadas por humanos e deuses, 
por ordens divinas, científicas ou mesmo por fatores não 
explicáveis. Contudo, esse trabalho não visa analisar a 
possibilidade de serem reais as viagens no tempo da ficção; 
pretende sim investigar como essas viagens são retratadas e 
como, por que e por quem são motivadas. Para isso serão 
analisadas três obras de ficção: O filme A Sound of Thunder 
(HYAMS, 2006), baseado em um conto homônimo do escritor 
Ray Bradbury; o seriado Heroes, criado por Tim Kring; e por 
fim o romance de Fausto Wolff, Olympia. 

O Seriado Heroes (KRING, 2006) se passa em Nova 
Yorque, Estados Unidos. “Pessoas comuns descobrindo 
habilidades extraordinárias” é o slogan dos primeiros 
episódios, em que algumas pessoas ao redor do mundo 
percebem que possuem habilidades incomuns aos seres 
humanos. Pouco a pouco algumas dessas pessoas sentem que 
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seus poderes podem salvar o mundo. “Salve a líder de torcida, 
salve o mundo” é o slogan dos episódios seguintes. A lider de 
Torcida a que o slogan faz referência é uma das personagens da 
série, que seria a peça chave para o desvendamento dos 
mistérios. Algumas personagens usam seus poderes para fins 
pessoais, muitas vezes ilícitos. É uma temática sem muitas 
novidades: heróis com poderes tentam salvar o mundo e vilões 
também com poderes destruir o mundo. O slogan: “É hora de 
salvar o mundo” representa essa tensão entre o Bem e o Mal no 
seriado. A nossa análise centrará em dois de seus personagens: 
o japonês Hiro Nakamura e o americano Peter Petrelli, ambos 
com habilidade de viajar pelo tempo e espaço. 

O romance Olympia de Fausto Wolff (2007) cria, 
segundo Eunice Esteves (2007: 493), uma “nova teogonia”. 
São apresentadas duas histórias paralelas. A primeira, narrada 
nos capítulos ímpares, é a história de Barroso, um cidadão do 
planeta Olympia, onde o tempo não tem importância. Esse 
planeta existe em uma dimensão diferente e em um tempo 
independente da terrestre . Lá os seres são extremamente 
desenvolvidos a ponto de terem habilidades como 
materialização de objetos, tele-transporte, vida eterna, etc. A 
segunda história, mostrada nos capítulos pares, é passada no 
Rio de Janeiro, entre a década de 60 do século XX e os 
primeiros anos do século XXI. Um grupo de amigos boêmios 
contam a história de suas vidas através do narrador Jeová 
Lobo, jornalista que faz parte desse grupo. Barroso, em 
Olympia, acompanha a evolução da Terra, que foi criada pelas 
fezes de Deus, que visitou Marileusa, sua mulher. Em muitas 
oportunidades Barroso ou seu filho Heracles visitam a Terra, 
no tempo que quiserem, com ajuda de seus poderes tele-
transportadores e de uma máquina chamada Acelerador do 
Tempo. O motivo dessas viagens é analisar a viabilidade ou 
inviabilidade da existência da Terra. 
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A Sound of Thunder, no Brasil O Som do Trovão, é um 
filme de ficção científica passado no ano de 2055, onde 
viagens no tempo são possíveis graças a um invento da Dra. 
Sonia Rand. Milionários pagam para utilizarem uma das mais 
espetaculares atrações turísticas da época: a viagem ao passado. 
Essa viagem consiste em um safári com o objetivo de caçar 
dinossauros há sessenta e cinco milhões de anos no passado. 
Existem três regras básicas para a viagem: não mude nada no 
passado; não deixe nada para trás; e a mais importante, não 
traga nada consigo. Contudo, em uma dessas viagens o 
inesperado acontece: alguém quebra as regras e cabe à equipe 
de cientistas reverter a situação e salvar a humanidade. 

Segundo a teoria de Todorov (2004) sobre o gênero 
fantástico e seus afins, podemos encontrar nas narrativas 
analisadas os gêneros que ora se mesclam, ora se sucedem. A 
Sound of Thunder, enquanto ficção científica estaria, por 
Todorov, dentro do Maravilhoso Científico: Fatos 
sobrenaturais – a repentina mudança que a Terra vem sofrendo 
– são explicados pela ciência e resolvidos pela ciência, que por 
sua vez não deixa também de ser sobrenatural, pois é uma 
realidade que o leitor não reconhece na sociedade, algo que diz 
respeito ao futuro. Talvez o Filme seja mais fácil de explicar e 
delimitar que as outras duas narrativas.  

Heroes é uma série que ainda está em andamento, ou 
seja, ainda não possui um final. Não podemos dizer, portanto, a 
que gênero ela pertence, mas podemos analisar em que gênero 
ela estaria atualmente e em que gêneros ela pode se findar. 
Hiro e Peter se opõem principalmente por que o primeiro ao 
descobrir a habilidade se identificou com ela e partiu em 
aventuras pra salvar o mundo. Peter, ao contrário, é confuso 
com suas habilidades e quer a todo momento descobrir os 
motivos dele e das outras pessoas terem esses poderes 
sobrenaturais. Podemos dizer então que Hiro e Peter estão 
situados em gêneros distintos. Hiro, se tivesse contato com a 
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teoria de Todorov, diria que suas viagens reinam no 
Maravilhoso. Ele não duvida e nem indaga sobre seu poder de 
viajar no tempo e espaço. Na mesma situação, Peter diria que 
está no reino do estranho-fantástico: apesar de ainda não ter 
encontrado a explicação racional para seu poder sobrenatural, 
ele está certo de que ela existe. Heroes, pela perspectiva do 
leitor, possui muitos elementos insólitos, mas que as 
personagens buscam explicar racionalmente. A própria 
narrativa sugere que há uma explicação racional, que ainda não 
foi encontrada. Apenas no final da série poderemos ter certeza 
do gênero a que Heroes pertence.  

Olympia poderia ser classificado em três gêneros 
diferentes, cada um em um momento. Quando nós leitores 
começamos a descobrir o Planeta Olympia, estamos diante do 
Maravilhoso. Um planeta com seres extraordinários, mas que 
são tratados com naturalidade. Uma dimensão em que existem 
viagens espaciais, planetas habitados por vozes, pessoas de 
tamanhos gigantescos, pessoas invisíveis, que podem se 
transformar em animais, que vivem eternamente e que podem 
se comunicar por telepatia, entre outros absurdos. Dentro do 
maravilhoso é uma narrativa verossímil. Já os capítulos que 
narram o Rio de Janeiro do século XX são bastante sólitos, pois 
é uma narrativa que está de acordo com a realidade, inclusive 
apresentando fatos reais, como a ditadura no Brasil, as guerras 
no Oriente, até a posse de Lula como presidente. Em um 
momento, contudo, o personagem central desses capítulos, 
Jeová Lobo, começa a sonhar frequentemente com Barroso, de 
Olympia. No mesmo momento, Barroso começa a sonhar com 
Jeová e eles se comunicam sabendo que estão sonhando. Três 
dimensões entram em conflito: a de Barroso, que existe 
independente da dimensão terrestre, a dimensão terrestre e a 
dimensão dos sonhos, guardada por Morfeus e sua polícia. O 
leitor acaba aceitando essa possibilidade de encontro entre os 
dois, e então a narrativa entra no gênero fantástico-
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maravilhoso, pois é a aceitação do sobrenatural tanto por 
Jeová, quanto pelo leitor. Os amigos de Joel também passam a 
sonhar com Barroso e eles se comunicam nesses sonhos. No 
fim da narrativa, no entanto, algo inesperado acontece, 
transformando a narrativa em um bom exemplo do Fantástico: 
No último capítulo Jeová acorda na Dinamarca, onde mora 
com mulher e filha (a narrativa já contara essa época da vida de 
Jeová) em 1960, quarenta anos antes de seu encontro com 
Barroso. Então ficamos em uma dúvida ao fim do livro: Jeová 
sonhou com tudo isso ou realmente esteve no Futuro? Será que 
tudo o que sonhou vai acontecer? O leitor não sacia essas 
dúvidas, a apenas resgata impressões e dicas que a narrativa 
sugerira. 

As três narrativas contam com o recurso de viagem 
entre tempos e espaços que são essenciais para o 
desenvolvimento da história. O filme A Sound of Thunder, é o 
único que pode ser classificado inteiramente como ficção 
científica, visto que as viagens ao passado são proporcionadas 
por uma máquina inventada pelo homem. Olympia é um 
planeta bastante desenvolvido, e conta com uma máquina de 
aceleração do tempo, que faz com que Barroso e Heracles 
viagem a qualquer tempo no planeta Terra. No entanto, não é a 
ciência que proporciona as viagens, mas sim habilidades desses 
seres fantásticos – Barroso enquanto está na Terra pode, ao seu 
bel prazer, ir para o local que quiser e quando quiser. Olympia 
é uma mistura de ciência com o divino:  

Barroso estava pedalando a bicicleta 
termodinâmica enquanto Marileusa pintava as 
unhas dos pés. Claro que não precisariam fazer 
isso. Bastava mentalizar tarefas e ficar de papo 
para o ar o dia inteiro. Não precisariam de 
poetas, escritores, compositores, músicos, 
atletas, pois as máquinas fariam tudo para eles. 
Em breve, porém, seriam apenas gigantescas 
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cabeças sem outro sentido ou ambição que a de 
continuar vivos. (WOLFF, 2007: 129) 

Barroso, de Olympia, faz a sua viagem pelo passado 
terrestre e também constata farsas e episódios mal 
interpretados. Primeiro na guerra de Tróia onde astronautas se 
faziam passar por deuses e depois em muitas partes da história 
da evolução humana. Nota-se a desconstrução quando Barroso 
expulsa os astronautas, liderados por Zeus, da Terra e quando 
Jesus Cristo o confunde com o Deus Pai. Em A Sound of 
Thunder, a desconstrução está no fato de a destruição ter sido 
causada por uma simples borboleta que não deveria ter 
morrido.  

Wolff cria uma nova teogonia, uma versão da criação 
do mundo culminando na contemporaneidade. Recria-se a 
figura de Jesus Cristo em pleno século XXI, onde reina a 
desordem e destruição do mundo e das personagens, que já não 
são mostrados como futuro, e sim como o presente. Esse novo 
Cristo salvador, criado por Barroso tem a missão de trazer de 
volta a ordem ao mundo. Além disso, percebemos uma 
possível referencia a Trindade Santa, que em nossos tempos 
cede lugar a um fragmento, uma trindade plural, representada 
por Barroso, Jeová Lobo e as figuras dos sonhos dos dois, que 
seriam um meio termo entre o Pai (Barroso) e o filho (Jeová). 

A representação da realidade torna-se mais real 
que a realidade. Por isso se fala em pós-alguma 
coisa. É um pós- que se amplia de tal forma que 
se desproporciona e hiper-realiza, que perde e 
transborda a margem da ordem e da desordem. 
São indícios significativos. Como deixar de 
reconhecer que vivemos numa época onde o 
pluralismo é referência e não simplesmente 
tolerância, onde a identidade é bem mais a 
identidade da diferença, onde o outro é a 
característica marcante do eu (narcisismo), onde 
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a totalidade cede seu centro ao fragmento? 
(CASTRO, 1994: 117) 

Quem é o real, quem sonha com quem, quem mudou o 
destino de quem? Barroso ou Jeová? Quem é a realidade e 
quem é a representação da realidade? E esse é o mote principal 
não só de Olympia, mas das três narrativas aqui expostas. Em 
Olympia não há modificação no passado. As interferências de 
Heracles e Barroso na Terra são tratadas como a própria 
história da terra, ou seja, eventos que aconteceram, seja na 
história real ou mitológica da humanidade. Assim, Barroso não 
modifica os rumos da guerra de Tróia, mas sim faz parte da 
guerra. Também não interfere na vida de Jesus Cristo, mas sim 
faz parte da história cristã. Fatos que fazem barroso ser visto na 
Terra como Deus. Olympia mostra inúmeras referências 
mitológicas, principalmente grega e cristã. Barroso na verdade 
se chama Prometeu e sua esposa, Marileusa, se chama Pandora. 
Eles tiveram que trocar seus nomes para não serem mais 
perseguidos pela polícia. Na mitologia grega Prometeu é 
aquele que engana os deuses para favorecer o homem, 
inclusive roubando o fogo do Olimpo para dá-lo à raça 
humana. Pandora, segundo a mitologia foi a primeira mulher, 
criada à semelhança das deusas. 

Heroes também é uma mistura da ciência com o divino, 
mas não na questão das viagens. As habilidades que as 
personagens possuem não têm explicações nem de ordem 
científica nem divinas. Estas são tratadas na série apenas como 
um dom. O dom que salvará a Terra da destruição. Percebemos 
que 

quando se discute o destino do homem na Terra, 
não podemos usar argumentos adjetivados e 
circunstanciais, mas devemos tomar o que há de 
essencial no homem como argumento em sí. 
(CASTRO, 1994: 116)  
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Os Heróis buscarão em sí as respostas para tudo o que está tão 
insolitamente acontecendo. Hiro Nakamura, um trabalhador 
Japonês descobre que pode dobrar o tempo. Com seu amigo 
Ando, entram em uma aventura nos Estados Unidos após Hiro 
ter viajado no tempo e visto Nova Iorque explodir. Hiro acha 
que pode ser um herói como Takeso Kensei, um personagem 
da Mitologia Japonesa e salvar o mundo. Ao mentalizar o local 
e época para onde quer ir, Hiro faz a viagem, carregando quem 
estiver o segurando. Peter Petrelli, outro personagem de 
Heroes, tem o poder de copiar a habilidade de cada pessoa que 
entrar em contato com ele. A primeira é a do seu irmão, Nathan 
Petrelli, que pode voar. Logo, Peter encontra com uma pessoa 
vestida de Herói que veio do Futuro para avisar que para salvar 
o mundo Peter teria que salvar a líder de Torcida. Esse herói 
era Hiro. A habilidade de viajar no tempo se dispões a Peter 
que, entretanto, não tem controle sobre a mesma. Ele vai ao 
futuro algumas vezes e encontra a cidade destruída, 
descobrindo que um vírus matou 97 % da população da Terra. 
O comportamento de Hiro nos remete ao dos heróis de 
romances de cavalaria, pessoas nobres e justas, lutando por um 
ideal comunitário. E nada mais comunitário do que salvar o 
mundo. Contudo, a viagem que Hiro faz ao passado o levando 
diretamente a uma era de cavaleiros, no antigo Japão, faz a 
desconstrução da visão do herói de cavalaria. O Cavaleiro que 
Hiro tanto idolatra, Takeso Kensei, não passa de um farsante 
que luta por dinheiro. Hiro, no entanto continua com suas 
esperanças de salvar o mundo, e para isso é capaz inclusive de 
lutar contra Kensei. Hiro volta ao passado e constata a farsa 
secular, personificada em Takeso Kensei. 

Segundo uma visão kantiana (Cf. Kant apud 
PEGORARO, 2003: 78) , o ser humano transcende do mudo 
sensível, físico. Faz parte do mundo inteligível, ou seja, apesar 
de pertencer à Terra, há, no ser humano, uma essência que o 
coloca acima das meras concepções científicas e biológicas. 
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Kant elaborou essa teoria sem pensar em correntes teológicas, 
mas podemos nos servir delas para analisar a condição superior 
ou a busca dessa condição no Romance Olympia e no seriado 
Heroes. O deífico é tratado de forma alegórica no seriado. 
Seres humanos são dotados de poderes sobrenaturais, os 
aproximando de serem deuses, assim como em diversas 
mitologias, em que cada divindade é dotado de um ou vários 
poderes específicos. Cada um desses homens com poderes 
reage de uma maneira às suas habilidades. Podemos notar uma 
série de desconstruções acerca do Herói, dentro da narrativa. 
Quando Hiro encara seu poder de forma natural, ele se 
assemelha aos antigos heróis da ficção: homens dotados de 
super poderes que não medem esforços para salvar o mundo e a 
humanidade. Peter é um exemplo de herói fragmentado, pois as 
situações que enfrenta o colocam em conflito consigo mesmo e 
dentro do mundo. Peter perde a memória e não sabe usar com 
precisão suas habilidades, o que o torna alvo fácil dos vilões. 
Porém notamos uma tentativa de superação do personagem, 
uma visão contemporânea do Herói. Então, os heróis de Heroes 
são todos fragmentos divinos, que juntos, teoricamente, seriam 
uma força maior, invencível e indestrutível. Dizemos 
teoricamente, porque podemos considerar suas condições 
humanas como um fator negativo para possíveis pretensões 
divinas. Hiro e Peter, que são os personagens que podem 
modificar o espaço e tempo são peças chave dentro da 
narrativa. Contudo há uma premissa que parece estar implícita 
em todas as histórias que tocam na barreira espaço-temporal. A 
viagem pode causar danos à humanidade. Assim, Hiro ao ir 
para a idade média modifica não só o passado, mas também o 
presente e o futuro. A viagem ao futuro de Hiro e Peter, no 
entanto, causam impactos diferentes. Nessas viagens ambos 
constatam a destruição do mundo ou da humanidade. Por isso 
precisam, vêem-se na necessidade de salvarem o planeta, 
retornando ao passado e enfrentando as possíveis causas da 
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destruição. Para isso seus poderes serão imprescindíveis. Peter 
ainda conta com outros poderes, enquanto Hiro tem em sí toda 
a nobreza de um típico herói de cavalaria, mas com 
desconstruído pelo seu visual não tradicionalmente heróico e 
sua aparente fraqueza física.  

Em A Sound of Thunder, as personagens encontram o 
máximo de seu potencial nas máquinas. O avanço da ciência 
permitiu que o homem fosse conceituado como um ser 
potencial, contrariando a concepção kantiana do ser humano 
além do mundo sensível. Segundo a teoria do ser humano 
como existência potencial, ou seja, a teoria evolucionista, não 
há nada nas estruturas da vida humana que transcenda a 
natureza. Sem querer entrar nas questões filosóficas, a questão 
do ser humano não transcender o mundo sensível serve de pano 
de fundo para o filme, pois é a partir das estruturas genéticas e 
pelo avanço da ciência que o homem pode ser mover no tempo 
e no espaço. 

Quais traços fazem as narrativas romperem os padrões 
espaço-temporais? A resposta é a imagem de um futuro 
caótico, em desordem.”Nada mais futurista do que poder 
observar a ruína das megalópoles, ainda hoje monumentos 
simbólicos da pós modernidade”. (PALMA, 2004: 18) Já não 
há a regularidade que permite ao ser humano viver em 
harmonia, nem em conformismo. Quando os acontecimentos 
presentes já fogem da “normalidade” do mundo, algo precisa 
ser consertado. Nas palavras de Bauman, Ordem 

significa monotonia, regularidade, repetição e 
previsibilidade; dizemos que uma situação está 
“em ordem” se e somente se alguns eventos têm 
maior probabilidade de acontecer do que suas 
alternativas, enquanto outros eventos são 
altamente improváveis ou estão inteiramente 
fora de questão. Isso significa que em algum 
lugar alguém ( um Ser Supremo pessoal ou 
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impessoal) deve interferir nas probabilidades, 
manipulá-las e viciar os dados, garantindo que 
os eventos não ocorram aleatoriamente. 
(BAUMAN, 2001: 66) 

O Ser Supremo de Bauman poderia ser a própria possibilidade 
de Viajar no tempo. Podemos analisar, por um determinado 
paradigma, esses eventos que servem pra trazer a ordem de 
volta à narrativa determinados pelo que se chamaria de deus Ex 
Machina. O problema do Deus Ex Machina atravessa os limites 
de uma entidade que interfere na narrativa como um ser 
exterior a ela; ele se envolve com as três narrativas, caso 
contrário não haveria viagens no tempo. Ora, se as viagens 
servem para “consertar” algo no passado que iria interferir no 
futuro, pressupõe-se que já havia um futuro escrito e que pode 
ser mudado pelos próprios personagens nas narrativas. A 
máquina materializa-se na máquina do tempo em A Sound of 
Thunder , mas também é representada nas outras duas 
narrativas por Barroso e pelos heróis de Heroes. Mas também 
podemos encontrar o tradicional deus Ex Machina em 
Olympia, quando o narrador interrompe a história pra falar que  

além do fato de estarmos contando duas 
histórias ao mesmo tempo, eu não tenho nada a 
ver com o outro narrador. Nasci da cabeça de 
um autor e posso não existir, mas certamente 
minha existência é possível. Sou o narrador 
cósmico, o que nada sabe por saber tudo. 
(WOLFF, 2007: 178) 

Barroso acompanha a evolução da Terra e vê a 
destruição em várias épocas: desde os primatas lutando por 
posses e mulheres até a guerra de Tróia e a morte de Jesus 
Cristo e por fim, no século XX sobre a ótica de Jeová Lobo. As 
guerras estão destruindo as civilizações, o capitalismo destrói 
as relações humanas em favor de um mundo de medo e busca 
intensa pelo poder. Cabe a Barroso, “o dono da Terra” e o 
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responsável por ensinar o homem a usar o fogo, salvar o 
Planeta – o Nome verdadeiro de Barroso em Olympia é 
Prometeus: há diálogo com o mito grego de Prometeus que 
criou o homem e o ensinou a usar o fogo. Para salvar o planeta 
Terra, Barroso viaja pelos tempos para encontrar onde possa 
ressuscitar Jesus Cristo, o único homem que pode restaurar a 
paz. Em Heroes, Hiro é um dos que tem o dever de salvar o 
mundo. Para isso chega ao ponto de ir ao século XVI para 
buscar a espada de Takeso Kensei, que será parte de sua 
estética enquanto herói – nessa parte há o encontro de Hiro 
com seu herói, que na verdade é um charlatão que luta por 
dinheiro. Já no século XX Hiro descobre que Takeso Kensei 
ainda vive ( com 400 anos, mas a mesma aparência jovem) e 
está em busca de um vírus que pode matar a população da 
Terra (que Peter havia presenciado em sua viagem ao futuro). 
Em A Sound of Thunder, a fronteira espaço-temporal já havia 
sido rompida pelos avanços tecnológicos de meados do século 
XXI, mas a operação arriscada se dá pela destruição em que a 
terra se encontra, pois em uma das viagens algo deu errado e o 
mundo está sendo arremetido por ondas temporais, surgidas a 
partir da mudança ocorrida há sessenta e cinco milhões de anos 
atrás. Essas ondas fazem surgirem árvores e plantas gigantes 
que destroem a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, além 
de criar insetos e outros animais bizarros nunca existentes. 
Cada onda transforma um pouco a Terra, e a última vai 
modificar o Homem. Então um dos cientistas volta no tempo 
para descobrir o que de errado aconteceu em uma das viagens 
turísticas que está causando a destruição.  

Um tempo fragmentado, dividido entre presente, 
passado e futuro, em que nenhum dos três está claramente 
concretizado reflete a condição humana contemporânea. Qual o 
lugar do homem no mundo? Onde está a essência que traria de 
volta ao homem a sua identidade? Em um tempo em que a 
ciência vence a espiritualidade, onde o futuro é palpável e não 
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muito agradável, em que o homem se vê como o único ser 
superior em sua existência, nada mais catastrófico do que 
pensar a sua falência em tempos em que até o divino já entrou 
em decadência. O homem se confunde com o tempo e o 
espaço, não sabendo mais a qual pertence e por isso não pode 
mais se ater ao seu presente apenas, ao mundo desordenado em 
que se encontra. É a fragmentação que tanto percebemos nos 
estudos de Stuart Hall sobre a identidade, que ele diz ser 
definida historicamente, e não biologicamente. Segundo Hall 

O sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro 
de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo 
que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. Se sentimos que 
temos uma identidade unificada desde o 
nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós 
mesmos ou uma confortadora narrativa do “eu”. 
(Cf. HALL, 1990) A identidade plenamente 
unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os 
sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2004: 13) 

Ora, uma identidade cambiante pode ser vista também como 
uma identidade de fuga, mas não uma fuga a si ou à morte, e 
sim ao tempo em que se poderia consertar os erros, ou a um 
futuro onde porventura já se haveriam consertado os erros. 
Isso, obviamente pensando nos acontecimentos da narrativa. Se 
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pensarmos na construção narrativa frente ao mundo real 
contemporâneo, fazer um outro recorte do que chamamos de 
fuga. Seria a fuga ao imaginário, às possibilidades subjetivas, 
ou ainda a uma fé tardia, que duvida da própria veracidade.  

A partir da premissa de que o sujeito contemporâneo 
cambia entre suas identidades fragmentadas e não sabe ao certo 
qual é o seu lugar no mundo, chegamos à conclusão de que 
esse mundo em que se vive encontra-se em sua condição 
apocalíptica. O fim do mundo. Esse fato nos remete aos mitos 
do fim do mundo. Esse tema mítico está presente em várias 
culturas tradicionais, cada uma com sua versão específica, seja 
o regresso à origem, seja a destruição da Terra tendo em vista a 
certeza do recomeço, que seria “a réplica do começo absoluto, 
a cosmogonia”. (ELIADE, 1994: 72) Decerto, os mitos de fim 
de mundo, como o dilúvio, por exemplo, pressupunham a 
crença no Deus que reconstruiria o mundo ou ainda no herói 
que ressurgiria da morte, recomeçando a sua existência. Esses 
mitos entram em confronto com os paradigmas 
contemporâneos. “Em nossos tempos modernos, com Deus em 
prolongado afastamento, a tarefa de projetar e servir à ordem 
cabe aos seres humanos”. (BAUMAN, 2001: 66) A falência da 
fé frente aos avanços tecnológicos e biológicos faz com que 
esses mitos decaiam, dando margem a novas concepções de 
mundo e de fim de mundo. Não mais se crê no fim do mundo 
como o meio de regressus ad uterum (ELIADE, 1994: 76), à 
nascença do novo mundo, mas sim no fim como o deixar de 
existir real, empírico. Logo, o homem, que não quer deixar de 
existir, inicia um novo ciclo de pensamento. Deve salvar o 
mundo e salvar a si mesmo da destruição que não é mais 
causada por um deus insatisfeito, mas pelo próprio homem. 
Não mais um Deus salvador, mas sim o próprio Homem é a 
instância superior, que pode viajar no tempo através das suas 
máquinas tecnológicas, através de seus super-poderes. 
Contudo, a sua fragmentação frente à destruição é o 
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contraponto da questão. Como pode-se salvar um mundo se sua 
condição no mundo ainda é duvidosa. É a passagem 
perturbadora do divino ao não-divino. Como lidar com 
máquina do tempo ou ainda com poderes sobrenaturais? 
Encontramos nas narrativas analisadas, três possibilidades 
mitológicas contemporâneas para o fim de mundo que 
doravante nos atingiria. 1) a desilusão do mito em Heroes, 2) o 
mito do ad originem (ELIADE, 1994: 80) em A sound of 
Thunder e 3) a reconstrução do mito deífico em Olympia. 
Todos esses mitos trabalham com a questão do tempo e espaço 
incontínuo, percorrível, maleável. E em todos esses mitos há 
alguma entidade que percorra esse tempo em busca de algum 
tipo de reparação do mundo ou da humanidade. Em Heroes, a 
visão da destruição do mundo motivou as personagens à 
corrida contra o fim. Não há um Deus em que a fé seja 
depositada e não há a certeza de um novo começo, como nos 
mitos tradicionais. Há a desilusão desses antigos mitos e só o 
próprio homem poderá conter o fim. Todas as aventuras que 
dão corpo ao seriado são os meios pelos quais os heróis se 
utilizam para que o fim do mundo e da humanidade não venha 
a acontecer. No filme, a volta ao passado para consertar alguns 
fatos não é uma temática nova. Algumas teorias apresentam o 
mito do ad originem, que é a volta progressiva à origem.  

Encontramo-nos perante uma rememoração 
meticulosa exaustiva dos eventos pessoais e 
históricos. Certamente também nesses casos, o 
objetivo último consiste em 'queimar' essas 
recordações, em aboli-las de alguma forma ao 
revivê-las, e em se destacar delas. (ELIADE, 
1994: 82) 
aquele que volve atrás no tempo deve 
necessariamente reencontrar o ponto de partida 
que, definitivamente, coincide com a 
cosmogonia. Reviver as vidas passadas é 
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também compreender e, até certo ponto, 
'queimar' os 'pecados', isto é, a soma dos atos 
realizados sob o domínio da ignorância e 
capitalizados de uma existência à outra pela lei 
do karma.(ELIADE, 1994: 80) 

A Sound of Thunder não necessariamente volta completamente 
à origem a ponto de encontrar o não-tempo, mas volta ao 
momento em que as possíveis causas de uma destruição ainda 
poderiam ser evitadas. Essa é uma revisão de temas já 
explorados pelo budismo e até por Freud em seus estudos. Em 
A Sound of Thunder o ad originem substitui, contudo, as 
funções inteligíveis e adere ao mundo sensível através da 
ciência. 

As visões de futuro nas três obras são de caos, mas o 
presente mostra uma possível esperança, representados pelos 
heróis de Heroes e pelo grupo de amigos cariocas que Barroso 
acompanha na Terra. Sound of Thunder cria um espaço menor. 
Apenas um acontecimento é responsável pela destruição do 
mundo. Esse acontecimento, contudo, pode funcionar como 
uma alegoria à real destruição, fora da narrativa. Um erro 
humano cria a desordem e a reparação também deve ser feita 
pelos humanos, através de sua capacidade atual, seja 
psicológica ou científica. Todas essas obras apresentam um 
tema recorrente nos tempos pós modernos: a Terra caminhando 
à destruição. Há nessas narrativas uma certa tensão entre o 
resgate da figura do herói e do homem fragmentado, fadado ao 
fracasso e à destruição. É o que chamaríamos da transição entre 
o homem se divinizando ao mesmo tempo que os antigos mitos 
deíficos vão se tornando mais fracos, substituidos por novas 
mitologias, como foi exposto acima.. Corroboramos Eunice 
Esteves (apud WOLFF, 2007: 493) ao falar em uma “nova 
teogonia” em Fausto Wolff, e que se aplica às narrativas de 
Super Herói ou do homem experimentando todo o poder que a 
ciência é capaz de proporcionar. É homem em busca da 
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divinização: o retorno de Jesus Cristo em Olympia, O 
surgimento de homens super poderosos em Heroes. Em A 
Sound of Thunder podemos alegorizar a narrativa se pensarmos 
no filme como a luta da humanidade para não transformar o 
homem em monstro, frente às necessidades pós modernas de 
poder e individualização. Por fim, as classificações que demos 
às três histórias fazem elas se oporem por alguns aspectos, mas 
em uma perspectiva geral, elas se igualam, por apresentar o 
homem frente à destruição do mundo e sua tentativa de salvá-lo 
a partir da observação de erros do passado que podem 
influenciar ou já influenciaram o presente e influenciarão ou 
poderão influenciar o futuro. 

O recurso das viagens no tempo e no espaço 
funcionariam como facilitadores, ou melhor, os meios mais 
eficientes para se chegar ao objetivo. Tornar verossímeis as 
viagens é o maior desafio. Quando trabalha-se com ficção, 
enfrenta-se o problema do verdadeiro e do verossímil. Na vida 
basta um fato ser verdadeiro, mesmo que seja inacreditável em 
situações normais. A ficção trabalha com essa lógica quando 
estamos diante do gênero (ou subgênero) “estranho”, em que 
um fato supostamente real é causado por meios pouco 
convincentes. No maravilhoso a verossimilhança está no fato 
de os eventos serem tratados naturalmente dentro da própria 
narrativa, não havendo hesitação da parte das personagens (é o 
que acontece por exemplo no planeta Olympia). Com as 
viagens no tempo em um universo que não o maravilhoso dá-se 
exatamente o contrário: elas precisam ser verossímeis para que 
o leitor creia no que lê ou vê. Isso ocorre porque as viagens 
espaço-temporais estão fora da realidade do leitor. Contudo, 
por se tratarem, nas obras analisadas aqui, de simulações da 
vida na Terra, o leitor exige explicações para os fatos.  

Além disso, o ser humano só pode interferir no destino 
do mundo por ser, como diria Gustavo Bernardo, “o espelho do 
mundo ao atribuir-lhe sentido, mas também “é a negação do 
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mundo, ao não aceitar o que vê”. (BERNARDO, 2004: 12) No 
romance de Wolff, a explicação vem por ordem divina. Cria-se 
uma figura de proporções divinas que possa, por seus próprios 
dons divinos, habitar dois universos paralelos: o de Olympia e 
o da Terra. Pouco se indaga sobre possíveis problemas que 
viagens poderiam causar na Terra. Apenas em um momento 
Barroso afirma que o passado não pode ser mudado, mas isso 
não tem muita importância já que ele interfere a todo o 
momento nos rumos da Terra. Em A Sound of Thunder, 
todavia, a premissa de que o passado não pode ser mudado é 
essencial para a narrativa. Como a ficção científica busca 
sempre uma explicação racional, é lógico pensar em uma 
alteração no passado que causaria interferências na evolução do 
Planeta. Quando tal alteração ocorre, começam os problemas. 
A ciência da época permite que viagens aconteçam a partir de 
uma máquina que seria infalível se não fosse manipulada por 
humanos. Aí está o combate do filme Humanos X Máquina X 
Humanos. Respectivamente, os humanos, por ambição, por 
cobiça, por ganância, exploram o passado visando o lucro, o 
maior bem do mundo capitalista. A máquina, maior criação 
capitalista para conseguir o lucro, é manipulada, a ponto de 
falhar por causa de um dispositivo que estava inoperante por 
ordens humanas. No fim, contudo, são os humanos que trazem 
a solução antes que a interferência da máquina na história 
terrestre modifique todo um planeta e seus habitantes.  

A partir da ficção, é possível antever ou supor o futuro 
terrestre e talvez haja uma tentativa de alerta nas obras 
analisadas, principalmente em Olympia e A Sound of Thunder. 
Diante da transição modernidade/pós modernidade na qual nos 
encontramos, a visão de mundo é representada por duas 
vertentes distintas. A de destruição e a de salvação. Todas 
“culpam” a humanidade pela destruição, mas nem todas 
atribuem aos humanos a salvação. O deífico está presente em 
Olympia a todo o momento. Barroso é tratado como um deus 



 247

apesar de o próprio não se denominar o tal. Heroes trabalha 
com a deificação do homem, encontrando seus super-poderes. 
Com os recortes das relações espaço-temporais frente a 
condição humana na Terra feitas a partir das narrativas 
analisadas e o diálogo com as teorias apresentadas sobre o 
sujeito contemporâneo (seja ele moderno, neo-moderno ou pós-
moderno), tentamos criar um novo recorte, tendo como base as 
viagens no tempo e espaço. Ainda que mostrados pontos de 
vistas distintos, as obras se tocaram em algum momento, 
possibilitando-nos chegar, se não a conclusões, a um possível e 
futuro aprofundamento nos estudos das relações ficcionais com 
a mente e o pensamento contemporâneo. Decerto não foi nosso 
objetivo criar relações concretas entre a ficção e a não-ficção, 
mas sim notar como a realidade pode ser alegorizada, 
desconstruída e reconstruída a partir de temáticas que rondam o 
campo da imaginação, do misticismo e do sobrenatural. E essas 
temáticas sim existem, seja no campo dos questionamentos 
sobre a vida, seja nas pré-concepções de futuro que caminham 
tenuemente entre a realidade e a ficção. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de 
Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 
BERNARDO, Gustavo. A ficção cética. São Paulo: 
Annablume, 2004. 
CASTRO, Manuel Antônio. Tempos de Metamorfose. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. Tradução de Pola Civelli. 
São Paulo: Perspectiva, 1994. 
ESTEVES, Eunice. Uma Nova Teogonia: O Olimpo de Fausto 
Wolff. In: WOLFF, Fausto. Olympia. Belo Horizonte: Leitura, 
2007. 

 248 

HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. 9 
ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
HYAMS, Peter. A Sound of Thunder, 2006. (DVD) (101 min) 
KRING, Timothy. Heroes, 2006.  
PALMA, Glória Maria (org.). Literatura e Cinema. A 
Demanda do Santo Graal & Matrix, Eurico, o Presbítero & A 
Máscara do Zorro. Bauru: EdUSC, 2004. 
PEGORARO, Olinto Antônio. In: ARAÚJO, Luiz Bernardo 
Leite & BARBOSA, Ricardo José Corrêa (orgs.). Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2003. 
TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. 3. 
ed. Tradução de Maria Castello. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
WOLFF, Fausto. Olympia. Belo Horizonte: Leitura, 2007. 



 249

O INSÓLITO EM ÀS AVESSAS, DE HUYSMANS 

 Jacob Isaac Birer Júnior 
UERJ 

Podemos dizer que a literatura sempre teve como uma 
de suas matérias-primas o insólito, considerado este como o 
desusado, o extraordinário. Assim tem sido desde os seus 
primórdios. Em Ilíada, Homero vai narrar uma guerra 
extraordinária, que durou dez anos e aniquilou uma civilização, 
a troiana, cuja causa foi a beleza fora do comum de uma 
mulher, Helena. A viagem de retorno ao lar do grego Ulisses, 
depois de vencer em Tróia, com seu cavalo que passaria à 
história como o primeiro presente de grego, foi tão 
extraordinária por durar vinte anos e por ter tantas peripécias 
que Odisséia tornou-se sinônimo de aventuras errantes pelo 
mundo. O divino Dante, em plena Idade Média, narrando a 
viagem do poeta, guiado por Virgílio, pelos céus celestiais, 
inferno, purgatório e paraíso, produziu um poema tão 
extraordinário, a Divina Comédia, que além de cantar sua musa 
Beatriz, inventou o idioma italiano. Nem precisaríamos ir tão 
longe no tempo e no espaço para verificar que a literatura tem 
uma predileção especial pelo insólito, seja no tema, seja na 
forma, seja no herói. 

Os tempos pós-modernos trouxeram, entre outras 
coisas, uma sofisticação da pesquisa literária. Assim surgiram 
inúmeros gêneros de literatura, dos quais podemos citar, no 
campo de nosso trabalho, o fantástico, o maravilhoso, o 
sobrenatural, o insólito banalizado.  

Convencionou-se, portanto, que o insólito pode se 
constituir em um gênero literário, com características 
específicas, sendo os exemplos inúmeros, começando pelas 
Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, passando por 
Baudelaire com seus poemas cantando o grotesco, o diferente, 
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chegando ao pós-moderno, onde a regra é o dissenso, o difuso. 
No presente trabalho, vamos tratar de um dos mais importantes 
e marcantes textos insólitos, Às Avessas, do francês J. K. 
Huysmans. Publicado em 1884, seu autor era um ex-adepto do 
Naturalismo e provocou, de imediato, acirrada polêmica, com 
discussões apaixonadas, em que se envolveram defensores e 
acusadores veementes. Huysmans entendia que as descrições 
do realismo-naturalismo haviam esgotado a literatura, que o 
romance tradicional estava “morto, gasto pela repetição”, pelo 
que propunha a inovar, a romper os limites do romance 
romântico-burguês. Às Avessas, então, foi revolucionário, 
sendo mais uma espécie de tratado sobre as artes em geral e 
literatura em particular, ao mesmo tempo em que parodiava 
alguns pontos do realismo-naturalismo, como o cientificismo 
cego, em que qualquer tese poderia ser demonstrada através de 
um romance. A proposta de Huysmans, delineada no prefácio, 
era em um romance “introduzir a arte, a ciência, a história” e a 
“suprimir a intriga tradicional”, concentrando “o feixe de luz 
num único personagem”, para “realizar o novo a qualquer 
preço”. 

Huysmans, com Às Avessas, produziu a bíblia do 
Decadentismo, movimento lítero-cultural que aconteceu nos 
anos de 1880 até os primeiros anos do século XX na Europa. A 
burguesia, após tomar o Estado na Revolução Francesa de 
1789, consagrando o modo de produção capitalista como 
dominante, perdeu a máscara até então representada pelo 
revolucionário dístico “liberdade-igualdade-fraternidade”, que 
empolgava as massas, e destruiu todas as relações que não 
fossem as representadas pelo dinheiro e pela exploração 
capitalista. Assim, na Europa finissecular grassava uma miséria 
sem fim, uma profunda desilusão social, um enorme tédio, o 
mais terrível descrédito na superioridade da ciência e na 
religião como respostas às indagações dos homens que ainda 
sonhavam com uma sociedade mais justa, mais igualitária e 
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mais humana. A resposta dos artistas a esta falta de esperança, 
a este tédio, a este desencanto foi o Decadentismo, “eixo em 
torno do qual girava o mundo literário”, como dirá com 
precisão Mario Praz, citado por Latuf Isaias Mucci, em Ruína e 
Simulacro Decadentista: uma leitura de Il Piacerer, de 
D’Annunzio. (MUCCI, 1994: 28) 

Precursor de todas as vanguardas do século XX, 
futurismo e surrealismo entre elas, o Decadentismo tinha como 
pressuposto a arte pela arte (“a arte não exprime senão a 
própria arte”, dirá Oscar Wilde no prefácio de O Retrato de 
Dorian Gray), a estética acima da ética, a estética fora da 
história, o culto à beleza, o culto à forma, uma revolta contra 
todos os valores e princípios religiosos racionalistas, contra o 
legado do Iluminismo, contra o positivismo, a tecnocracia, a 
moral burguesa. As fontes de inspiração do Decadentismo são 
o pessimismo de Schopenhauer, as idéias de Hartmann, e o 
pensamento de Nietzche. Além disso, como todo movimento 
literário foi influenciado por outros autores e outras obras das 
quais podemos citar, Gautier, d’Aurevilly, Poe, Moreau, Pater 
e Charles Baudelaire. 

Os decadentistas entendiam que o belo era arte e a arte 
tinha que ser bela, retomando a visão da Grécia Clássica. Os 
decadentistas entendiam que o escritor devia viver da forma 
que escrevia, se vestindo como um dândi e causando escândalo 
onde fosse. 

Ainda que superficialmente, devemos citar as três 
características mais importantes do Decadentismo: o dandismo, 
a androginia e a artificialidade como simulacro. O dândi é um 
homem que se veste com extremo apuro, com refinamento e 
originalidade, sendo capaz de causar espanto e escandalizar. O 
dândi é refinado, narcísico, diferente, ativo, trágico, 
estigmatizado pela fatalidade, rebelde, contra a ordem 
estabelecida. Citando Roland Barthes, Luiz Edmundo Bouças 
Coutinho dirá que “é dandy aquele cuja única filosofia é 
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viageira: o tempo é o tempo de minha vida”. (COUTINHO: 
2002, 187) No Decadentismo, os principais escritores e os 
principais personagens serão dândis. O narcisismo exacerbado 
do dandismo vai levar inexoravelmente ao mito da androginia, 
qual seja, na busca da outra metade que segundo as 
reminiscências platônicas todos teriam e nos tornariam 
perfeitos. O herói decadentista é sempre um personagem 
andrógino, meio homem, meio mulher, homem que se parece 
mulher, tanto os personagens como os artistas. O 
Decadentismo rompe com o Realismo-Naturalismo, com suas 
descrições cruas da vida em comum e, ainda que possa ser 
visto como uma espécie de romantismo tardio, também rompe 
com este no tocante ao seu apego à natureza, às coisas da terra, 
pois o decadentista abomina a natureza e sua visão idílica de 
Rousseau, preferindo vê-la como perversa, devoradora, 
segunda a visão do Marquês de Sade, vendo no artifício, no 
simulacro, uma marca da arte que o artista deve buscar. 
Entretanto, ainda que abomine a mediocridade burguesa, de sua 
vida de poupança diária, abomina também os proletários, a 
“plebe rude”, não tendo nenhuma ligação com as teorias de 
socialismo cientifico de Marx e Engels, que começavam a 
entrar na discussão da época.  

Hoje os estudiosos se dividem quanto ao mérito de Às 
Avessas, alguns o entendendo datado e ultrapassado e outros o 
vendo como fundamental para os movimentos de vanguarda, 
podendo ser visto como prefaciador até mesmo do pós-
moderno.  

Inegavelmente, Às Avessas, de Huysmans, e O Retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde, são as duas principais obras 
do Decadentismo. Entretanto em termos formais, a inovação 
está em Às Avessas, pois O Retrato de Dorian Gray, ainda que 
seja perturbador, é um romance com começo, meio e fim, no 
mais tradicional figurino romântico-burguês, enquanto Às 
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Avessas se parece mais com um conjunto de reflexões que 
podem ser lidas em qualquer ordem.  

Além disso, não há como negar que Às Avessas causou 
profundas influências em várias partes do mundo. No Brasil, o 
livro também influenciou, entre outros, João do Rio e Medeiros 
e Albuquerque, que seria o introdutor do Simbolismo aqui, 
como informa José Paulo Paes, ensaísta e tradutor de 
Huysmans. Este autor sugere ainda que o texto teria causado 
profunda impressão em Cruz e Souza, especialmente os 
satanismos diabólicos, a hiperestesia ou “febre dos nervos” e a 
nevrose estética. José Paulo Paes vai, ainda, notar forte 
semelhança de Às Avessas com Mocidade Morta, de Gonzaga 
Duque, um dos raros romances produzidos pelo Simbolismo 
brasileiro:  

Tanto no estilo rebuscado do seu autor que 
infelizmente fica bem longe da opulenta 
precisão da prosa de arte de Huysmans, quanto 
na frustração vital de seu protagonista, Camilo 
Prado, um artista pertencente à boêmia dourada 
carioca, que se compraz em longas tiradas 
acerca da pintura e sonha com sensações raras, 
mórbidas, refinadas, capazes de extremá-lo da 
mediocridade burguesa a que abomina, é 
ostensiva a influência do À Rebours. 
(HUYSMANS, 1987: 5) 

Oscar Wilde, arguto como sempre, declarará seu 
encantamento através do protagonista de O Retrato de Dorian 
Gray que vai descrever Às Avessas como um texto 
“curiosamente rebuscado, vivo e obscuro ao tempo, cheio de 
argot (gíria) e de arcaísmos”. (WILDE, 1961: 150) Para ele, no 
livro “havia metáforas tão monstruosas e de cores tão sutis que 
lembravam orquídeas”; definitivamente era um “livro cheio de 
veneno”, de cuja influência o Príncipe Encantador, um apelido 
de Dorian Gray, não se livraria durante muitos anos. Oscar 
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Wilde vai ainda mais longe, confessando expressa e 
enfaticamente sua admiração por Às Avessas, se expressando 
através do narrador:  

Era o livro mais estranho que tinha lido. Teve a 
impressão de que os pecados do mundo, vestidos 
de maneira singular, desfilavam diante dele em 
mudo cotejo, ao som delicado de algumas 
flautas. Coisas com que tinha sonhado 
confusamente se tornavam repentinamente reais 
para ele. Coisas que nunca tinha sonhado se 
revelavam aos poucos. (WILDE, 1961: 149) 

Às Avessas é um romance insólito, onde quase nada 
acontece, sendo mais um conjunto de monografia sobre 
diversos aspectos da arte do que propriamente um romance. 
Trata-se de uma história sem história, um romance sem enredo, 
que realiza o sonho de Flaubert de escrever um texto sobre o 
nada, sem personagens nem enredo. Em Às Avessas o insólito 
está desde a concepção, em que o narrador narra uma história 
sem ação até o surpreendente final. O protagonista, o Conde 
des Esseintes, herdeiro de uma razoável fortuna, entediado da 
vida burguesa, que ele considerava abominável na Paris de fins 
do século XIX, se retira para uma pequena mansão nos 
arredores da capital francesa, onde pode viver seu sonho eivado 
de Esteticismo, no meio de suas pinturas favoritas, dos seus 
livros preferidos, de suas orquídeas e plantas artificiais, dos 
seus veludos, dos seus brocados, de suas obras de arte, longe da 
civilização, longe da hipocrisia burguesa, com seus valores 
odiosos de mediocridade, segurança e manutenção do 
equilíbrio. Des Esseintes pretende viver em um mundo de 
hiperestesia e repleto de estética. Des Esseintes pretende fugir 
do mundo real, das coisas cotidianas e materiais, como, por 
exemplo, fazer comida, cuidar do jardim, limpar a casa. Para 
isso, leva consigo para sua casa-caramanchão, um casal de 



 255

criados herdados do pai, que tratam dessas atividades pouco 
gratificantes a um esteta. 

Na casa de subúrbio, transformada em moradia e ateliê, 
des Esseintes vive o sonho do esteticista, que não é ter uma 
casa e sim um museu contendo uma coleção de obras de artes e 
livros e quadros raros, que lhe dizem algo ao espírito imbuído 
de tédio e nervrose, a doença dos nervos de fins do século XIX. 
A biblioteca de des Esseintes, que ocupa espaço central na sua 
casa e em sua vida, é repleta de autores da Antigüidade 
clássica, gregos e latinos, como, Homero, Virgílio, Petrônio, 
Lucano entre outros. Evidentemente, Satyricon, de Petrônio, 
sobre a vida decadente de Roma imperial, tem um lugar de 
relevo nesta especial bibliografia. 

Os decadentistas terão uma verdadeira paixão por 
Salomé, personagem retirada das Escrituras e elevada à 
categoria de deusa da luxúria. Salomé é aquela que enlouquece 
o padrasto Herodes com uma dança sensual a tal ponto que este 
lhe entrega a cabeça de João Batista em uma bandeja. 
Huysmans, não será diferente, professando adoração pela 
personagem, e através do protagonista des Esseintes, vai tecer 
grandes elogios à pintura de Salomé, de Gustave Moreau, que 
compara à figura mítica de Helena de Tróia: “... Tal como a 
Besta monstruosa, indiferente, irresponsável, insensível, a 
envenenar como Helena antiga, tudo quanto dela se aproxima, 
tudo quanto vê, tudo quanto ela toca”. (HUYSMANS: 1987. 
86)  

 Des Esseintes é um dândi que se veste com apuro, 
muitas vezes usando casaco de veludo cotelê branco e é cheio 
de atitudes insólitas, não tendo limites para suas fantasias 
estéticas. Por exemplo, imaginando uma jóia que se movesse, 
manda cravejar o casco de uma tartaruga com pedras preciosas, 
obtendo o tal efeito desejado, porém por pouco tempo, pois o 
pobre animal obviamente morre logo, devido exatamente à 
excentricidade do dono. O personagem é misantropo ao 
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extremo, odiando a humanidade em geral e a mulher em 
particular, ainda que não ocorra manifestação explicita de 
homossexualidade. Os decadentistas viam a mulher como mãe 
e símbolo da segurança burguesa, preferindo claramente a 
lésbica ou a fatal. Tentando superar seu terrível tédio, des 
Esseintes resolve se envolver com Miss Urânia, acrobata 
americana de circo, mulher atlética e forte como um homem, 
pela qual anseia ser possuído, e muito se decepciona pela sua 
feminilidade. Sempre às avessas, Des Esseintes deseja ser 
possuído, não, porém por um homem e sim de forma insólita, 
por uma mulher, que ele imagina que vai ter um 
comportamento masculino. Quando a candidata de seu desejo, 
Miss Urânia, se revela mulher realmente e não um andrógino 
feminino, um ser semelhante ao personagem que deu origem à 
obra-prima de Gautier, Mademoiselle de Mauppin, travesti 
feminino do século XVIII, capaz de satisfazer sexualmente um 
casal de noivos, des Esseintes não esconde sua decepção 
insuperável, dela se separando incontinenti. 

Não menos insólita é a viagem que Des Esseintes 
resolve fazer a Londres. A vontade de viajar é grande, porém 
pesa negativamente sua enorme repugnância aos aspectos 
práticos do passeio, tais como comprar passagem, ir ao porto 
tomar o navio, se acomodar em uma apertada cabine, conviver 
com pessoas execráveis, já que execráveis eram todos os que 
não fossem seus autores favoritos ou fossem apenas, de carne e 
osso, descer em Londres e, obviamente, fazer todas essas 
tediosas operações na volta. A solução de des Esseintes é 
igualmente extraordinária: passa uma noite aspirando aroma e 
bebendo numa taverna inglesa localizada nos cais próximos a 
Paris, lotada de marinheiros ingleses, bêbados e barulhentos, e 
ele se sente viajado, se sente como tendo ido e voltado da 
Inglaterra, sem ter tirado os pés da França, sem ter tirado os pés 
de sua pátria. A viagem imaginária superou a real. 
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Se o Naturalismo vai ser o romance de teses, em que o 
escritor vai buscar demonstrar a sordidez do ser humano 
narrando as mazelas de um determinado personagem, 
Huysmans, ex-discípulo dileto de Zola, arma uma paródia com 
essa proposta de “romance de teses”. Assim, des Esseintes 
tentando comprovar sua tese de que é fácil fabricar um 
bandido, financiará os prazeres boêmios a um jovem que 
conhece em um bordel, crendo que isso o levará, 
inexoravelmente, a se tornar um assassino quando faltar o 
dinheiro para seus vícios. Tal não ocorre, mas o protagonista, 
egocêntrico ao extremo, imagina uma explicação qualquer e 
não admite que sua teoria tenha fracassado.  

O gosto pela vida eivada de esteticismo vai sempre se 
esbarrar nas questões simples, cotidianas, e com o protagonista 
do romance objeto de nosso estudo não é diferente. Des 
Esseintes, que já havia transformado um tratamento dentário 
em uma empresa de dificuldade espantosa, tem sua hora da 
verdade quando seu frágil estômago se recusa a aceitar 
qualquer tipo de alimentos. A solução adotada também é das 
mais insólitas, pois, por recomendação médica, passa a ser 
alimentado às avessas, isto é, um caldo ralo lhe é ministrado 
via clister.  

Por último, surpreendente e melancólico é o final do 
livro, em que o personagem é vencido pela doença, aceitando o 
diagnostico médico de voltar à sociedade e tratar sua nevrose, 
pois viver a vida de esteta sempre sonhada se mostrou 
altamente prejudicial à sua saúde, correndo até mesmo risco de 
morte. Des Esseintes, vencido e humilhado, larga sua mansão-
museu e retorna ao convívio social em Paris, no qual inclui 
tratamento médico adequando, demonstrando ser impossível a 
vida fora da sociedade burguesa. 

Mesmo sabendo dos riscos de misturar a vida do autor 
com o texto produzido, não há como deixar de informar que 
Huysmans, ainda publicaria Ao Abrigo (1886) e Acolá (1891), 
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que formariam uma espécie de trilogia dos conceitos do 
Decadentismo, mas, de forma extraordinária como seus textos, 
abandonou a vida de dândi e entrou numa trapa antiqüíssima, 
onde viveu em recolhimento e na religião católica, seus últimos 
dias. 
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A ILUSTRE PRESENÇA DO INSÓLITO EM 
ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA,  

DE JOSÉ SARAMAGO 

Jaqueline Nunes da Fonseca Cosendey 
UERJ 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No que diz respeito aos estudos literários, o insólito 
ainda é tema pouco estudado. No entanto, podemos observar 
em várias obras literárias, independentemente de sua época de 
produção, a presença desse elemento como fator importante na 
construção das narrativas. 

No caso de alguns escritores, podemos afirmar que o 
insólito é um elemento constante em suas obras. É o que 
podemos observar, por exemplo, nos livros do dramaturgo, 
poeta e romancista José Saramago. 

Na obra desse português, podemos observar a 
importância do insólito, pois em muitos de seus romances ele 
se mostra uma peça importante da narrativa. É o que ocorre, 
por exemplo, em As intermitências da morte, Ensaio sobre a 
lucidez, Memorial do convento, O evangelho segundo Jesus 
Cristo entre outros. 

No entanto, este trabalho não tem a pretensão de 
abordar o insólito na obra de Saramago como um todo. Ele se 
restringirá à análise da presença do insólito num único livro: 
Ensaio sobre a cegueira.  

A escolha desse romance se deu basicamente por dois 
motivos: o primeiro, de ordem pessoal, foi a admiração 
experimentada na primeira leitura do livro; o segundo, de 
ordem funcional, é o fato de tratar-se de um livro 
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significativamente representativo do autor, e no qual a presença 
do insólito é importante para o decorrer da narrativa. 

Em Ensaio sobre a cegueira, como poderemos observar 
ao longo das páginas a seguir, a presença do insólito é 
fundamental para o desenrolar dos acontecimentos narrados. 

Dessa forma, pretendemos demonstrar de que forma o 
elemento insólito se apresenta no romance em questão, além de 
tecer algumas considerações acerca de sua funcionalidade na 
narrativa. 

O INSÓLITO... 

Nos estudos literários, o espaço concedido ao insólito 
ainda é consideravelmente pequeno. Ao iniciar uma pesquisa 
acerca do tema, o pesquisador logo percebe que poucos 
teóricos se aprofundaram no assunto, o que resultou numa 
bibliografia nada extensa. 

No entanto, o insólito é um tema relevante, pois, em 
muitas obras, ele é um elemento crucial da narrativa. Tratar dos 
mecanismos que levam à construção do insólito, portanto, é 
uma contribuição valiosa aos estudos literários. 

Segundo Umberto Eco: 
Há duas maneiras de percorrer um bosque. A 
primeira é experimentar um ou vários caminhos 
(a fim de sair do bosque o mais depressa 
possível, digamos, ou de chegar à casa da avó, 
do Pequeno Polegar ou de Joãozinho e Maria); a 
segunda é andar para ver como é o bosque e 
descobrir por que algumas trilhas são acessíveis 
e outras não. Há igualmente duas maneiras de 
percorrer um texto narrativo. Todo texto desse 
tipo se dirige sobretudo a um leitor-modelo de 
primeiro nível, que quer saber muito bem como 
a história termina (se Ahab conseguirá capturar 
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a baleia e se Leopold Bloom encontrará Stephen 
Dedalus depois e cruzar com ele algumas vezes 
no dia 16 de junho de 1904). Mas também todo 
texto se dirige a um leitor-modelo do segundo 
nível, que se pergunta que tipo de leitor a 
história deseja que ele se torne e que quer 
descobrir precisamente como o autor-modelo faz 
para guiar o leitor. Para saber como uma história 
termina, basta em geral lê-la uma vez. Em 
contrapartida, para identificar o autor-modelo é 
preciso ler o texto muitas vezes e algumas 
histórias incessantemente. Só quando tiverem 
compreendido (ou começado a compreender) o 
que o autor queria deles é que os leitores 
empíricos se tornarão leitores-modelo maduros. 
(ECO, 1999: 33) 

Aos leitores de um modo geral, fica aberta a 
possibilidade de escolha ao percorrer as obras literárias. Assim, 
no que diz respeito a Ensaio sobre a cegueira, para alguns, a 
experiência se resumirá a saber se os cegos tornarão a ver, a 
outros será interessante percorrer os diferentes caminhos de 
leitura que o livro oferece. 

Na verdade, o leitor-modelo de segundo nível, de que 
trata Umberto Eco percorre um caminho mais amplo que o de 
primeiro nível: o caminho que conduz às múltiplas facetas do 
livro. 

Ao analisar uma obra literária, faz-se necessário ao 
pesquisador se transformar no leitor-modelo de segundo nível 
ao qual se refere Umberto Eco, embora não seja dele a 
exclusividade desse posto. Ocorre que uma das tarefas do 
pesquisador consiste justamente em verificar a multiplicidade 
de sentidos que pode adquirir uma obra. 

Dessa forma, o olhar sobre um determinado romance, 
por exemplo, varia de acordo com os objetivos da análise – são 
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as diferentes formas de percorrer o bosque... Uma dessas 
formas é observar a presença, caso haja realmente alguma, do 
insólito em um romance.  

Mas afinal o que é o insólito? 
Percorrendo os dicionários da língua portuguesa, 

podemos observar que o insólito tem sua origem no latim 
insolitu e significa não sólito, contrário ao costume, à regra, ao 
uso; algo inabitual. Também é sinônimo de anormal, incomum 
e extraordinário. 

Dessa forma, o elemento insólito pode se apresentar nas 
narrativas de diferentes formas, tendo um papel relevante 
(como no caso do romance objeto de análise) ou mesmo 
secundário. 

Outra questão que diz respeito ao insólito é a da 
perspectiva. Por exemplo, um dado acontecimento visto como 
insólito pelos personagens de uma narrativa ficcional pode 
assim não ser percebido pelos leitores e vice-versa. 

Em algumas narrativas, o elemento insólito é 
apresentado como algo normal dentro do universo ficcional 
criado pelo autor. Ou seja, em tais obras, do ponto de vista dos 
personagens, acontecimentos considerados estranhos, 
inabituais, incomuns e extraordinários no mundo real seriam 
absolutamente normais, ou seja, sólitos. 

Vale recordar Todorov, em seu Introdução à literatura 
fantástica, quando ele define o fantástico como “a hesitação 
experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face 
a um acontecimento aparentemente sobrenatural”. 
(TODOROV, 1992: 31) Na verdade, Todorov faz uma 
importante reflexão sobre o elemento insólito nas narrativas 
ficcionais, pois é ele o elemento comum quando esse autor 
trata das diferenças entre o fantástico e o estranho. 

Assim, estaria o insólito presente no estranho puro 
(acontecimentos perfeitamente explicáveis pela razão, mas 
extraordinários, inquietantes, insólitos), no fantástico-estranho 
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(os acontecimentos estranhos recebem uma explicação 
racional), no fantástico-maravilhoso (nas narrativas em que há 
a aceitação do sobrenatural, pois os acontecimentos 
permanecem sem explicação racional) e no maravilhoso puro – 
a própria natureza dos eventos caracteriza o maravilhoso. (Cf. 
TODOROV, 1992) 

Por outro lado, também podemos citar as diferentes 
leituras que uma obra pode suscitar – o que é insólito para uma 
determinada cultura pode não o ser em outra e, de um ponto de 
vista mais individualizante, o que é insólito para um leitor pode 
não o ser para outro. 

ALGUMAS PALAVRINHAS SOBRE O INSÓLITO  
NA OBRA DE JOSÉ SARAMAGO 

Na vasta obra do autor português José Saramago, 
podemos observar a relevância do elemento insólito. A título 
de ilustração, selecionamos dois romances desse autor acerca 
dos quais teceremos alguns comentários antes de entrarmos na 
análise propriamente dita de Ensaio sobre a cegueira. São eles: 
Memorial do convento e As intermitências da morte. 

Em primeiro lugar, observemos Memorial do convento. 
Nesse romance, datado de 1982, José Saramago promove um 
diálogo entre história e literatura. A construção do convento em 
Mafra, no século XVIII, torna-se pano de fundo para o seu 
recontar da história.  

O difícil nascimento do primeiro filho do casal real, a 
promessa do rei de levantar um convento na vila de Mafra, a 
história de amor de Blimunda e Baltasar, a incrível viagem do 
padre Batolomeu de Gusmão e a passarola e os poderes de 
Blimunda, são dramas contados por Saramago. 

E é justamente na personagem Blimunda que se 
concentra a força do insólito nesse romance. Ela possui o poder 
de ver o interior das pessoas e da terra. Tal poder, é importante 
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frisar, é perdido quando quebra o seu jejum e nas mudanças de 
lua: 

Vejo o que está dentro do corpo, e às vezes o 
que está no interior da terra, vejo o que está por 
baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo das 
roupas, mas só vejo quando estou em jejum, 
perco o dom quando muda o quarto da lua, mas 
volta logo a seguir, quem me dera não o tivesse. 
(SARAMAGO, 1993: 78) 

A força do insólito nesse romance se dá em vários 
momentos da narrativa, como, por exemplo, na intervenção de 
Blimunda, cujos poderes auxiliam no vôo da passarola. 

Vejamos agora As intermitências da morte. Esse 
romance, como o próprio título anuncia, aliás, trata da morte e 
de sua ausência: “De Deus e da morte não se tem contado 
senão histórias, e esta é mais uma delas”. (SARAMAGO, 
2005: 146) 

Logo no início do romance, temos a seguinte frase “No 
dia seguinte ninguém morreu”. Temos, pois, mais uma vez, a 
entrada do insólito em cena, com a suspensão da morte. 

Nesse romance, contudo, fica claro que a realização de 
um desejo antigo do homem, o de não morrer, pode trazer 
conseqüências. Assim, na primeira parte do livro, por exemplo, 
é exposto o caráter insólito e absurdo da situação. Além disso, 
há outros aspectos trabalhados ao longo do livro como a 
personificação da morte, que chega a enviar cartas 
comunicando sua volta, e sua humanização. 

Dessa forma, podemos perceber que o elemento insólito 
faz-se presente de forma ativa na obra de Saramago, 
mostrando-se uma importante ferramenta nas mãos do autor. 

Vale assinalar que há outras obras de Saramago, além 
das que foram citadas, nas quais o insólito é ricamente 
explorado. Um estudo mais profundo acerca da introdução 
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desse elemento na vasta bibliografia do autor fica para um 
próximo estudo. 

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ENSAIO SOBRE  
A CEGUEIRA, DE JOSÉ SARAMAGO 

Em Ensaio sobre a cegueira, José Saramago aponta 
para a importância de reparar, distinguir. Nesse romance, 
segundo alguns estudiosos, Saramago aproxima-se de Kafka 
pelo tom sombrio e por vezes pessimista que paira sobre o 
livro.  

Tudo começa quando um homem se descobre cego 
diante de um sinal. É o ponto de partida para uma enigmática 
“epidemia” de cegueira branca que, em pouco tempo, se 
espalha entre a multidão. 

O primeiro grupo de atingidos pela “treva branca” foi 
recolhido a um manicômio. Dentre eles, havia uma mulher, 
identificada como a mulher do médico, que era a única a ver, 
algo que, aliás, ela procurava esconder, embora algumas vezes 
hesitasse em permanecer em silêncio.  

Um detalhe importante é que os personagens não são 
chamados pelos nomes; apenas é feita uma referência a alguma 
característica, em geral, ligada aos olhos: a rapariga dos óculos 
escuros, o velho da venda preta, o rapazinho estrábico, a cega 
das insônias... 

Ao longo do romance, podemos destacar alguns casos 
em que a cegueira surgiu de forma trágica, conforme podemos 
observar no exemplo abaixo: 

Por causa da cegueira simultânea dos dois 
pilotos, não tardou que um avião comercial se 
despedaçasse e incendiasse quando tomava terra, 
morrendo todos os passageiros e tripulantes, 
apesar de, neste caso, se encontrarem em 
perfeito estado tanto a mecânica como a 
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electrónica, conforme viria a revelar o exame da 
caixa preta, única sobrevivente. (SARAMAGO, 
1995: 127) 

Trancados num manicômio, num meio em que a 
precariedade era evidente, os personagens ultrapassaram 
rapidamente a tênue fronteira entre civilização e barbárie: um 
grupo de cegos tomou o poder e fez exigências terríveis: como 
mulheres em troca de comida, por exemplo. 

No entanto, a epidemia era muito maior do que se podia 
imaginar a princípio – a cegueira se alastrou, e o país inteiro foi 
atingido pelo mal branco (com exceção da mulher do médico, 
que continuava a ver). 

Porém, aos poucos, ao término do romance, os 
personagens recuperaram a visão, também de uma maneira tão 
inexplicável quanto os motivos que levaram ao surto de 
cegueira que parecia atingir a todos. 

A epígrafe de Ensaio sobre a cegueira, “extraída” do 
fictício Livro dos Conselhos já nos dá uma pista de um aspecto 
fundamental no livro: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 
repara”. 

Assim, cabe ao leitor recuperar a visão em tempos tão 
sombrios, nos quais se olha, mas não se distingue. Nesse 
romance, portanto, o leitor é chamado a sair de uma atitude 
passiva e a refletir sobre as questões levantadas acerca da 
condição humana. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESENÇA 
DO INSÓLITO NO ROMANCE 

Em Ensaio sobre a cegueira o insólito é uma ilustre 
presença, pois é ele o elemento-chave que provoca o 
desequilíbrio, dilacerando a estabilidade inicial. Segundo 
Todorov: 
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A narrativa elementar comporta pois dois tipos 
de episódios: os que descrevem um estado de 
equilíbrio ou desequilíbrio, e os que descrevem a 
passagem de um ao outro. Os primeiros se 
opõem aos segundos como o estático ao 
dinâmico [...]. Toda narrativa comporta este 
esquema fundamental, ainda que seja muitas 
vezes difícil reconhecê-lo. (TODOROV,1992: 
172) 

Em Ensaio sobre a cegueira, o insólito rompe o 
equilíbrio inicial, provocando um revés na vida dos 
personagens: 

o homem que está lá dentro vira a cabeça para 
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer 
coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que 
repete uma palavra, uma não, duas, assim é 
realmente, consoante se vai ficar a saber quando 
alguém, enfim, conseguir abrir uma porta, Estou 
cego. (SARAMAGO, 1995: 12) 

Eis o primeiro caso de cegueira relatado. O insólito 
nesse universo ficcional é justamente uma epidemia de 
“cegueira branca” que se espalha entre a população de forma 
crescente e inexplicável. É a partir daí que começa a descrição 
do estado de desequilíbrio de que nos fala Todorov. 

No romance, podemos observar a postura dos 
personagens acerca do fato insólito. Houve uma tentativa de 
explicar a cegueira branca por meio da ciência (ligada aqui à 
racionalidade), o que podemos observar na fala do 
oftalmologista:  

e finalmente ligou o telefone para um colega, 
com quem teve a seguinte conversação, Queres 
saber, tive hoje um caso estranhíssimo, um 
homem que perdeu totalmente a visão de um 
instante para outro, o exame não mostrou 
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qualquer lesão perceptível nem indícios de 
malformações de nascença (...) Terminada a 
conversa, o médico recostou-se na cadeira, 
deixou-se ficar assim uns minutos, depois 
levantou-se, despiu a bata em movimentos 
cansados, lentos. Foi à casa de banho para lavar 
as mãos, mas desta vez não para perguntar ao 
espelho, metafisicamente, Que será aquilo, 
recuperara o espírito científico, o facto de a 
agnosia e a amaurose se encontrarem 
identificadas e definidas com precisão nos livros 
e na prática, não significava que não viesses a 
surgir variantes, mutações, se a palavra é 
adequada, e esse dia parecia ter chegado. 
(SARAMAGO, 1995: 28-29) 

Os diálogos travados acerca do ocorrido e as longas 
digressões do médico desnudam a necessidade sentida pelos 
personagens em imprimir uma explicação racional ao ocorrido.  

No entanto, havia algo de tão extraordinário nesse 
evento, que, no discurso dos personagens, ficava claro que eles 
não conseguiam encontrar uma explicação racional para o 
ocorrido: 

Nesse momento a alternativa apresentava-se-lhe 
com toda a clareza. Se caso fosse de agnosia, o 
paciente estaria vendo agora o que sempre tinha 
visto, isto é, não teria ocorrido nele qualquer 
diminuição da acuidade visual (...) Quanto à 
amaurose, aí, nenhuma dúvida. Para que 
efetivamente o caso fosse esse, o paciente teria 
de ver tudo negro, ressalvando-se, já se sabe, o 
uso de tal verbo, ver, quando de trevas absolutas 
se tratava. O cego afirmara categoricamente que 
via, ressalve-se também o verbo, uma cor branca 
uniforme, densa, como se se encontrasse 
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mergulhado de olhos abertos num mar de leite. 
Uma amaurose branca, além de ser uma 
contradição, seria também uma impossibilidade 
neurológica. (SARAMAGO, 1995: 29-30) 

Assim, após dialogar com outros e consigo mesmo, na 
tentativa de adequar aos parâmetros da ciência o evento 
insólito, o médico acaba chegando à conclusão de que não era 
possível explicar por meio dos dados científicos disponíveis a 
cegueira branca: 

Com a consciência claríssima de se encontrar 
metido num beco onde aparentemente não havia 
saída, o médico abanou a cabeça com desalento 
e olhou em redor. A mulher já se tinha retirado, 
lembrava-se vagamente de que ela se 
aproximara um momento e lhe dera um beijo no 
cabelo, Vou-me deitar, devia ter dito, a casa 
estava agora silenciosa, em cima da mesa os 
livros espalhados, Que será isto, pensou, e de 
súbito sentiu medo, como se ele próprio fosse 
cegar no instante seguinte e já soubesse. Susteve 
a respiração e esperou. Nada sucedeu. Sucedeu 
um minuto depois, quando juntava os livros para 
os arrumar na estante. Primeiro percebeu que 
tinha deixado de ver as mãos, depois soube que 
estava cego. (SARAMAGO, 1995: 30) 
Depois virou-se para onde sabia que estava o 
espelho, desta vez não perguntou Que será isto, 
não disse Há mil razões para que o cérebro 
humano se feche, só estendeu as mãos até tocar 
o vidro, sabia que a sua imagem estava ali a 
olhá-lo, a imagem via-o a ele, ele não via a 
imagem. (SARAMAGO, 1995: 38) 

Assim, as indagações e explicações tão constantes na 
vida desse médico, que se debruçava com afinco sobre os 
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livros, esvaíram-se diante de sua situação, diante da 
impossibilidade de se ver no espelho. 

Diante do inexplicável, o primeiro grupo de cegos foi 
recolhido a um manicômio. No entanto, os casos se alastraram 
ainda mais, tomando conta do país inteiro. 

A impossibilidade dos personagens de enxergar naquele 
“mar de leite” e as dificuldades que isso lhes trazia revelam, 
aos olhos do leitor, a perda do equilíbrio, além da dificuldade 
em lidar com um evento tão insólito como esse, conforme 
podemos observar no trecho a seguir:  

Então aconteceu o que tinha de acontecer. 
Ouviram-se tiros na rua. Vêm-nos matar, gritou 
alguém, Calma, disse o médico, devemos ser 
lógicos, se quisessem matar-nos era cá dentro 
que viriam disparar, não lá fora. Tinha razão o 
médico, foi o sargento quem deu a ordem de 
disparar para o ar, não foi um soldado que de 
repente tivesse cegado quando estava com o 
dedo no gatilho, compreende-se que não 
houvesse outra maneira de enquadrar e manter 
em respeito os cegos que saíam aos tropeções 
dos autocarros, o ministério da Saúde tinha 
avisado ao ministério do Exército, Vamos 
despachar quatro camionetas deles, E isso dá 
quantos, Uns duzentos, Onde é que vai se meter 
toda esse gente, as camaratas destinadas aos 
cegos são as três da ala direita, segundo 
informação que temos, a lotação total é de cento 
e vinte, e já lá estão sessenta ou setenta, menos 
uma dúzia que tivemos de matar, O caso tem 
remédio, ocupam-se as camaratas todas, Sendo 
assim os contaminados vão ficar em contacto 
directo com os cegos, O mais provável é que, 
mais tarde ou mais cedo, esses venham a cegar 
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também, aliás, tal como a situação está, suponho 
que contaminados já estaremos todos, de certeza 
não há uma só pessoa que não tenha estado à 
vista de um cego, Se um cego não vê, pergunto 
eu, como poderá ele transmitir o mal pela vista, 
Meu general, esta deve ser a doença mais lógica 
do mundo, o olho que está cego transmite a 
cegueira ao olho que vê, já se viu coisa mais 
simples, Temos aqui um coronel que acha que a 
solução era ir matando os cegos à medida que 
fossem aparecendo, Mortos em vez de cegos não 
alteraria muito o quadro, Estar cego não é estar 
morto, Sim, mas estar morto é estar cego, Bom, 
então vão ser uns duzentos, Sim, E que fazemos 
aos condutores dos autocarros, Metam-nos 
também lá dentro. Nesse mesmo dia, ao fim da 
tarde, o ministério do Exército chamou o 
ministério da Saúde, Quer saber a novidade, 
aquele coronel de quem lhe falei cegou, A ver 
agora que pensará ele da idéia que tinha, Já 
pensou, deu um tiro na cabeça, Coerente atitude, 
sim senhor, O exército está sempre pronto a dar 
o exemplo. (SARAMAGO, 1995: 110-111) 

Exemplos como esse nos mostram como a tão celebrada 
civilidade se esvai. Além disso, havia um clima de obscuridade 
pairava no ar, o que podemos observar no fragmento a seguir: 

Passou uma hora, subiu a lua, a fome e o temor 
afastam o sono, ninguém dorme nas camaratas. 
Mas esses não são os únicos motivos. Ou seja 
por casa da excitação da recente batalha, ainda 
que tão desastrosamente perdida, ou por algo 
indefinível que percorra o ar, os cegos estão 
inquietos. Ninguém se atreve a sair para os 
corredores, mas o interior de cada camarata é 
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como uma colméia só povoada de zangãos, 
bichos zumbidores como se sabe, pouco dados à 
ordem e ao método, não há registro e algumas 
vez terem feito pela vida ou de se preocuparem, 
um mínimo que fosse, com o futuro. 
(SARAMAGO, 1995: 205) 

Além disso, podemos citar a ausência de higiene como 
um signo de degradação a que chegaram os personagens. 

Uma vez ao dia, sempre ao fim da tarde, como 
um despertador regulado para a mesma hora, a 
voz do altifalante repetia as conhecidas 
instruções e proibições, insistia nas vantagens de 
um uso regular dos produtos de limpeza, 
recordava que havia um telefone em cada 
camarata para requisitar os suprimentos 
necessários, quando faltassem, mas o que ali 
verdadeiramente se necessitava era um poderoso 
jorro de mangueira que levasse à frente toda a 
merda, depois uma brigada de canalizadores que 
viessem reparar os autoclismos, pô-los a 
funcionar, depois água, água em quantidade, 
para levar aos canos de esgoto o que ao esgoto 
deveria ir, depois, por favor, olhos, uns simples 
olhos, uma mão capaz de nos conduzir e guiar, 
uma voz que me diga, Por aqui. (SARAMAGO, 
1995: 134) 

Também a falta de comida gerou uma disputa entre os 
cegos e o grupo que tomou o poder chegou a exigir as mulheres 
de outras camaratas em troca de comida: “Passada uma 
semana, os cegos malvados mandaram recado de que queriam 
mulheres. Assim, simplesmente, Tragam-no mulheres”. 
(SARAMAGO, 1995: 165) 

No romance, houve uma modificação tão grande na 
vida de todos, que se refletiu até mesmo na enunciação dos 
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provérbios. Ou seja, a reversão da ordem provocada pela 
intervenção do elemento insólito levou a uma releitura dos 
provérbios. 

Como diz Maingueneau, ao discorrer sobre o assunto, 
“Verdades imemoriais por definição, os provérbios, com muita 
justiça, fazem parte do dicionário da língua”. (Maingueneau, 
1989:101) No entanto, em muitas passagens, podemos observar 
a desconstrução, releitura e reformulação de alguns provérbios 
e frases feitas: 

O trabalho do velho é pouco, mas quem o 
despreza é louco, Esse ditado não é assim, Bem 
sei, onde eu disse velho, é menino , onde eu 
disse despreza, é desdenha, mas os ditados, se 
quiserem ir dizendo o mesmo por ser preciso 
continuar a dizê-lo, têm de adaptar-se aos 
tempos. (SARAMAGO, 1995: 269) 
a sabedoria popular não tardou em pôr em 
circulação um dito de alguma maneira 
irrespondível, simétrico de outro que já deixou 
de se usar, olhos que não vêem, coração que não 
sente, dizia-se, agora os olhos que não vêem 
gozam de um estomago insensível, por isso se 
comem tantas porcarias por aí. (SARAMAGO, 
1995: 250) 
É uma grande verdade a que diz que o pior cego 
foi aquele que não quis ver, Mas eu quero ver, 
disse a rapariga dos óculos escuros, Não será por 
isso que verás, a única diferença era que 
deixarias de ser a pior cega, e agora vamo-nos, 
não há mais que ver aqui, disse o médico. 
(SARAMAGO, 1995: 283-284) 

Há ainda outros exemplos:  
uma escada que eu dantes era capaz de subir e 
descer de olhos fechados, as frases feitas são 
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assim, não têm sensibilidade para as mil 
subtilezas de sentido, esta, por exemplo, ignora a 
diferença entre fechar os olhos e estar cego. 
(SARAMAGO, 1995: 234)  
mas assim é a vista, quem não tem cão caça com 
gato. (SARAMAGO, 1995: 268) 

Um outro aspecto relevante presente na narrativa e que 
diz respeito à insólita cegueira branca é o fato de a mulher do 
médico ter sido a única a não perder a visão. Se ela se 
encontrava junto dos demais cegos, é porque havia mentido 
sobre sua condição para poder permanecer em quarentena ao 
lado do marido. 

Não há para essa questão resposta pronta no romance, 
como podemos observar no diálogo abaixo, quando ela revela 
que pode ver a um dos personagens: 

Noto que as linhas às vezes se sobrepõem, disse 
a mulher do médico, tomando-lhe delicadamente 
da mão a folha de papel, Como sabe, Eu vejo, 
Vê, recuperou a vista, como quando, perguntou 
o escritor nervosamente, Supondo que sou a 
única pessoa que nunca a perdeu, E porquê, que 
explicação tem para isso, Não tenho nenhuma 
explicação, provavelmente nem a há. 
(SARAMAGO, 1995: 278) 

Em nenhum momento fica claro por que ela e somente 
ela era a única a ver, algo que, ao longo da narrativa, poderia 
ser visto como uma benção ou fardo: “Se tu pudesses ver o que 
eu sou obrigada a ver, quererias estar cego”. (SARAMAGO, 
1995: 135) 

Temos, pois, já bem definida a passagem do equilíbrio 
inicial ao desequilíbrio, provocada pelo insólito na narrativa. 
No romance de Saramago, essa reversão da ordem provocada 
pela cegueira branca faz com que se inicie uma busca pelo que 
Todorov chamou de segundo equilíbrio.  
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Ao perceberem que não eram mais vigiados, os cegos 
deixaram o manicômio para depois descobrirem a que ponto 
chegara a epidemia de cegueira: 

Estivemos internados desde que a cegueira 
começou, Ah, sim, a quarentena, não serviu de 
nada, Pr que diz isso, Deixaram-nos sair, Houve 
um incêndio e nesse momento percebemos que 
os soldados que nos vigiavam tinham 
desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos 
soldados devem ter sido os últimos a cegar, toda 
a gente está cega, Toda a gente, a cidade toda, o 
país, Se alguém ainda vê, não o diz, cala-se, Por 
que é que não vive na sua casa, Porque não sei 
onde ela está, Não sabe, E você, sabe onde está a 
sua. (SARAMAGO, 1995: 215) 
Andam por aí, não sabem o que hão-de-fazer, 
vagueiam pelas ruas, mas nunca por muito 
tempo, andar ou estar parado vem a dar no 
mesmo para eles, tirando procurar comida não 
têm outros objectivos, a música acabou, nunca 
houve tanto silêncio no mundo, os cinemas e os 
teatros só servem a quem ficou em casa e já 
desistiu de a procurar, algumas salas de 
espetáculos, as maiores, tinham sido usadas para 
as quarentenas quando o governo, ou o que dele 
ia sucessivamente ficando, ainda cria que o mal-
branco poderia ser atalhado com instrumentos e 
truques que de tão pouco tinham servido no 
passado contra a febre-amarela e outros 
pestíferos contágios, porém isso acabou-se, aqui 
nem foi preciso um incêndio. (SARAMAGO, 
1995: 232) 

Em meio a essa busca, surge espaço para reflexões 
acerca da humanidade, pois os leitores familiarizados com a 
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obra de Saramago sabem que o autor lança mão das situações 
em que os personagens estão inseridos para tecer considerações 
acerca do homem e sua relação com o mundo e com as outras 
pessoas: 

O medo cega, disse a rapariga dos óculos 
escuros, São palavras certas, já éramos cegos no 
momento em que cegamos, o medo nos cegou, o 
medo nos fará continuar cegos, Quem está a 
falar, perguntou o médico, Um cego, respondeu 
a voz, só um cego, é o que temos aqui. 
(SARAMAGO, 1995: 131) 
Como está o mundo, tinha perguntado o velho 
da venda preta, e a mulher do médico respondeu, 
Não há diferença entre o fora e o dentro, entre o 
cá e o lá, entre os poucos e os muitos, entre o 
que vivemos e que teremos de viver, E as 
pessoas, como vão, perguntou a rapariga dos 
óculos escuros, Vão como fantasmas, ser 
fantasma deve ser isto, ter a certeza de que a 
vida existe, porque quatro sentidos o dizem, e 
não a poder ver. (SARAMAGO, 1995: 233) 

Trechos como os de cima nos levam a afirmar que as 
reflexões geradas se relacionam ao modo como os indivíduos 
vêem a si mesmos, ao mundo e aos outros. A insólita cegueira 
criada por Saramago é, pois, um fator de desequilíbrio que gera 
inquietação por parte dos personagens. 

No término do romance, os personagens vão aos poucos 
recuperando a visão. Mais uma vez o insólito mostra sua força 
no romance, revelando-se uma ilustre presença: não é o 
engenho humano que restitui a ordem, mas o deixar de cena do 
insólito, que conduz os personagens ao segundo equilíbrio:  

Que tens, perguntou-lhe a mulher, e ele 
respondeu estupidamente, sem abrir os olhos, 
Estou cego, como se essa fosse a última 
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novidade do mundo, ela abraçou-o com carinho, 
Deixa lá, cegos estamos nós todos, que lhe 
havemos de fazer, Vi tudo escuro, julguei que 
tinha adormecido, e afinal não, estou acordado, 
É o que deverias fazer, dormir, não pensar nisso. 
O conselho aborreceu-o, ali estava um homem 
angustiado como só ele sabia, e a sua mulher 
não tinha mais nada para lhe dizer senão que 
fosse dormir. Irritado, já com a resposta azeda a 
sair-lhe da boca, abriu os olhos e viu. Viu e 
gritou, Vejo. (SARAMAGO, 1995: 306) 

Logo após saber que alguém havia recuperado a visão, 
o médico começou a pensar que talvez a época do mal branco 
estivesse chegando ao fim: 

Então o médico disse o que todos estavam a 
pensar, mas que não ousavam pronunciar em 
voz alta, É possível que esta cegueira tenha 
chegado ao fim, é possível que comecemos 
todos a recuperar a vista, a estas palavras a 
mulher do médico começou a chorar, deveria 
estar contente e chorava, que singulares reacções 
têm as pessoas, claro que estava contente. 
(SARAMAGO, 1995: 307) 

Todorov, ao realizar a análise do insólito em alguns 
romances, teceu alguns comentários sobre as narrativas de um 
modo geral. Segundo ele, o segundo equilíbrio não é mais 
aquele do começo. Ou seja, os personagens sofrem 
transformações ao longo do processo que fazem com que 
alguma coisa seja alterada. 

Em Ensaio sobre a cegueira, a reflexão que a mulher 
do médico faz do ocorrido nos faz afirmar que houve uma 
tênue modificação entre o equilíbrio do início e o do fim dessa 
narrativa: 
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Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia 
se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga 
o que penso, Diz, Penso que não cegamos, penso 
que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, 
vendo, não vêem. (SARAMAGO, 1995: 310) 

A fala da esposa do médico acerca do ocorrido nos 
remete à outra questão acerca do insólito em Ensaio sobre a 
cegueira. Afinal, que espécie de cegueira seria essa? 

A resposta não é tão simples como parece. Para chegar 
a ela, é preciso que nos portemos como os leitores-modelo de 
segundo nível de Umberto Eco. E a esposa do médico dá a 
pista decisiva e contundente sobre a natureza de tal cegueira: 
“Penso que não cegamos, penso que estamos cegos”. Portanto, 
a conclusão a que se pode chegar é a de que essa cegueira 
continua. Ela passa a se configurar numa outra ordem, não 
mais a do “mar de leite”, mas a da velha escuridão em que se 
via, mas não se reparava. A cidade voltava à sua aparente 
normalidade, passados aqueles tempos de “treva branca”. 

No entanto, ao contrário do que possa parecer aos 
leitores de primeira hora, o romance não aponta para o 
pessimismo total. Trata-se de uma reflexão acerca de uma 
imobilidade que leva à perda de caracteres íntimos do ser 
humano; ou seja, há elementos dos quais não se pode abrir 
mão. Um deles, conforme é lembrado no livro, é a esperança: 
“a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha 
acabado a esperança”. (SARAMAGO, 1995: 204) 

Em Ensaio sobre a cegueira, portanto, o fato insólito se 
apresenta como um elemento-chave. Compreender a natureza 
do insólito e suas implicações na narrativa apresenta-se como 
desafios ao leitor já nas primeiras linhas do romance.  

Fica aberto, portanto, um espaço de reflexão para os 
leitores. Que estes transitem pelo universo desse romance sem 
se mostrarem cegos, sedentos por simplesmente chegar ao seu 



 279

fim; mas atentando para a importância de, para além de ver, 
reparar, distinguir. 
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Uma estranha quietude a tudo 
parecia envolver; porém, quando 
prestei atenção, distingui uivos de 
muitos lobos, que por certo 
vinham do vale lá em baixo. Os 
olhos do Conde faiscaram quando 
falou: -”Ouça-os...as crianças da 
noite. Que música elas fazem!” 

 (STOKER, 2003: 31) 

A íntima relação do personagem Drácula com os lobos 
evidenciada na passagem acima revela a estreita ligação 
existente entre duas figuras folclóricas de destaque no cenário 
do folclore e da literatura fantástica: o vampiro e o lobisomem. 
Todavia, diferente do vampiro cuja presença na literatura 
inglesa pode ser traçada desde o começo do século XIX com 
“Christabel” (1798), de Samuel Taylor Coleridge culminando 
com a publicação de Dracula (1897), de Bram Stoker, o 
lobisomem é um personagem folclórico explorado apenas 
indiretamente pelos escritores ingleses até os dias de hoje. 

Com base nessa afirmação, este artigo pretende analisar 
a figura do lobisomem na literatura inglesa focando na questão 
da alteridade. Para isso será demonstrado as origens 
mitológicas da lenda na Europa, seu aparecimento na cultura 
das Ilhas Britânicas através das narrativas folclóricas e 
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registros históricos e a mudança na representação da criatura 
ocorrida em fins século XIX e que permanece até o presente. 

Lendas sobre a transformação consciente ou não de 
seres humanos em animais em decorrência de punição, feitiço 
ou maldição estão presentes em todas as culturas e em todas as 
épocas. O fenômeno da mudança de forma humana para bestial 
foi bem documentada por autores clássicos, e na Roma antiga o 
termo normalmente usado para pessoas que se transformavam 
em lobos e outros animais selvagens era versipellis (mudar de 
pele). 

A palavra inglesa werewolf, que literalmente significa 
“homem-lobo”, foi criada muito depois e é de origem Anglo-
Saxônica (Cf. FROST, 2003: 5). É interessante mencionar que 
desde o seu primeiro registro escrito em Língua Inglesa, 
presente em Ecclesiastical Ordinances of King Canute (1016-
1035), o termo werewolf é usado como sinônimo para o Diabo. 
Os nomes usados em outros países europeus para essa criatura 
incluem loup-garou (França), Lupo-manaro (Itália), lobombre 
(Espanha), vrykolakas (Grécia), e varulf (Suécia). Algo que 
deve ser salientado é o fato de que em países fora do 
Hemisfério Norte, onde o lobo não é o predador dominante, a 
transformação é relacionada a animais mais familiares a 
população nativa. Assim, na Índia e no Sudeste Asiático a 
população temia um homem-tigre; no Japão, um homem 
raposa; e na África, homens transformados em leões, 
leopardos, hienas e crocodilos. 

Da Antiguidade até o século XIX o objeto de terror e 
respeito na Europa era o lobo. A ligação desse animal com a 
morte e a destruição aparece representada na mitologia nórdica 
na forma de dois lobos deitados aos pés do deus das batalhas 
Odin e na imagem de um dos mais implacáveis inimigos dos 
deuses: o lobo gigante Fenris. Na mitologia Grega, por sua vez, 
a capa usada por Hades, o senhor do inferno, é feita de pele de 
lobo e Apolo é mostrado no primeiro livro da Ilíada como um 
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deus da praga, estabelecendo a ligação de seu epíteto lício 
(‘lobo’) como aquele que traz a morte (Cf. FISKE, 1996: 70-
71). Para algumas tribos canibalescas da Arcádia, porém, o 
lobo era um ser adorado com sacrifícios. O mesmo papel era 
reservado a ele na Roma antiga nas Lupercais, a festa dos 
lobos, celebrada no dia 15 de fevereiro. Credita-se a esses 
rituais na Arcádia e na Roma Clássica como fonte de uma das 
origens do lobisomem. (Cf. CASCUDO, 1983: 146-147) 

Com o advento do Cristianismo a Igreja Católica se 
apressou em condenar os cultos de adoração ao lobo 
relacionando-os ao arquétipo do ‘Outro’ no mundo cristão: o 
diabo. Mas um dos fatores principais que ajudaram a criar a 
ligação do lobo com o lobisomem e a alteridade remonta à 
queda do Império Romano quando a Europa mediterrânea 
passou a ser assolada pelas invasões nórdicas. Entre os antigos 
nórdicos era costume que certos guerreiros vestissem as peles 
das feras que haviam abatido, o que lhes dava um ar de 
ferocidade, calculado para espalhar o terror nos corações dos 
inimigos. Estes guerreiros – chamados de berserkir – eram 
objetos de aversão e terror entre os habitantes das terras 
invadidas já que eles pilhavam, destruíam e matavam tudo em 
seu caminho, não respeitando igrejas, governos ou a idade e 
sexo de suas vítimas. Nesse sentido, é perfeitamente possível 
imaginar que a superstição popular tenha se espalhado com o 
medo destes nômades vestidos com pele de lobo e urso, 
acreditando-se que estivessem imbuídos não apenas da força 
das feras cujas peles vestiam, mas também de sua forma física. 
(Cf. BARING-GOULD, 2003: 33) O personagem Drácula 
alude a este fato, mas uma vez evidenciando a ligação 
folclórica entre vampiros e lobisomens: 

temos o direito de ser orgulhosos, pois em 
nossas veias corre o sangue de muitas estirpes 
bravas, que lutaram pelo poder com fúria 
leonina. Aqui, no turbilhão das raças européias, 
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a tribo úgrica trouxe da Islândia o espírito 
lutador que recebera de Tor e Wodin, e que seus 
guerreiros nórdicos ostentaram com tão bárbaras 
intenções no litoral da Europa, e também da 
Ásia e África, até o povo julgar que os próprios 
lobisomens haviam surgido. (STOKER, 2003: 
63) 

Essas sucessivas invasões bárbaras penetraram fundo na 
psique dos europeus gerando um estado de profundo temor do 
estrangeiro nômade, ou seja, de todos aqueles que não 
pertenciam a um lugar fixo e integrado a uma comunidade. 
Contribuiu também para este medo do ‘Outro’ e da criação da 
imagem do lobisomem o fato de que este estrangeiro, muitas 
vezes apenas por não ser cristão, recusava-se a se inclinar 
diante da cruz, algo que para os olhos do camponês 
cristianizado poderia ser considerado sinal de pacto com o 
diabo. Como lembra Georges Duby, durante a Idade Média, 
não era necessário ir muito longe para se sentir estrangeiro 
visto que o estrangeiro absoluto era todo aquele que não 
pertencia à comunidade cristã, ou seja, o pagão, o judeu, o 
muçulmano. (Cf. DUBY, 1995: 62-63) 

Além da imagem do berserk o próprio terror provocado 
pelo lobo ajudou na disseminação da ligação do animal com o 
diabo e seu acólito nas florestas, o lobisomem. Como comenta 
Paul Barber: “Na Europa, eles [os lobos] sempre foram vistos 
como comedores de homens”. (BARBER, 1988: 94) Durante a 
Idade Média o temor aos lobos era particularmente ativo no 
inverno quando a população acreditava que a escassez de 
comida levava esses animais a atacarem indiscriminadamente 
homens, mulheres e crianças. No entanto, há poucas evidências 
históricas de que isso realmente acontecesse, mas como é 
característica do folclore, uma vez acolhida pelo meio popular 
uma crença se torna realidade. Logo, a mentalidade popular 
começou a imbuir o lobo de uma natureza sobrenatural: 
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Nas imagens da Idade Média européia, os 
feiticeiros transformavam-se com maior 
freqüência em lobos para irem ao Sabá, 
enquanto as feiticeiras, nas mesmas ocasiões, 
usam ligas de pele de lobo. Na Espanha, ele é a 
montaria do feiticeiro. (CHEVALIER & 
GHEERBRANT, 1997: 556) 

Bruxas, feiticeiros, estrangeiros, hereges, todos esses 
grupos se conjugavam durante a Idade Média na forma do 
lobisomem. Neste ponto é importante esclarecer que ao 
contrário da imagem veiculada pelo cinema, na qual o 
lobisomem é um ser fé forma híbrida que anda de forma 
encurvada em duas pernas como o homem, mas possui feições 
de lobo, o lobisomem folclórico não passava de um ser humano 
que ora assumia a forma de um lobo normal, ora a alma 
possuía o corpo de um lobo, ou era acometido por uma 
insanidade ou doença que o levava a apresentar uma fúria 
animalesca. (Cf. BARING-GOULD, 2003: 17-20) No entanto, 
independente do processo de transformação a morada era bem 
definida: a floresta. 

Lugar do bestial e da transgressão, simbolicamente 
ligada ao inconsciente, a floresta era considerada 
principalmente na Idade Média como um local fora dos limites 
da lei e do controle, a habitação dos seres banidos da 
companhia humana, a casa do demônio onde o lobisomem 
habitava. (Cf. CHEVALIER & GHEERBRANT, 1997: 439-
440) Todos esses elementos presentes na cultura popular 
medieval fomentaram a elaboração de narrativas folclóricas 
que serviriam no final do século XVII como matéria prima para 
a criação de uma nova vertente literária através das mãos do 
escritor francês Charles Perrault: o conto de fada. (Cf. ZIPES, 
1999: 36) Nele, os temores do povo com relação a floresta e ao 
seu morador maligno assumiram novas formas escondendo a 
lenda do lobisomem por detrás da representação de 
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personagens como o lobo mau de “Chapeuzinho Vermelho”, a 
bruxa canibal de “João e Maria” e o pervertido sexual e 
assassino de mulheres Barba Azul de “Barba Azul”. (Cf. 
SILVA, 2005: 1) mas se na criação de suas histórias Perrault se 
apoiou em narrativas populares presentes não apenas na 
França, mas em toda a Europa, como esse temor ao lobisomem 
aparece refletido na cultura das Ilhas Britânicas? 

Histórias sobre lobisomens não aparecem de forma 
uniforme pelas Ilhas Britânicas. Essa constatação pode ser 
explicada por dois fatores ligados a dominação Anglo-saxônica 
da Bretanha que durou do ano 441 até a invasão Normanda em 
1066. O primeiro ponto é que os lobos foram exterminados da 
ilha ainda durante o reinado dos anglo-saxões, deixando assim, 
de ser objeto de temor dos habitantes da região. 

Em segundo lugar, como era costume dos povos 
germânicos, eles se adaptaram rapidamente a cultura da região 
sob seu domínio e apenas dois séculos após a sua chegada na 
Bretanha eles já haviam aceitado o Cristianismo. (Cf. SILVA, 
2005: 28-29) Esse fato não permitiu que a imagem do berserk 
como sinônimo do lobisomem se enraizasse na cultura popular 
bretã como viria a acontecer no continente europeu. Ainda 
assim, a força simbólica da criatura fez com que em 1597, o 
futuro rei James I da Inglaterra incluísse em seu famoso tratado 
sobre bruxaria e demonologia - Daemonologie - uma breve 
seção sobre “Homens-lobos”. Nela James concluía que 
lobisomens não eram criaturas sobrenaturais, mas sim pessoas 
seriamente deprimidas que imitavam o comportamento de 
lobos. De fato, a falta tanto de lobos quanto de um ‘Outro’ 
estrangeiro a ser demonizado não impediu completamente o 
aparecimento de narrativas populares onde se percebe a 
presença da lenda do lobisomem na cultura inglesa. Esse fato 
pode ser constatado na lenda de Cunmar da Bretanha cuja 
história, segundo pesquisas recentes mostram (Cf. SILVA, 
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2004: 4-5), pode ter sido uma das fontes para a criação do 
personagem Braba Azul. 

Apelidado ar Miliguet ou “o Maldito” pelos seus 
contemporâneos. Cunmar é um personagem histórico: 
governante da Bretanha em meados do século VI, ele depôs o 
príncipe legitimo e tornou-se o flagelo do clero local. Por causa 
disso foi excomungado pelos bispos da Bretanha. Na lenda 
local ele sobreviveu a todos os seus inimigos e tornou-se um 
bisclavret, ou seja, um lobisomem. Sua ligação com Barba 
Azul ocorre devido a um episódio de sua vida registrada em 
Vita de São Gildas, publicada cinco séculos após a morte do 
santo bretão e que desde então se tornou uma lenda britânica. 

Reza a lenda que quando Cunmar, “O Amaldiçoado”, se 
casou com a jovem Triphine, ele já havia matado várias de suas 
esposas anteriores. Um dia, a caminho de fazer suas orações na 
tumba de sua família, Triphine foi avisada pelos próprios 
fantasmas das esposas mortas de que ela seria a próxima vitima 
assim que estivesse grávida. Como já esperava uma criança de 
Cunmar ela foge, mas acaba sendo pega pelo marido no meio 
da floresta negra e é decapitada. Todavia, graças ao santo local, 
Gildas, Triphine e seu bebê foram trazidos de volta à vida. 
Narrativa semelhante pode ser encontrada na versão inglesa de 
“Barba Azul”, chamada de “O Senhor Raposa”. 

Na versão inglesa de “Barba Azul”, publicada pelo 
folclorista inglês Joseph Jacobs com o título “O Senhor 
Raposa”, um homem arrasta jovens para sua morada no meio 
da floresta para lá praticar seus atos canibais. Apesar dessa 
história ter sido publicada apenas em 1890, se pode perceber 
em sua estrutura a mesma matéria folclórica medieval utilizada 
por Perrault na elaboração de seus contos. A substituição do 
lobo pela raposa neste caso reforça a constatação de que a 
lenda de seres humanos bestiais se adapta a figura do predador 
máximo de seu meio. Mas se na cultura inglesa antes da Idade 
Média histórias sobre lobisomens são tão escassas quanto aos 
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próprios lobos o mesmo não acontece nos extremos da 
Bretanha e na ilha vizinha. 

Ao invadirem a Bretanha no século V os povos 
Germânicos deram prosseguimento a expulsão das diferentes 
tribos Celtas do centro da ilha já iniciada com o Império 
Romano quando este dominou o local do século I até o século 
V. Empurrados para as regiões que hoje constituem a Escócia, 
País e Gales e a Irlanda, estes povos levaram para lá os mitos e 
rituais religiosos celtas nos quais a crença na transformação de 
homens em animais era um elemento recorrente. (Cf. 
SHARKEY, 1997: 12) Com o advento do Cristianismo, esse 
processo de metamorfose se tornou associado a um castigo 
imposto sobre alguém por um homem santo. No País de Gales, 
por exemplo, é famosa a lenda da transformação do rei 
Vereticus em lobo por São Patrício (Cf. CASCUDO, 1983: 
149); e na Irlanda São Natélio, o abade, proferiu anátemas 
contra uma conhecida família irlandesa. Como conseqüência, 
todos os homens e mulheres dessa família se transformaram em 
lobos durante sete anos. (Cf. BARING-GOULD, 2003: 46) Na 
Escócia, por sua vez, ainda que não mencione a transformação 
em animal, São Gerônimo acusou tribos da região de atos 
canibais nos mesmos moldes dos casos de licantropia 
registrados na França e na Alemanha. (Cf. BARING-GOULD, 
2003: 74) Como se pode perceber, então, ainda que de forma 
irregular, a imagem do lobisomem sempre esteve presente na 
cultura britânica no período anterior a Idade Média. Durante a 
época medieval, aconteceu também a introdução do tema na 
Literatura Inglesa através dos romances de cavalaria de fins do 
século XII. (Cf. FROST, 2003: 51) A história em questão é 
“The Lay of the Bisclaret”, de Marie de France. 

O herói desse famoso romance é um dos mais galantes 
cavaleiros da Bretanha e é muito amado por todos, 
especialmente o rei. Sua esposa, todavia, não esconde a 
preocupação pelo fato de que ele costuma desaparecer por 
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períodos de três dias sem oferecer qualquer explicação para o 
fato. 

Após questioná-lo seguidamente sobre esse 
comportamento o cavaleiro relutantemente confessa que devido 
a uma maldição ele se torna um sanguinário lobisomem 
durante essas ausências. Pressionado a revelar mais ele revela a 
sua aterrorizada esposa que para se transformar na besta 
assassina ele tem de remover toda a roupa e esconde-las em um 
lugar seguro. Ele também diz que caso não encontre a roupa 
escondida, ele ficará na forma bestial para todo o sempre. 
Eventualmente o cavaleiro acaba revelando o local de 
esconderijo da roupa para sua esposa que, após ouvir a 
confissão do marido, passa a temer viver com ele. Visando se 
livrar dele de forma permanente, ela persuade um antigo 
pretendente a procurar a roupa do marido e rouba-la, o que ele 
acaba fazendo. Dessa forma o cavaleiro é incapaz de reassumir 
a forma humana e se refugia na floresta. Não se pode deixar de 
perceber nesse ponto novamente a presença da floresta como 
lócus do bestial ou da transgressão. 

Por mais de um ano nada mais é falado sobre o favorito 
do rei, o que permite ao casal traidor se casar e reivindicar as 
terras e títulos do cavaleiro desaparecido. Um dia, porém, 
enquanto o rei está caçando ele encontra por acaso o cavaleiro 
na forma de lobo. Antes de ser atacado pelos companheiros do 
regente o lobo suplica proteção fazendo gestos humanos. 
Maravilhado pela ação da criatura, o rei proíbe a todos a 
molestar o suplicante, e ele retorna ao castelo com a estranha e 
dócil besta a seu lado. 

Daí por diante o lobo passa a ser tratado como um 
animal de estimação e ganha a confiança da casa real devido a 
sua natureza amigável. Uma noite, porém, em uma grande festa 
a qual comparece toda a nobreza, a criatura normalmente calma 
se torna possessa após encontrar o homem que o havia traído. 
Em outra ocasião ele ataca ferozmente a sua ex-esposa e 
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arranca-lhe o nariz. Todos estranham o comportamento do 
animal, mas passam a suspeitar do crime ao descobrirem a 
identidade da mulher. O casal é preso e torturado para 
confessar o crime. Com isso a roupa do cavaleiro é descoberta 
e ele recupera a forma humana para deleite do rei. O regente 
restaura os bens do amigo e bane o casal desgraçado do reino 
para sempre. 

Apesar desse inicio promissor na Literatura Inglesa, o 
tema do lobisomem na literatura foi se esvaziando na Inglaterra 
no mesmo passo em que na Europa continental, e em especial 
na Alemanha, França, Espanha e Portugal, ela alcançava o seu 
auge. Mas, o golpe decisivo contra o lobisomem na cultura 
inglesa viria através da literatura Gótica, quando a partir do 
século XVIII a criatura passou a ser eclipsada pelo seu primo 
sugador de sangue: o vampiro. 

Em pleno Iluminismo a Europa viveu uma histeria 
coletiva vinda do Leste Europeu. Propagados em escala 
continental por tratados teológicos, os relatos do “levante 
vampírico” dos países Bálticos fincaram raízes profundas na 
literatura de ficção estabelecendo o vampiro como uma das 
imagens centrais do Romantismo europeu. Desenvolvida por 
um século e meio – com maior incidência na produção 
triangulada entre a Alemanha, Grã-Bretanha e França – a fértil 
lavra que antecede Drácula afastou a lenda de suas origens 
folclóricas, adaptando-as aos moldes das baladas macabras, das 
narrativas góticas, do teatro Romântico e, finalmente, do 
folhetim vitoriano. (Cf. FERREIRA, 2002: 37) 

Toda essa produção teve como ponto irradiador os 
dados do tratado sobre vampiros Dissertations sur les 
Apparitions des Anges, des Démons e des Espirits, et sur les 
revenants, et Vampires de Hungrie, de Bohême, de Moravie e 
de Silésie (1746) do acadêmico francês Dom Augustin Calmet. 
Apesar do objetivo do trabalho ter sido refutar a crença nos 
vampiros da Europa Oriental em plena Era da Razão, o tratado 
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obteve efeito contrário, se tornando um best seller, o que gerou 
uma febre de relatos sobre vampiros em toda a Europa. 

Não demorou muito e em 1748 ocorre a estréia do tema 
na literatura com a primeira aparição do vampiro em um poema 
europeu: “Der Vampir”, do poeta alemão Heinrich August 
Ossenfelder. (Cf. FERREIRA, 2002: 37) Esta imagem se 
desenvolveria já nos primeiros momentos do Romantismo 
alemão na relação entre o vampiro e a figura feminina 
conforme apresentado em “Lenore” (1774), de August Burger 
e “Die Braut von Korinth” (1797), de Goethe, dois poemas 
cuja influência sobre a primeira geração Romântica inglesa 
pode ser percebida nos poemas “Christabel” (1798), de Samuel 
Taylor Coleridge e “Thalaba the Destroyer” (1819), de Robert 
Southey; duas obras que forneceram o elemento sexual que 
passou a ser comumente relacionado ao vampiro. À esta 
característica se juntaria a imagem do vampiro aristocrático, 
criado pela segunda geração Romântica inglesa no conto “The 
Vampyre” (1819), de John William Polidori, um personagem 
fortemente baseado no culto do herói Birônico. A partir dessas 
o vampiro tomou raízes na literatura inglesa culminando na 
publicação de Drácula no final do século XIX. 

Mas e o lobisomem? 
Após o seu início na literatura medieval o tema da 

criatura meio homem meio lobo só voltaria a tona brevemente 
nas primeiras décadas do século XIX no apagar das luzes da 
primeira fase do romance Gótico inglês setecentista iniciada 
por O Castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole. (Cf. 
FROST, 2003: 55-56) Publicado em 1824, o ultimo romance 
Gótico de Charles Maturin - The Albigenses – mostra um 
episodio ambientado na prisão de um castelo francês onde o 
herói, Sir Paladour, é confrontado com uma entidade sem 
forma uivando e gritando: “Eu sou um lobo louco... o pelo 
cresce dentro de mim – a pele de lobo está dentro – o coração 
de lobo está dentro – as presas de lobo estão dentro!”. (Maturin 
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apud FROST, 2003: 56, tradução nossa) O autor então 
prossegue a descrição da toca do lobisomem. 

Esquecido pelos artistas românticos, o lobisomem só 
sairia das sombras novamente com a chegada da era vitoriana. 
A tensão advinda do debate sobre as ideais científicas da 
época, com destaque para a teoria da evolução de Charles 
Darwin, as pesquisas do inconsciente que alcançaram seu 
ponto máximo com Sigmund Freud, e o choque cultural 
provocado pela expansão do Imperialismo Britânico promoveu 
um processo de descentramento e ruptura da percepção do 
homem com relação a ele mesmo e ao seu papel no universo. 

Situado entre tendências radicalmente opostas como a 
religião e a ciência, a sexualidade e a repressão e a civilização e 
a barbárie, o homem vitoriano é, essencialmente, um ser 
dividido. Como o romancista John Fowles observa: “O fato de 
o homem vitoriano ter a mente dividida /.../ é algo que constitui 
parte essencial da bagagem de qualquer viajante que pretenda 
explorar o século XIX”. (Fowles apud BELLEI, 1969: 15) 
Neste cenário, o personagem do lobisomem sofre uma 
mudança de representação, aparecendo na literatura inglesa sob 
duas formas que por vezes se mesclaram: a primeira, como um 
‘Outro’, um ser de outra cultura visto pelo olhar inglês; e, 
segunda, como um duplo (Doppelganger) dentro do próprio 
homem civilizado. 

No primeiro caso o estranhamento inglês diante dos 
costumes e crenças religiosas dos povos sob o domínio do 
Império Britânico serviram de tema para o conto “A marca da 
besta” (1891), do escritor britânico Rudyard Kipling. Como era 
bem característico desse escritor vitoriano, um verdadeiro 
propagandista do imperialismo de seu país, a narrativa deixa 
transparecer o preconceito do europeu em relação ao que ele 
considera a barbárie de um lugar dominado pelo demônio. Essa 
postura é anunciada pelo narrador logo no parágrafo inicial da 
trama: 
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Ao Leste de Suez, alguns acreditam, o controle 
direto da providência cessa; o homem é entregue 
ao poder dos deuses e demônios da Ásia, e a 
Igreja da Inglaterra exercita uma ocasional e 
modificada supervisão no caso dos Ingleses. 
(KIPLING, 2002: 404, tradução nossa) 

Ambientado na Índia, “A marca da besta” descreve a 
maldição que recai sobre um inglês de nome Fleete depois que 
ele fica bêbado na noite de Ano Novo e desrespeita um templo 
Hindu apagando o seu cigarro na imagem de pedra do deus-
macaco Hanuman. Como vingança, um sacerdote leproso 
encosta a sua cabeça no peito do inglês ao que outro declara: 
“‘Leve o seu amigo embora. Ele acabou com Hanuman, mas 
Hanuman não acabou com ele”. (KIPLING, 2002: 406, 
tradução nossa) 

No dia seguinte, os amigos de Fleete percebem que a 
ação do leproso deixou uma marca no peito do amigo e que ele 
está se alimentando de carne crua. Após perceber que os seus 
cavalos se desesperam diante de Fleete, o personagem 
Strickland, conhecedor dos costumes locais, começa a 
desconfiar do amigo. As suspeitas sobre uma maldição lançada 
pelo sacerdote de Hanuman se confirmam quando eles vêem o 
amigo tentando sair pela janela emitindo sons bestiais. A 
descrição do comportamento do homem não deixa duvidas 
sobre a possessão de um espírito animal: 

Fleete não podia falar, ele podia apenas rosnar, e 
seus rosnados eram o de um lobo, não de um 
homem. O espírito humano deve ter trabalhado 
todo o dia e morreu com o por do sol. Nós 
estávamos lidando com uma besta que uma vez 
foi Fleete. (KIPLING, 2002: 410, tradução 
nossa) 

Enquanto tentam acalmar Fleete, Strickland e o 
narrador percebem que o leproso está na varanda da casa 
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entoando cânticos e danças ritualísticas. Após um feroz luta os 
dois ingleses conseguem capturar o sacerdote. Levado para 
dentro da casa, Strickland tortura o leproso, forçando-o a retirar 
a maldição de licantropia sobre Fleete. 

Dentro dos limites geográficos da Bretanha o quadro de 
alteridade através da figura do lobisomem encontrou a sua mais 
perfeita representação na novela O estranho caso de Dr. Jekyll 
e Mr. Hyde (1886), do escritor escocês Robert Louis 
Stevenson. Nas palavras do escritor de terror norte-americano 
Stephen King é nesta obra que se encontra “o rosto do 
verdadeiro lobisomem” (KING, 2003: 57) na forma de Mr. 
Hyde. Mas que elementos presentes neste personagem 
sustentariam esta leitura de King? 

Nesta obra de Stevenson o renomado Dr Henry Jekyll 
quer separar os aspectos benéficos e maléficos da natureza 
humana. Por meio de uma droga desenvolvida secretamente 
por ele em seu laboratório, ele consegue liberar seu lado mal 
incorporado na forma de Mr Hyde. Um aspecto que chama a 
atenção ao longo do livro em relação a Hyde é o incomodo 
sentido pelos personagens pelo fato de se sentirem 
impossibilitadas de descrevê-lo com precisão, ou seja, ele é um 
ser que transgride o corpo como um espaço definido em um 
lugar preciso dentro da sociedade vitoriana. A partir do relato 
de Einfield sobre o misterioso amigo de Jekyll, Utterson decide 
conhece-lo pessoalmente. Após espreitar Hyde por horas no 
beco onde seu primo o havia visto, Utterson é recompensado 
com a aparição de Hyde. Sua descrição é uma das mais 
marcantes na história por se carregada de simbolismos de 
cunho sexual: 

Hyde era pálido e baixo; dava a impressão de 
alguma deformidade sem todavia se poder 
indicar onde, /.../ Deus me perdoe, mas o 
homem não parece humano! Meio troglodita, eu 
diria. /.../ Ou será a simples irradiação de uma 
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alma hedionda, que assim transpira, e 
transfigura, no corpo a que pertence? É o que me 
parece, pois, meu pobre Henry Jekyll, se eu 
jamais vi a marca do diabo estampada na face de 
um homem, ela está com certeza na do seu novo 
amigo! (STEVENSON, 2004: 28) 

Várias leituras são possíveis nesta passagem. Mas antes 
de continuar a análise deste trecho é importante completar a 
descrição de Hyde com as impressões de ninguém menos que o 
próprio Jekyll, quando este tem a chance de observar as mãos 
de Hyde enquanto está com a personalidade (e os valores) de 
um cavaleiro vitoriano: 

As [mãos] de Henry Jekyll – como você, muitas 
vezes notou – são mãos de intelectual, no 
tamanho e no feitio: fortes, brancas e firmes. 
Mas aquelas que eu via agora, /.../ eram secas, 
nodosas, ossudas, de um tom escuro e 
sombreadas por uma espessa camada de pêlo. 
Eram as mãos de Edward Hyde! (STEVENSON, 
2004: 77) 

O que chama a atenção na descrição das mãos de Hyde 
é a menção da presença de uma espessa camada de pêlo nelas, 
um sinal denunciatório na crença popular até os dias de hoje de 
alguém que incorre na prática da masturbação. 

A possibilidade de que Hyde possa ser adepto da 
masturbação explicaria tanto a sua descrição física quanto o 
seu comportamento por condizer com as teorias científicas 
vigentes na Europa do século XIX sobre os efeitos da 
masturbação sobre o ser humano. Efeitos estes indicados por 
Utterson na obra como a “... irradiação de uma alma hedionda, 
que assim transpira, e transfigura, no corpo a que pertence” O 
psiquiatra Thomas S. Szasz comenta sobre os preconceitos 
sustentados e divulgados pela classe científica sobre o tema na 
época de Stevenson: 
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A masturbação em particular, pode causar uma 
variedade de desordens sérias, tanto físicas 
quanto mentais, entre elas, a consumação, a 
deterioração da visão, desordens de digestão, a 
impotência, ... e a insanidade; (SZASZ, 1977: 
213, tradução nossa) 

Além da recorrente menção a deformidade de Hyde 
feita ao longo de todo o livro, Utterson também aponta a 
aparência de troglodita de Hyde, como se o duplo de Jekyll 
fosse um estágio menos evolutivo do cientista. Este é um sinal 
claro da profunda influência que as idéias evolucionistas de 
Charles Darwin, trazidas a tona com a publicação em 1859 de 
A origem das espécies, alcançaram junto ao imaginário 
vitoriano. Aliado a isso a menção de que Hyde possui um “tom 
escuro” de pele também pode ser relacionado ao contato da 
Inglaterra com outras culturas e raças na sua expansão 
imperialista que alcançou o seu auge no final do século XIX. 
Neste processo a propaganda ideológica junto a população 
britânica imbuia os nativos das regiões dominadas com 
costumes lascivos e aparências animalescas. (Cf. SILVA, 2005: 
229) O texto gótico de Stevenson, portanto, passa pelo impacto 
que as teorias evolucionistas e o Imperialismo exerceram na 
construção de um ‘Outro’ que se opõe aos valores vitorianos. 
Desta forma, a comparação de Hyde a um símio, um pagão 
selvagem e um praticante de masturbação possui um 
denominador comum: a luxuria homossexual. (Cf. SZASZ, 
1977: 190-211) A partir deste momento ele passa a ser visto 
como o acólito do arquétipo da alteridade na cultura Ocidental: 
o diabo. Como assinala Utterson: “... meu pobre Henry Jekyll, 
se eu jamais vi a marca do diabo estampada na face de um 
homem, ela está com certeza na do seu novo amigo!”. 
(STEVENSON, 2004: 29) É portanto, devido a todos esses 
elementos presentes em O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. 
Hyde que Stephen King considera a novela de Robert Louis 
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Stevenson como uma das “mais expressivas descrições de 
Lobisomem de toda ficção de horror. Mesmo que a descrição 
seja muito diferente do que nós geralmente entendemos por 
descrição, ela é muito eloqüente”. (KING, 2003: 58) De fato, 
como King também coloca, é através desta obra literária da era 
vitoriana que se institui a leitura contemporânea desta lenda. 
Como ele declara: 

Mas lembrem-se que o que nós estamos 
discutindo aqui, a raiz do problema, é o velho 
conflito entre o id e o superego, /.../ Se 
encararmos a história de Jekyll e Hyde como um 
conflito pagão entre o potencial apolíneo e os 
desejos dionisíacos, vamos perceber que o mito 
do Lobisomem perpassa, sim, um grande 
número de filmes e romances contemporâneos. 
(KING, 2003: 60-61) 

Lendas, contos de fadas e romances góticos. A presença 
da figura do lobisomem na literatura, no cinema e em outras 
expressões culturais reflete a maneira como o ser humano 
buscou dar forma aos seus medos e angustias em relação a um 
‘Outro’ que, como tal, trazia o signo da ameaça ao status quo. 
No entanto, assim como ocorre com outras criaturas 
comumente ligadas ao maléfico como bruxas, gigantes, ogros e 
vampiros, o lobisomem também pode ser lido como uma 
vítima. Uma vítima de uma ideologia que exclui e persegue de 
forma intolerante todos aqueles que são diferentes. 
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A HORA DOS RUMINANTES E O INSÓLITO 
COMO ESTRUTURA NARRATIVA 

Juliano Carrupt do Nascimento 
UFRJ 

PROBLEMAS ENTRE O NARRADOR E A 
NARRATIVA: 

No livro A hora dos ruminantes (1966) de José Jacinto 
Veiga, o poder se instaura com a mesma naturalidade com que 
vive a pacata Manarairema, Cidadezinha Qualquer, cujos 
traços rústicos não deixam de existir, mesmo que sua ordem 
cultural seja invadida por elementos estranhos: nada na cidade 
se altera, nada em relação ao seu espaço físico, a alteração se 
dá na ocupação desse espaço, ou melhor, no efeito que tal 
ocupação causa no relacionamento/comportamento das 
personagens.  

A estranheza pouco ou nada perturba a vida das 
personagens, do espaço, à proporção em que o estranho está lá 
instaurado. A convivência com o estranho se dá sem grandes 
conflitos, sem inflamadas reivindicações; como que se o 
estranho fosse incorporado, mesmo continuando a ser o 
estranho, mesmo sendo elemento da diferença e da invasão.  

A natureza do narrador resulta no exame das relações 
humanas em face da opressão, da maneira como os indivíduos 
de uma comunidade se relacionam entre si, em um momento 
em que todos são subjugados por um poder identificável em 
sua aparência, mas não em sua essência ideológica. O livro não 
indaga o porque da dominação, apenas apresenta-a. 

A pressão do poder, a narração do narrador, o espaço, 
as personagens, o tempo metereológico manifestos na narrativa 
e os diálogos, tendem a situar a experiência humana em um 
campo onde as forças de cada um desses elementos expressam 
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a tentativa não da superação, mas da convivência do humano 
com forças que a ele se mostra desconhecidas, portanto 
incontroláveis. 

As personagens representam a curiosidade, impotência 
e passividade de um sistema sócio-cultural que vem de fora 
para determiná-las. A viração temporal, como extensão de um 
poder que subtrai a potência e a capacidade humanas, vige a 
todo momento no âmbito narrativo, como paralelo do derrame 
de cachorros e bois.  

O não saber e a aparência de um poder que apenas se 
mostra, cuja ação não provém dele mesmo, mas das invasões, 
produz uma narrativa que não se limita apenas à estranheza do 
insólito, tal estranheza representada pelo insólito (elemento 
narrativo) conduz o discurso para uma dimensão altamente 
profunda da reflexão acerca das formas de poder, sejam elas 
aparentes ou não, velada ou revelada.  

O narrador brilha exatamente porque conhece a 
identidade dos moradores de Manarairema, fala de dentro, mas 
se mantém distante simplesmente porque detém a palavra, 
inclusive a construção dialógica das personagens. Há muito 
pouco de intromissão por parte do narrador em referência ao 
que está sendo narrado, o narrador não faz digressão 
consistente acerca das invasões que impõem o poder 
brutalizado e naturalizado, o narrador narra e mostra o convívio 
de indivíduos de uma determinada sociedade com a presença 
de forças estranhas à sua natureza, ele participa e não participa 
da opressão, sua função é mediar os conflitos gerados pelos 
opressores e oprimidos em uma rede significativa que não se 
fecha a qualquer postulado taxinômico, mas que universaliza a 
própria relação instaurada pelo poder, em quaisquer 
circunstâncias.  

Um exemplo de pertinência ao que diz respeito ao não 
encouraçamento da obra literária com relação ao seu contexto 
histórico está nas palavras de Alcmeno Bastos, em que 



 301

valorizam a plurissignificação da narrativa A hora dos 
ruminantes: 

É grande a tentação de ler no romance uma 
representação alegórica do Brasil pós-64. Basta 
para isso estabelecer um sistema de 
correspondências metafóricas para proclamar A 
hora dos ruminantes uma denúncia da ditadura 
militar imposta com o golpe de 1964. A solução. 
Porém, é demasiado simplista, porque ignora 
que a eficácia da alegoria consiste na sua 
disponibilidade semiótica de amoldar-se à tarefa 
de descrever qualquer situação de caráter 
universal, observável em qualquer tempo e em 
qualquer lugar. (BASTOS: 2002, 113) 

Narrativa de elementos insólitos, de hipérboles, 
alegorias, com um alto nível simbólico, aberta para uma gama 
variada de interpretações, mas que todas elas tendem a 
desembocar nas amarras do poder.  

O aprisionamento, o exílio, a violência, a passividade 
diante da opressão proposta pelo insólito; passividade que se 
instaura, mesmo em momentos em que o narrador constrói 
situações e personagens que evidenciam certa resistência; 
resistência que acaba sendo convertida em angústia, ou mesmo 
em impotência.  

O discurso parece que se auto-elabora, que vige 
segundo suas próprias leis, de tão intensa sua construção; 
parece que o narrador se impõe como soberano, ao mesmo 
tempo em que se identifica, ainda que poucas vezes, (através da 
forma pronominal “a gente”) com os habitantes de 
Manarairema, mesmo que o diálogo entre as personagens seja 
parte constituinte da narrativa, inclusive com intervenção do 
narrador. 

As relações entre o poder e a construção narrativa se 
evidenciam na forma com que o discurso se elabora, na 
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proposição de realidade imposta pelo narrador, que tendo 
domínio do discurso, parece dominar apenas o relato, pois ele 
não sabe as motivações que causaram a entrada de elementos 
insólitos no âmbito da realidade de Manarairema.  

Assim, o insólito como elemento da trama do enredo 
determina a vivacidade do narrador e dos demais elementos 
narrativos, uma vez que o narrador, como quem em face de um 
poder não identificado, diante de uma opressão existente mas 
não aparente em seu domínio de ordem essencial e autoritária, 
ficasse apenas a observar as reações daqueles que atuam como 
que “obedecendo a um chamado” não identificado e das 
vítimas desses que obedecem a uma entidade suprema que 
regulamenta as relações de poder propostas pela invasão 
territorial e principalmente seus efeitos no domínio 
psicológico.  

O insólito é, pois, a não identificação das forças que 
agem sobre o real, o não entendimento razoável das leis que 
organizam a realidade que não pertence ao real estabelecido 
como dentro de convenções culturais, mas que é absorvido por 
elas e conseqüentemente se torna parte da realidade.  

O problema consiste em que o narrador se mantém 
distanciado, mas não distante; na verdade, ele não se distancia 
do imaginário característico do espaço e das personagens, sua 
soberania se dá, simplesmente, em sua fala organizada cuja 
vigência propõe as reações ou as não reações das personagens e 
do espaço em face do poder instaurado, no plano da narrativa: 
o poder do insólito, que parece brotar do próprio discurso e não 
parece ser (ainda que seja) uma construção brilhante e grotesca 
do narrador que não objetiva indagações ideológicas definidas, 
mas que aparece como senhor do relato, porque a impressão 
que se tem consiste na dependência das personagens em 
relação ao narrador.  

As personagens não são autônomas, refletem a narração 
do narrador, aparecem presas às descrições, integradas ao 



 303

espaço, e agem conforme a vontade do narrador, elas não 
assumem seus próprios destinos, nem mudam suas 
caracterizações por meio de seus pensamentos ou ações.  

As personagens são subordinadas aos acontecimentos 
impostos pelo narrador. Mas este, constrói a trama do relato de 
maneira a dissimular a sua soberania, transferindo-a para o 
próprio discurso, para a armação formal em que o discurso está 
construído. A teia discursiva se assemelha a uma prisão onde 
estão condenados personagens, espaço, tempo, e a irrupção do 
insólito como um toque estético e ideológico que busca o 
exame das relações humanas em face da opressão. O insólito 
assume a função da expressividade do poder, assume a forma 
do autoritarismo e se isenta de ser identificado, ainda que 
manifesto. 

O narrador e a narrativa se entrelaçam como instâncias 
unitárias e não distintivas, os elementos constituintes do 
discurso e a atuação do narrador sobre a narrativa estão tão 
entrelaçados que o narrador participa, por dentro, da narrativa, 
estando fora. E a narrativa, por sua vez, incorpora o narrador 
como elemento constituinte de seu discurso que parece se auto-
regular.  

A narrativa se mostra sólida, sem brechas, sem 
equívocos; todos os seus elementos estão concatenados entre a 
normalidade real de Manarairema e a aparição insólita de 
elementos estranhos a tal normalidade: invasão de homens 
estranhos que não incorporam as leis marasmáticas do espaço, 
a enorme matilha de cães que passa a ser o centro das atenções 
e a manada de bois que toma literalmente o espaço, 
preenchendo-o como instância opressora. 

A enunciação e o enunciado se desvinculam, porque a 
primeira se abre a infindáveis deslocamentos interpretativos 
acerca do poder, e o enunciado apenas manifesta imagens, 
diálogos, apreensões espaciais, temporais, que sustentam 
sucintamente a explosão interpretativa do que se é narrado, 
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fazendo com que o discurso seja uma armação 
predominantemente literária, por abrir em detalhes a relação 
entre a realidade e o irreal, entre o oprimido e o opressor, assim 
pode-se estabelecer que o real da narrativa representa aquele 
que é oprimido, e o irreal aquele que oprime.  

No entanto, a enunciação e o enunciado se entrelaçam, 
porque explodem uma no outro, formam um isomorfismo 
disforme, uma vez que a complexidade do inusitado se apoia 
em uma forma simples do narrar.  

O enredo, basicamente, não se compõe de elementos 
complexos ou se constrói problemático, ao contrário, seus 
elementos são elementos tradicionais (personagem, espaço, 
tempo, diálogo, descrição), porém a trama que ele comporta 
desorganiza, estruturalmente, a serenidade do tom bucólico 
impregnado na atmosfera do espaço e no imaginário das 
personagens. Porém, mesmo o insólito das invasões torna-se 
absorvido com naturalidade tanto pelo espaço quanto pelas 
personagens, tornando confusa a distinção do real e do irreal, 
porque o segundo é absorvido pelo primeiro de maneira que os 
elementos insólitos são incorporados como elementos da 
realidade e não produz um simulacro, onde existe uma 
realidade paralela com o Real, daí, toda articulação discursiva 
de A hora dos ruminantes ser uma grande alegoria constituída 
por elementos que se chocam e fundam uma outra 
possibilidade de se perceber as relações de forças e reações 
anímicas entre opressores e oprimidos.  

A desorganização imposta pela trama, através dos 
acontecimentos (a irrupção do insólito), é que espanta o leitor, 
mas não as personagens, nem o espaço; pois este não se 
fragmenta, as personagens não se convertem fisicamente em 
criaturas estranhas; o leitor, o narrador, e os elementos do 
enredo são seres completamente distintos, não se identificam, 
se evadem em prol da soberania da própria trama da narrativa, 
do seu rigor que, insolitamente, minimiza qualquer 
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grandiosidade ou prepotência, que se queiram analítica ou 
revolucionária, mesmo o narrador é anulado pela trama da 
narrativa, sua soberania passa a ser a soberania da trama; daí a 
representação do poder absolutamente autoritário, por via do 
insólito que se infiltra em um espaço de atmosfera imaginária 
completamente provinciano, rural, que não possui maiores 
acontecimentos, e que a maior preocupação de seus habitantes 
consiste no carregamento de toucinho, toda a realidade 
“normal” ou “quotidiana” torna-se rarefeita, para que se 
instaure uma outra realidade desorganizadora por estabelecer 
outras leis. No entanto, leis estas que são incorporadas como 
parte da vida quotidiana de Manarairema. 

Narrativa de fortes caracterizações, porque o narrador 
endurece a pena, carrega de minúcia os detalhes, impõe 
realismo até mesmo onde o irrealismo se manifesta. A rede 
discursiva da narrativa, por mais que se detenha a poucas 
ações, se desenvolve de maneira muito laboriosa; a densidade e 
a intensidade permeiam desde a primeira à última palavra do 
romance; mesmo descrições triviais, se consideradas no 
conjunto dos elementos narrativos, enfatizam o rigor e o vigor 
com que a narrativa se manifesta nela mesma, seja no 
enunciado seja na enunciação, prevalecendo a força da trama 
que traga o narrador e toda a sua percepção detalística. 

Todo o romance (não apenas as partes onde vige o 
insólito) manifesta a instauração do poder e a estaticidade 
daqueles sobre os quais ele atua. A rica apreensão detalística 
que o discurso absorve em si mesmo, do que ele próprio quer 
manifestar e a evidência de que se trata de “assuntos 
inexplicáveis”, reforçam ainda mais os elementos insólitos que 
dão um sentido próprio à narrativa; ainda mais se for 
considerado que o narrador apenas narra, descreve, e que em 
nenhum momento ele pensa ou faz digressões para defender 
um ou outro ponto de vista, seja o da perspectiva autoritária, 
seja o da perspectiva dos oprimidos.  
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O máximo de envolvimento que o narrador imprime ao 
discurso se dá em ele se colocar, em momentos raros, como 
parte dos habitantes de Manarairema, em que se manifesta 
preocupado com a prática abusiva do poder, mas com tom 
irônico que dissolve quaisquer percepções ideológicas. O 
narrador apenas mostra, seu gesto de tecer se reserva a pôr as 
perspectivas propostas pelos elementos estruturais da narrativa 
formadores do insólito carregado potentia, como na passagem 
em que evidencia o poder dos cachorros sobre os moradores de 
Manarairema: 

Cachorros estranhos dormindo nas passagens 
eram respeitados mais do que crianças ou 
velhos, as pessoas passavam nas pontas dos pés 
para não acordá-los, muita gente entrava e saía 
de casa pelas janelas ou dando volta pelos 
fundos para não passar por cima deles. Muita 
almôndega macia, fritada em boa gordura, lhes 
foi servida em pratos de louça, como se faz com 
hóspedes de categoria. Toda cidade estava 
praticamente a serviço dos cachorros, tudo o 
mais parou, ficou adiado, relegado, esquecido. 
Qualquer cachorro pelado, sujo, sarnento, 
contanto que fosse estranho, encontrava quem o 
elogiasse por qualidades que ninguém via mas 
que todos confirmavam. Era uma grande 
vantagem ser cachorro estranho em 
Manarairema naqueles dias. (BASTOS, 2002: 
37) 

 Sem emitir opinião propriamente efetiva ao nível da 
ideologia, sua fala integrada ao que a trama vem definindo 
como acontecimento constituinte do enredo, o narrador apenas 
aparece como meio para que uma voz surja e intensifique a 
discussão proposta pelo discurso sobre a desavença de 
Geminiano com Amâncio, por causa do abuso do homem da 
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tapera em relação aos serviços de Geminiano e sua carroça. 
(Abuso segundo os códigos culturais de Manarairema): 

Então só porque uma pessoa tem dinheiro, ou 
arrota que tem, sai esfregando notas no nariz dos 
outros e tomando posse do que tem dono? Nessa 
marcha, amanhã um de nós está sossegado em 
sua casa, descansando na rede, entra um 
estranho porta adentro e sem dar bom-dia vai 
dizendo sua casa me agradou, vou ficar com ela, 
está aqui o dinheiro, trate de ir retirando os seus 
badulaques, ou então deixe aí que eu pago 
também e mando jogar fora. (VEIGA, 1974: 10). 

Inclusive as autoridades locais como padres e delegados 
se isentam de resolver o problema da invasão, como passagem 
transcrita abaixo: 

Ao entardecer do segundo dia, estando os bois 
ainda parados, imóveis, como fincados no chão, 
Pe. Prudente começou a receber apelos para 
fazer qualquer coisa para enxotar o gado — 
orações, ladainhas, coisas assim. A todo instante 
chegava um menino, saltava das costas de um 
boi para a janela, da janela para a sala, tomava a 
benção, dava o recado e ficava esperando a 
resposta escorado na vara. O bom padre coçava 
a cabeça, olhava o campo de chifres espalhado 
em frente, prometia pensar no assunto. Por fim 
ele fechou as janelas e foi olhar a sua coleção de 
selos. (VEIGA, 1974: 87) 

 O narrador assume a sua simples função de narrar, 
focaliza e fala; focaliza e estrutura sua fala em uma 
organização que vai dos fatos mais triviais ao alegórico O 
narrador resolve sem recalques o seu próprio gesto escritural, 
assume para si, simplesmente, a possibilidade do contar, do 
fabular, não se preocupa em se perder em tramas emaranhadas, 

 308 

porque a força dos detalhes vem da cotidianidade e não de 
ações compulsivas ou idas e vindas das personagens, e mesmo 
deslocamentos espaciais em que vários espaços fazem parte do 
enredo. 

RESCRITA E FORÇA DETALÍSTICA DA NARRATIVA  

A noite chegava cedo em Manarairema. Mal o 
sol se afundava atrás da serra — quase que de 
repente, como caindo — já era hora de acender 
candeeiros, de recolher bezerros, de se enrolar 
em xales. A friagem até então contida nos 
remansos do rio, em fundos de grotas, em porões 
escuros, ia se espalhando, entrando nas casas, 
cachorro de nariz suado farejando. (VEIGA, 
1976: 1) 

O trecho acima abre a narrativa da Hora dos 
Ruminantes. Nele já se manifesta o tom com que o narrador 
detalhará o enunciado e o fará explodir em enunciações 
diversas, ao longo do discurso. Pode-se perceber que “a noite” 
e “a friagem” atuam naquele trecho como elementos que 
representam a dominação por via da presença invasora. A sua 
relação temporal determina o comportamento dos habitantes de 
Manarairema, seu aspecto condicionante anuncia que a hora de 
cachorros e bois está por vir, e que a chegada de homens 
estranhos ao modo de vida de Manarairema acontecerá 
repentinamente.  

A sutileza com que o narrador observa o movimento da 
“noite” e da “friagem” galga-se para além da descrição 
temporal e meteorológica, suspendendo o sentido trivial de se 
descrever a causa invisível do frio e do noturno para realçar o 
efeito deles sobre as pessoas, animais e casas, a transformação 
involuntária, mas necessária, como algo instaurado pelo 
estranho que modifica em essência a normalidade e se enraíza 
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no cotidiano, porque culturalmente aparece aceito e 
preestabelecido por determinações indizíveis e inexplicáveis 
para o senso comum das personagens.  

Manarairema ao cair da noite — anúncios, 
prenúncios, bulícios. Trazidos pelo vento que 
bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis 
latidos, choros de criança com dor de ouvido, 
com medo de escuro. Palpites de sapos em 
conferência, grilos afiando ferros, morcegos 
costurando a esmo, estendendo panos pretos, 
enfeitando o largo para alguma festa soturna. 
Manarairema vai sofrer a noite. (VEIGA, 1974: 
1) 

A dicção aráutica expressa no parágrafo acima antecipa 
a desorganização do cotidiano promovida pelos seres estranhos 
que passarão a fazer parte tanto em presença física quanto no 
imaginário de Manarairema. O vento, arauto do tempo da 
opressão, traz consigo o alerta de que a cidadezinha será 
invadida e que sua identidade de sapos, grilos choros de 
criança, morcegos, panos pretos sofrerá a perda da 
individualidade coletiva: Manarairema acolherá elementos 
exteriores a ela e a invasão se imporá condicionando a vida de 
todos os entes típicos daquela cidadezinha, sem que as 
personagens e o espaço sejam radicalmente alterados 
fisicamente. A metamorfose, própria das imposições insólitas, 
dá-se apenas no plano anímico, ou mesmo traz à superfície 
reações escondidas. 

A curiosidade, expressão primeira dos moradores de 
Manarairema e do narrador em face dos elementos estranhos, 
manifesta-se na presença dos homens que ocupam a tapera que 
fica do outro lado do rio: 

Seriam ciganos? Não estava parecendo. Cigano 
arma barraca espalhado e pendura panos por 
toda parte, em desordem; e aqueles lá 

 310 

acamparam em linha, duas fileiras certas, 
medidas, deixando uma espécie de largo no 
meio. Também cigano não usa ter cachorros, e 
aqueles tinham, de longe se via os bichos 
bodejando no capim, dando pulos e bocadas no 
ar com o rabo, alegres da vida, enquanto os 
homens andavam ativos carregando volumes, 
abrindo volumes, se consultando, sem tomar 
conhecimento da cidade ali perto. Seriam 
engenheiros? Mineradores? Gente do governo? 
— Vamos lá ver, conversar, tirar a limpo — 
propôs alguém. 
Outros pensaram, discordaram. 
— Convém não. Se eles são soberbos, nós 
também devemos ser. Vamos se oferecer não. 
(VEIGA, 1974: 4) 

Essa temática e a postura do narrador em sua 
elaboração de forasteiros vem de um conto intitulado A usina 
atrás do morro (1959) em que um casal chega em uma cidade 
da mesma maneira misteriosa em que aqueles homens 
chegaram em Manarairema. No conto, o narrador mantém-se 
impassível aos acontecimentos de violência organizados no 
relato do conto. A hora dos ruminantes pode ser considerada 
uma re-escrita dA usina trás do morro, pois no romance vige o 
mesmo tema explorado por detalhes mais extensos. 

Apenas um casal forasteiro no conto; no romance, a 
coletividade se sobrepõe aos habitantes de Manarairema, seja 
com os homens estranhos, seja a manada de bois ou a matilha 
de cães. Os elementos fundamentais para a elaboração da 
narrativa se manifestam hiperbolizados, seja pela sua presença 
física e sua ocupação no espaço, seja pela invasão nos aspectos 
psicológicos das personagens.  

O predomínio de situação opressora, a continência dos 
moradores de Manarairema, o fluxo da vida são restringidos ao 
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pensar sobre as invasões, daí a festividade, com a qual o 
romance termina, como que uma maneira de a população 
experimentar novamente o sentimento de liberdade, tal qual 
como experienciou o sentimento de ser oprimido, sem 
nenhuma indagação mais reflexiva, sem sequer perguntar pelas 
causas, a população apenas absorve e representa os efeitos, sem 
se colocar como sujeito, mas se preservando na coisificação de 
objetos da ação de um poder sempre totalitário. 
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O INSÓLITO EM A CASA DO LAGO:  
MANIFESTAÇÕES DO INSÓLITO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Luana Castro dos Santos Braz 
UERJ 

O amor não deve ser incomodado 
antes da hora certa, porque o 
relacionamento de amor, a menos 
que seja guardado 
cuidadosamente, pode causar dor 
ao invés da grande alegria que 
deveria trazer ao coração 
humano. 

 (WYCLIFFE, 1962: 603) 

O termo “insólito” vem sendo pesquisado por um grupo 
de professores e alunos da UERJ no qual encontraram algumas 
manifestações desse evento em algumas narrativas de autores 
distintos como o brasileiro Murilo Rubião, o galego Xosé Luís 
Méndez Ferrín e o atualmente estudado Mário de Carvalho.  

 O professor Doutor Flávio Garcia, responsável pela 
pesquisa, deixou uma questão para ser analisada sobre o 
assunto “como dar conta conceitualmente da ‘questão do 
insólito’ na narrativa ficcional sob uma perspectiva da teoria 
dos gêneros literários?”. (GARCIA (org), 2007: 11) Esta 
pergunta surgiu durante a leitura destes três autores ele mesmo 
respondeu que: 
Eventos insólitos se manifestam de maneira não ocasional, 
correspondendo, similarmente, à forma como o insólito 
importa para a delimitação e definição de gêneros já bastante 
estudados pela tradição crítico-teórica: o Maravilhoso – 
clássico ou medieval –, o Fantástico – e seus coetâneos, o 
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Sobrenatural e o Estranho –, o Realismo Maravilhoso – 
nomenclatura mais apropriada para o Realismo Mágico ou 
Realismo Fantástico – e, mesmo, o Absurdo. (GARCIA, 2007: 
11-12) 

Em narrativas o insólito é tudo o que estremece o 
previsível ou irrefutável, a partir de um olhar comprometido 
com a realidade cotidiana ou mesmo da ordenação social. 
Logo, o insólito vai além dos conceitos de realidade, verdade e 
até mesmo de gênero literário, pois sua presença na narrativa 
envolve efeitos diferentes, dependendo da época. 

No dicionário Caldas Aulete a palavra insólito significa 
“o que não acontece habitualmente; desusado, incrível, 
desacostumado”. (CALDAS AULETE, 1964: 2196) Já no 
Houaiss (2001), “insólito” significa o que: a) não é habitual; 
infreqüente, raro, incomum, anormal; b) se opõe aos usos e 
costumes; é contrário às regras, à tradição. Enquanto, “sólito” 
significa o que: a) se acostumou, adquiriu o hábito; habituado, 
acostumado; b) costuma acontecer com freqüência, não é raro; 
costumeiro, habitual, usual. 

O mesmo Houaiss (2001) mostra que “natural” 
significa, em português, o que: a) decorre normalmente da 
ordem regular das coisas; b) é característico, próprio do 
instinto; instintivo; c) é essencial ou próprio; peculiar; d) pode 
ser presumido; provável. E “ordinário”, o que é/está: a) 
conforme ao costume, à ordem normal; não apresenta condição 
particular; comum, habitual, useiro; b) ordinário, comum, 
habitual, freqüente. 

No momento a fronteira entre real e irreal enquadra-se 
também a ficção pós-moderna de traço insólito. Com isso as 
narrativas contemporâneas que têm como marca distintiva o 
insólito, aproximam-se dos gêneros da tradição. 

 Salienta Habermas, 
o termo “moderno” é de longa data, tendo sido 
historiado por Hans Robert Jauss. A palavra 
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“moderno” em sua acepção latina “modernus” 
surgiu pela primeira vez no fim do século V a 
fim de distinguir o presente, que oficialmente se 
tornara cristão, do passado romano e pagão. De 
conteúdo variável, o termo “moderno” reitera a 
consciência de uma época que insiste em se 
referir ao passado da antiguidade procurando 
conceber-se como resultado de uma transição do 
velho para o novo. (Habermas apud CASTRO, 
1994: 111) 

Observa-se que o insólito vem sendo discutido 
enquanto categoria de gênero como foi comentado acima e 
culminou em reflexões sobre a construção das narrativas 
pertencentes aos gêneros, vistos como gêneros da tradição, e 
agora também os eventos insólitos estão se manifestando na 
Contemporaneidade, sejam vistos de outra forma ou até mesmo 
ressignificados tanto nas narrativas literárias quanto nas 
narrativas fílmicas. 

Notar-se-á então que atualmente os eventos insólitos 
vêm atingindo filmes da atualidade e sendo repaginado a cada 
instante não perdendo sua essência e sim confirmando esses 
eventos.  

Os Estudos de Literatura e Cinema são um ramo 
da área de investigação da Literatura e outras 
Artes, área esta que, por seu turno, entronca num 
campo disciplinar mais vasto denominado 
Literatura Comparada. É na segunda metade do 
séc. XX, nomeadamente a partir da década de 
60, que começam a surgir os primeiros trabalhos 
sobre análise fílmica e teoria do cinema, os 
quais iriam influenciar profundamente a 
aproximação entre este último e a literatura, 
pois, demonstraram que o cinema pode se assim 
o desejar, privilegiar a narratividade e que 
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muitas das estruturas narrativas têm idêntico 
funcionamento nos dois sistemas semióticos em 
questão, o cinematográfico e o literário. Além de 
características textuais semelhantes, há muito 
que o cinema e a literatura ensaiam relações de 
fascínio mútuo. Frequentemente o cinema se 
constrói sobre a literatura, adaptando vários 
gêneros literários, provindos, sobretudo, das 
formas naturais da literatura narrativa e 
dramática. Quando se faz um filme, na maioria 
dos casos, o realizador parte para a sua 
realização tendo como base um argumento 
escrito original ou, muito frequentemente, 
adaptado de um texto literário - interessa, em 
particular, aos estudos comparados esta última 
categoria -, que contém as linhas gerais da 
história e os diálogos. Quando estamos perante 
uma adaptação de um texto literário, o produto 
final resulta da combinação peculiar que o 
realizador opera a vários níveis - em função da 
sua capacidade estética e do seu orçamento – 
desde a motivação da escolha e as opções que 
faz ao nível da adaptação, até ao tipo de 
realização e montagem, ao elenco de actores e à 
selecção da equipa técnica auxiliar. O filme 
resulta, assim, muitas vezes, da realização 
cinematográfica pessoal de um determinado 
texto literário que esteve na sua origem. 
(RODRIGUES, 1988) 

As narrativas fílmicas deste trabalho têm como 
principal objetivo manifestações de eventos insólitos no 
desenvolvimento dos filmes A casa do lago (2006) do diretor 
Alejandro Agresti em comparação com E se fosse verdade 
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(2005), do diretor Mark Waters, outro filme que também 
aparece traços do insólito. 

Os filmes anteriormente apontados trazem em seus 
enredos, romance, a distância entre os personagens principais 
culminados por eventos insólitos, e amarguras desses mesmos 
personagens, que frente a esses fatos, enfrentam as 
dificuldades, sofrem, amam e em alguns casos chegam a mudar 
o percurso da vida no mundo considerado “real”. 

 Berman, afirma que “a moderna humanidade se vê em 
meio a uma enorme ausência e vazio de valores, mas ao mesmo 
tempo, em meio a uma desconcertante abundância de 
possibilidades”. (1981: 21) Essa citação mostra que os 
personagens não tinham perspectivas em suas vidas, mas com a 
presença do insólito suas vidas se encheram de possibilidades 
para mudá-las. 

Antes da análise dos filmes, é necessário o 
esclarecimento do que seria realmente a personagem. Segundo 
O Novo Dicionário Aurélio:  

Personagem [Do fr. personnage.] S.f. e m. 1. 
Pessoa notável, eminente, importante; 
personalidade, pessoa. 2. Cada um dos papeis 
que figuram numa peça teatral e que devem ser 
encarnados por um ator ou uma atriz; figura 
dramática. 3. P. ext. Cada uma das pessoas que 
figuram em uma narração, poema ou 
acontecimento. 4. P. ext. Ser humano 
representado em uma obra de arte: A criança é 
um dos personagens mais bonitos do quadro. 
(FERREIRA,1975: 215)  

Enquanto no Dicionário enciclopédico das ciências da 
linguagem, organizado por Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, 
mostra o difícil problema da relação personagem pessoa: 

Uma leitura ingênua dos livros de ficção 
confunde personagens e pessoas. Chegaram 
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mesmo a escrever “biografias” de personagens, 
explorando partes de sua vida ausente do livro. 
(“O que fazia Hamlet durante seus anos de 
estudo?”). Esquece-se que o problema da 
personagem é antes de tudo lingüístico, que não 
existe fora das palavras, que a personagem é” 
um ser de papel”. Entretanto recusar toda 
relação entre personagem e pessoa seria 
absurdo: as personagens representam pessoas, 
segundo modalidades próprias da ficção. 
(DUCROT & TODOROV, 1972: 286) 

Mas quem foi à pessoa que nunca se pegou emocionado 
diante de uma novela ou um filme e os dois filmes a seguir 
comentados possuem características que envolvem o 
expectador emocionando-o e trazendo uma expectativa com o 
final do filme. Beth Brait em seu livro “A Personagem” mostra 
que é difícil: 

 Separar com clareza a vida da ficção, mesmo 
que muitas vezes apreciem com clareza a vida 
da ficção, mesmo que muitas vezes apreciem 
mais a ficção que a vida, teriam algumas 
dificuldades para negar que já se surpreenderam 
chorando diante da morte de uma personagem. 
(BRAIT, 2000: 9) 

O romance “A casa do lago” conta a história de duas 
pessoas completamente diferentes que vão se apaixonar 
perdidamente um pelo outro, mas não podem ficar juntos, pois 
se encontram em anos diferentes.  

Tudo começa quando a doutora Kate Forster muda-se 
de sua casa a beira do lago e vai morar no centro de Chicago 
para começar a trabalhar em um hospital e deixa uma carta ao 
novo inquilino, o arquiteto Alex Wyler para que ele mande 
qualquer correspondência dela para seu novo endereço e pede-

 318 

lhe desculpas pelas marcas de patas que tinham na frente da 
casa: 

– Caro novo inquilino seja bem-vindo a sua 
nova casa. Sou a inquilina anterior e espero que 
goste tanto de morar aqui quanto eu gostei. -Eu 
pedi ao correio para guardar minha 
correspondência, mas você sabe que nem 
sempre da certo. -Se receber algo, poderia enviar 
para mim? 
PS: – As marcas de patas na entrada já estavam 
aí quando me mudei assim como a caixa no 
sótão. (AGRESTI, 2006) 

Em princípio nada de errado a não ser pelo fato de a 
primeira manifestação do insólito ser apreendida nesse 
momento da história, pois Alex sabe que aquela casa estava 
vazia há anos, pois foi seu pai que a construirá, e que não 
existia nenhuma caixa ou marcas de patas na entrada da casa. 
No dia seguinte quando Alex estava pintando a frente da casa 
aparece uma cadela que passa pela tinta fresca deixando as 
marcas no chão, como Kate já havia mencionado. 

Alex faz esse comentário com Kate que retorna a 
escrever para Alex dizendo que morou realmente na casa do 
lago e deixa novamente o endereço para ele, que decide levar 
suas cartas ao local destinado, mas ao chegar lá percebe que o 
prédio não fora construído e só ficaria pronto daqui a um ano e 
meio. 

 Alex também avisa para Kate que estavam no ano de 
2004 e que ela estava errada ao colocar as datas nas cartas de 
2006, porém ela não acredita que esteja acontecendo algo de 
“estranho” e brinca com o Alex dizendo a ele que 

– Se você está no ano de 2004, então vou avisá-
lo. Caso você esteja mesmo no ano em que 
pensa estar vai precisar desta dica. Naquele ano, 
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caiu uma nevasca inesperada e todos 
adoeceram”. (AGRESTI, 2006) 

 Na mesma noite começa a nevar e Alex tem certeza que esta se 
comunicando com alguém do ano de 2006. 

 A partir daí acontece à manifestação explicita de 
eventos insólitos, uma vez que o casal protagonista do filme 
vivencia passagens entre dois tempos, que se misturam no 
decorrer da narrativa já que Alex pode aproximar-se da Kate de 
2004, pois ele está vivendo em seu ano atual e ela não tem 
noção de que ele é seu amado no futuro. Notar-se-á também, 
que Kate tenta resgatá-lo do passado e ele alcançá-la no futuro, 
pois inúmeras vezes marcam encontros que são frustrados e 
acabam separando-se. 

É importante destacar a ausência de cronologia do 
tempo, visto que no filme claramente perde-se a formação de, 

uma seqüência sem lacuna, contínua e infinita, 
percorrida tanto para frente, na direção do 
futuro, quanto para trás, na direção do passado, a 
sua armação fixa e permanente abriga 
expressões temporais específicas e autônomas 
da cultura, que lhe interrompem, 
periodicamente, a vigência geral. (NUNES, 
2000: 20) 

Passam-se dois anos e, Kate resolve casar-se e por 
acaso vai à empresa do irmão de Alex que também é arquiteto 
para fazer a planta de sua nova casa e descobre que nunca 
conseguiria encontrá-lo no futuro, já que ele já havia morrido 
atropelado no dia dos namorados, dia este ao qual Alex marcou 
um encontro com ela, porém fora atropelado a caminho desse 
encontro nunca sendo concretizado por este fato e 
coincidentemente ter sido socorrido por ela que ainda não o 
conhecia. Ao saber desse fato ela tenta salva-lo da morte, já 
estando em 2008 e escrevendo uma carta para ele que estava 
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em 2006, ano que ele morreria, pedindo que não vá ao encontro 
e a espere, onde poderiam se encontrar.  

Ronaldo Lima Lins mostra em seu livro que: “A vida 
contém a morte. Da mesma forma, a literatura, portadora de 
vida, também no âmago de sua matéria de trabalho, a idéia da 
morte”. (1990:40) Mesmo sendo um romance, a narrativa 
filmica trabalha com a morte para dar solução ao problema que 
impedia a união do casal protagonista. 

Alex não vai ao encontro de Kate e espera mais dois 
anos para encontrá-la e enquanto ela chora de desespero 
pensando se ele apareceu ao encontro, logo depois no momento 
em que ela chorava, ele chega conseguindo ultrapassar o tempo 
e os dois se encontram e ficam juntos. Berman afirma que “o 
verdadeiro universo é concebido como acessível somente 
através da transcendência dos corpos, do espaço e do tempo”. 
(BERMAN, 1987: 104) 

O filme “E se fosse verdade” tem como foco principal 
um assunto inacabado entre os personagens principais do filme. 
Tudo se inicia quando a estagiária de medicina Elizabeth, 
encontrava-se em uma sala cochilando e tem um sonho em que 
está sentada em um parque, logo depois ela acorda. Ela está 
vinte seis horas de plantão no hospital em São Francisco onde 
fazia estágio e na mesma noite acaba sendo efetivada. Nessa 
mesma noite sua irmã a aguarda para um jantar e aproveitou 
para convidar um rapaz para que Elizabeth o conheça, porém 
ela não chega ao jantar, pois sofre um grave acidente de carro 
no caminho e seu pretendente também não aparece.  

Três meses depois o arquiteto David procura um 
apartamento para morar, e um fato insólito ocorre, pois um 
panfleto que estava pendurado com o anúncio do aluguel do 
apartamento de Elizabeth voa e cai sobre ele que joga fora, mas 
papel volta e recai sobre seu rosto e David ao olhar se interessa 
e aluga o apartamento. Percebe-se que ocorre a manifestação 
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do insólito, já que nenhum panfleto pode “jogar-se” na frente 
de alguém ou até “chamar-lo” como aconteceu no filme. 

Semanas depois, ela reaparece em seu apartamento e 
descobre que foi alugado por David e reclama sua casa:  

Elizabeth: Não tem nada de valor aqui, nem 
dinheiro, nem droga; 
David:  Não vou roubar nada; 
Elizabeth: Deve ter um albergue aqui por 
perto. Vou lhe dar dinheiro para o táxi e comida, 
mas não gaste tudo em cerveja;  
David: Não sou mendigo. Eu moro aqui; 
Elizabeth: Não pode morar aqui, porque eu 
moro aqui. È meu apartamento; 
David: Você alugou? 
Elizabeth: Isso tudo é meu. O sofá é meu, a 
minha mesa; Não me importa quem seja, vai 
limpar isso. Vou pegar um balde. (WATERS, 
2005) 

Elizabeth se direciona a cozinha e simplesmente 
desaparece deixando David confuso. Com o tempo suas 
aparições são mais freqüentes e David acredita que está vendo 
um fantasma ou tendo uma alucinação. Sendo assim, ele chama 
várias religiões para “expulsar” a assombração de sua casa, 
mas como não obtém nenhum resultado chama Darry, o rapaz 
que trabalhava na livraria onde David comprara alguns livros, e 
o rapaz comenta que:  

Darry:  É um dos espíritos mais vivos que já 
vi. Ela não vai a lugar nenhum. 
David:  Como assim? 
Darry:  Concordo com ela, cara. Não está 
morta. (WATERS, 2005) 

Depois dessa descoberta David e Elizabeth resolvem 
desvendar o que realmente aconteceu, já que ela não se 
lembrava de nada. Com o decorrer do filme ela descobre que 
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era médica e vai ao hospital onde trabalhou, ocorrendo assim 
outro evento insólito, pois Elizabeth começa a flutuar pelo 
corredor e seu “espírito” é levado a um quarto onde encontra 
seu corpo, descobrindo que está em coma há três meses.  

Como havia encontrado seu corpo Elizabeth decide 
ficar junto dele e David vai embora Algum tempo depois 
Elizabeth aparece no apartamento para comunicar que irão 
desligar seus aparelhos já que está em coma muito tempo. 

Outro fato que mostra a presença do insólito é quando 
David resolve levar Elizabeth em um jardim que ele fez e ela 
surpreende-se percebendo que foi o lugar ao qual tinha 
sonhado no hospital e os dois “tocam” as mãos formando uma 
luz em volta delas (as mãos). Eles resolvem ir procurar 
novamente o Darry, para tentar fazer Elizabeth retornar ao seu 
corpo, porém ele deixa bem claro que isso só poderia acontecer 
quando: Darry “ Por que eles ficam aqui? Negócios 
inacabados”. (WATERS, 2005) 

David e Elizabeth queriam chegar a uma conclusão para 
esse “Fenômeno Insólito”: 

David: – Por que mudei para o seu apartamento? 
David: – Por que só eu consigo vê-la? 
David: – Por que eu estava no restaurante 
quando o cara passou mal; 
David: – Parece tudo relacionado de alguma 
forma; (WATERS, 2005) 

Já que ia morrer, Elizabeth pede para passar a noite com 
David, mas como não podiam se tocar ambos ficam deitados 
conversando e “tocam” as mãos novamente e a luz torna a 
aparecer, fazendo com que Elizabeth perceba que seu assunto 
inacabado era o David. 

Como o tempo de Elizabeth estava acabando David 
resolve seqüestrar o seu corpo, não medindo as conseqüências 
e conta com a ajuda de seu psicólogo Jack para o seqüestro e 
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quando seu amigo vê Elizabeth conta que foi ele que marcou o 
encontro deles no dia do acidente: 

Jack: – David é a mulher que eu ia te apresentar 
naquela noite que você furou; 
David: – Eu ia conhecer a Elizabeth 
Jack: – Ela também não foi porque teve o 
acidente 
David: – Era você 
David: – Então é por isso?  
Elizabeth: – Eu ia conhecer você. (WATERS, 
2005) 

Porém sua tentativa é frustrada, pois o médico que iria 
desligar os aparelhos chega antes e atrapalha, mas mesmo 
assim ele foge, no entanto sua fuga faz com que na correria um 
policial retire o tubo de respiração por acidente e Elizabeth 
morre, porém David desesperado a beija e seu “amor” a faz 
retornar a vida, contudo ela não se lembra dele, o deixando 
arrasado.  

Alguns dias depois, David retorna ao apartamento de 
Elizabeth para ver o jardim que fizera no terraço e quando ela 
retorna e o encontra tem a sensação de que o conhece, mas 
mesmo assim pede para que ele vá embora, no entanto que 
antes deixe a sua chave e nesse momento tocam as mãos e ela 
lembra-se de tudo vindo em sua mente a seguinte frase: “Se 
pudesse realmente me tocar eu me acordaria de tudo isso” 
(WATERS, 2005) e beijam-se apaixonadamente. 

O insólito ocorre em todo o decorrer do filme, já que 
não é do senso-comum uma pessoa comunicar-se com outra 
estando em coma. Além do fato de que o arquiteto era o único 
que podia ver e falar com a moça.  

Nos dois filmes trabalhados observa-se que a narrativa 
se estrutura entorno de eventos insólitos, pois não é possível 
perante a sociedade comunicar-se com uma pessoa de outra 
época ou conversar com uma pessoa inconsciente.  
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As marcas narratológicas contemporâneas, Segundo 
Todorov, estão muito ligadas ao desequilíbrio dos personagens, 
nas mudanças locais, ou seja, acontecem alterações na rotina 
das personagens principais. Anteriormente eram oprimidas e 
solitárias e passam a viver o clima do absurdo, ou seja, o 
mundo passa de organizado, repentinamente, para 
desorganizado, pois como nos filmes tudo começa a mudar 
com a chegada de um “fantasma” na vida de David ou o 
encontro mesmo que por cartas de Alex com a Kate em tempos 
distintos. 

Percebe-se neste momento a presença de características 
do conto de fadas que possuem uma estrutura fixa nos dois 
filmes trabalhados que podem apreender filmes da 
contemporaneidade já que: 

Partem de um problema vinculado à realidade 
(como estado de penúria, carência afetiva, 
conflito entre mãe e filha), que desequilibra a 
tranqüilidade inicial. O desenvolvimento é uma 
busca de soluções, no plano da fantasia, com a 
introdução de elementos mágicos (fadas, bruxas, 
anões, duendes, gigantes, etc.). A restauração da 
ordem acontece no desfecho da narrativa, 
quando há uma volta ao real. (AGUIAR, 1999: 
27) 

O conto de fadas, 
é de natureza espiritual/ético/existencial. 
Originou-se entre os celtas, com heróis e 
heroínas, cujas aventuras estavam ligadas ao 
sobrenatural, ao mistério do além-vida e 
visavam à realização interior do ser humano. Daí 
a presença da fada, cujo nome vem do termo 
latino “fatum”, que significa destino. 
(COELHO, 2000: 173) 
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Mesmo que não tenha a presença de anões, duendes, 
etc. observam-se nos filmes a presença do desequilíbrio da 
tranqüilidade dos personagens com a influencia do insólito e 
percebe-se que tentam solucionar o problema sendo só 
resolvido no final dos filmes. 

Berman afirma que  
não só a sociedade moderna é um cárcere, como 
as pessoas que aí vivem foram moldadas por 
suas barras; somos seres sem espírito, sem 
coração, sem identidade sexual ou pessoal – 
quase podíamos dizer: sem ser. (BERMAN, 
1987: 27)  

Nos respectivos filmes notar-se-á a presença de elementos 
mediadores, fazendo com que eles estejam unidos por esses 
elementos. No primeiro filme comentado os elementos 
mediadores dos dois anos é a cadela e a casa que anteriormente 
eram de Alex passando mais tarde a serem da Kate. Já no 
segundo filme o vínculo que faz com que a Elizabeth 
comunique-se somente com o David seria o fato da pessoa que 
iria encontrá-la no dia de seu acidente era ele, tornando-se um 
assunto inacabado ainda possuíam um ele de ligação, as mãos. 

Percebe-se que nos filmes comentados os personagens 
principais vivem uma “aventura” não como na época medieval, 
mas arriscam suas vidas para salvar a pessoa amada como 
David fez no filme “E se fosse verdade” e em “A casa do lago” 
quando Kate larga tudo para salvar seu grande amor e nota-se 
também que possuem uma vida regada pelo sobrenatural. 

Em ambos os filmes percebem-se a força do destino, 
pois todos os personagens estavam sendo guiados por isso. 

Destino, determinismo, fado... são presenças 
constantes nas histórias maravilhosas, onde tudo 
parece determinado a acontecer, como uma 
fatalidade a que ninguém pode escapar. Muitos 
são os aspectos que essa fatalidade pode 
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assumir: o de uma bruxa, de estrelas, de “voz 
não identificada”, anjo do céu, feiticeiras. 
(COELHO, 2000:178) 

No filme “A casa do lago”, mesmo depois de Alex 
morrer, Kate consegue resgatá-lo, pois o destino dela era viver 
ao lado dele naquela casa onde tudo começou e já no “E se 
fosse verdade” a presença do destino fica bem mais claro, pois 
a união de Elizabeth e David já estava traçado por isso ela não 
morreu esperando que sua “alma gêmea” lhe salvasse. 

Nelly Novais Coelho escreve que nas histórias de 
contos de fadas “Há sempre um mistério, um enigma ou um 
interdito superlativamente forte para ser superado, decifrado ou 
vencido pele herói” (ou heroína). (COELHO, 2000: 178) 

Esse fato pode ser percebido nos dois filmes 
mencionados. No primeiro ocorre um enigma do porque o casal 
principal pode se comunicar estando em dois anos diferentes, 
sendo explicado mais tarde, já que Alex conhecera Kate há 
muitos anos atrás mais não ficara com ele, sendo do mesmo 
modo um “assunto inacabado”, assim com no segundo filme 
que ocorre quase a mesma coisa, pois Elizabeth e David não 
apareceram no dia em que tinham que se conhecer sendo 
descoberto mais tarde por eles como também um assunto não 
terminado. 

Nos filmes citados acima se percebe a presença do 
herói, isto rememora as narrativas que apresentam a temática 
da Demanda do Santo Graal, o herói, determinado por sua fé, 
busca a aventura, uma vez que não teme por sua vida, como um 
ser imune às investidas maléficas ou demoníacas. Afinal, o que 
movimenta tal herói é sua confiança na liderança divina, uma 
vez que “O destino do homem está traçado por Deus, a do 
herói também. Só existe um modo de vida possível, aquela 
originária estabelecida pela vontade divina.”. (PALMA, 2004: 
23) 
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Não se ressaltam a presença divina em ambos os filmes, 
mas observa-se a busca de aventura para conquistar seus 
objetivos principalmente no filme “E se fosse verdade”, já que 
David faz de tudo para salvar sua amada como acontece nas 
narrativas medievais em que o herói faz de tudo para proteger 
sua amada e nota-se que tudo é guiado pele destino. Já em “A 
casa do lago” não se sente tanta a presença do herói e sim da 
heroína, afinal quem é salvo, é o Alex. 

Essas atitudes corroboram com a afirmativa de Berman 
quando esclarece que 

Homens e mulheres modernos podem muito 
bem ser levados ao nada, carentes de qualquer 
sentimento de respeito que os detenha; livres de 
medos e temores estão livres para atropelar 
qualquer um em seu caminho, se os interesses 
imediatos assim o determinarem. (BERMAN, 
1987: 112) 

Mesmo não sendo um conto maravilhoso, podem-se 
encontrar aspectos invariantes estruturais da narrativa nos 
filmes trabalhados e podem-se destacar cinco principais: 
aspiração (ou designo); viagem; obstáculos (ou desafios); 
mediação auxiliar e conquista do objetivo. 

O designo pode ser considerado que “Toda efabulação 
tem, como motivo nuclear, uma aspiração ou designo, que 
levam o herói (ou heroína) à ação”. (COELHO, 2000: 100) 

No filme “A casa do lago” os protagonistas tem como 
designo ultrapassarem o tempo para viverem seu grande amor. 
E em “E se fosse Verdade” os personagens principais tem 
como aspiração seguir o destino um do outro, ou seja, ficarem 
juntos. 

A viagem é outro aspecto presente nos filmes, pois “A 
condição primeira para a realização desse designo é sair de 
casa, o herói empreende uma viagem ou se desloca para um 
ambiente estranho, não-familiar”. (COELHO, 2000: 100) 
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Os dois filmes há uma mudança de ambiente, já que no 
primeiro filme os dois personagens fazem uma “viagem” 
trocando de casa e de tempo, ocasionando o início de tudo, 
enquanto no segundo filme o David muda-se para uma nova 
casa e Elizabeth faz uma “viagem” insólita para uma nova vida. 

Já no desafio ocorre “À realização pretendida: ou 
surgem obstáculos aparentemente insuperáveis que se opõem à 
ação do herói (heroína)”. (COELHO, 2000: 100) No primeiro 
filme o maior desafio é o tempo enquanto no segundo filme a 
morte. 

O quarto aspecto é quando 
Surge sempre um mediador entre o herói 
(heroína) e o objetivo que está difícil de ser 
alcançado; isto é, surge um auxiliar mágico, 
natural ou sobrenatural, que afasta ou neutraliza 
os perigos e ajuda o herói a vencer. (COELHO, 
2000: 100) 

Em “A casa do lago” existem dois mediadores: a casa, 
pois foi a partir dela que Alex e Kate se conhecem e a cadela, 
pois ela participa dos dois anos e aproxima a vida dos 
personagens. 

Por último tem-se a conquista onde “Finalmente o herói 
conquista o almejado objetivo”. (COELHO, 2000:100) Em 
ambos os filmes o almejado objetivo era ficarem juntos, onde 
depois de muito empecilho conseguem conquistá-lo. 

Mesmo possuindo características de contos 
maravilhosos, os filmes trabalhados não se enquadram no 
gênero maravilhoso, pois a principal característica deste é a 
existência e a procura de fatos sobrenaturais, independente da 
reação dos personagens em frente a esse fato. Os filmes 
analisados não se enquadram nesse gênero, pois não ocorre a 
busca por esse acontecimento sobrenatural e nem expectativa 
que ele ocorra. 

Segundo Todorov, 
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O gênero maravilhoso relaciona-se de fato, ao conto de fadas; o 
conto de fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso 
e os acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer 
surpresa: nem os dons mágicos das fadas. (TODOROV, 1992: 
60) 

Para deixar mais claro, Selma Calasans através do 
Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa, 
mostra que: 

O termo maravilhoso é derivado de maravilha, 
que vem do latim marabilia, um nominativo 
neutro, plural de mirabilis. Refere-se a ato, 
pessoa ou coisa admirável, ou a prodígio. Na 
teoria literária, porem, é um termo historicizado. 
Chamamos de maravilhoso a interferência de 
deuses ou de seres sobrenaturais na poesia ou na 
prosa (fadas, anjos, etc.). (RODRIGUES, 1988: 
54) 

Também não se encontra a possibilidade dos filmes 
trabalhados serem do gênero Realismo-Maravilhoso, já que sua 
principal característica é o encantamento. No Realismo 
Maravilhoso encontra-se um convívio entre o mundo empírico 
e o meta-empírico, no qual o mundo ficcional é sentido como 
real, entretanto as constantes influências sobrenaturais fazem 
ocorrer uma crença em um plano paralelo ao real, ou seja, uma 
convivência “natural” entre o mundo tido como racional pelo 
senso-comum e as irrupções insólitas paralelas. Selma Calasans 
em seu livro “ O Fantástico” afirma que o sintagma “realismo 
maravilhoso”, é considerado 

aparentemente paradoxal (porque realismo 
pressupõe uma relação de verossimilhança com 
o referente e maravilhoso, de inverossimilhança) 
(..) São narrativas que não excluem os realia 
(real, no baixo latim); entretanto, os mirabilia 
(maravilha) ali se instauram, sem solução de 
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continuidade e sem criar tensão ou 
questionamento (como no fantástico). 
(RODRIGUES, 1988: 59) 

 No Realismo Maravilhoso, não há hesitação das 
personagens diante da natureza dos fatos insólitos, como 
observa-se no Fantástico. Nesse gênero existe, uma forte 
sensação de encantamento frente os eventos insólitos, ausente 
no Fantástico.  

Pode-se descartar também a possibilidade de encontrar 
características do gênero Fantástico, pois em nenhum momento 
ocorre a hesitação em relação aos eventos insólitos. No 
Houaiss o termo fantástico, pode significar: 

1. aquilo que só existe na imaginação, na 
fantasia; 2. caráter caprichoso, extravagante; 3. o 
fora do comum; extraordinário, prodigioso; 4. o 
que não tem nenhuma veracidade; falso, 
inventado. (Houaiss, Dicionário eletrônico da 
língua portuguesa, 2001) 

Todorov, afirma que o gênero Fantástico é “a hesitação 
experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, em 
face de um acontecimento aparentemente sobrenatural”. 
(TODOROV, 1992: 31) Ele afirma ainda que o gênero 
fantástico se dissipa: “dura apenas o tempo de uma hesitação 
(...) No fim da história, o leitor,quando não personagem, toma, 
contudo uma decisão opta por uma ou outra decisão, saindo 
desse modo de fantástico”. (TODOROV, 1992: 47) 

Selma Calasans Rodrigues afirma que o fantástico 
precisa de hesitação para consolidar-se e que a narrativa e o 
leitor tem que transparecer essa dúvida:  

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

Notar-se-á que não ocorre a hesitação dos personagens, 
no princípio ocorre a duvida, mas depois os personagens 
sentem-se confortáveis com a situação, pois se envolvem 
formando o romance. 

A partir dos eventos insólitos sobre os quais se 
estruturam as reações das pessoas envolvidas nas narrativas 
filmicas, verifica-se que nos filmes “A casa do lago” e “E se 
fosse verdade” ocorre à presença de um novo gênero literário: 
o Insólito Banalizado. Já que por parte dos personagens 
principais o acontecimento dos eventos insólitos vivenciada 
por eles e a reação de total aceitação desses personagens, é 
aceito com tanta normalidade por eles sendo algo que foge à 
expectativa quotidiana; não há dúvida se aceitam ou não o 
acontecimento como possibilidade de ocorrer ou não, pois não 
é possível comunicar-se com uma pessoa de outro ano, como 
acontece no primeiro filme e que não é possível alguém se 
comunicar com alguém estando em coma; eles apenas aceitam, 
banalizando o fato.  

Um fato que deve ser comentado neste texto é como o 
filme “E se fosse verdade” rememora dois contos clássicos de 
Walt Disney: “Branca de Neve” e “A Bela Adormecida”, pois 
no momento em que David beija Elizabeth quando seus 
aparelhos são retirados por acidente e ela morre e o “beijo e o 
amor” de David a faz voltar à vida. Essas histórias são bem 
conhecidas e contém um aspecto de mágico e romance. 

A história de “A bela Adormecida” relata a vida de uma 
criança que ao nascer, seus pais fazem uma festa e convidam 
três fadas para abençoá-la, porém esqueceram de convidar uma 
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Fada velha que se sentiu ofendida e ao invés de abençoá-la lhe 
lança uma profecia maléfica, no qual a princesa furaria a mão 
numa agulha de fiar e morreria, porém uma das fadas 
modificou-a: “A Princesinha não morrerá; dormirá durante cem 
anos, até um príncipe encontrá-la e beijar-lhe a face direita!”. 
(DISNEY, 1978: 6) 

Quando tinha quinze anos à profecia se cumpriu e não 
só a princesa adormeceu como também todos do reino e só 
acordariam quando A Bela Adormecida acordasse. Cem anos 
se passaram e um dia um Príncipe de um reino vizinho, ao 
passar por aquela floresta curiosamente quis ver o que tinha no 
interior da floresta e quando chegou ao quarto da princesa 
apaixonou-se por ela e “Aproximou-se dela, e levemente, 
beijou-lhe a face direita! Quebrou-se o encanto! A princesa 
acordou”. (DISNEY, 1978: 8) 

Já “Branca de Neve” conta a história de uma bela 
princesa que ao perder sua mãe, logo depois seu pai casa-se 
novamente. Mas como era muito vaidosa e mal amada sua 
madrasta manda matá-la já que Branca de Neve era mais bela 
que ela e estava apaixonada por um belo Príncipe Encantado. A 
princesa foge para a floresta e encontra os sete anões que a 
aceitam e a protegem, porém a rainha descobre que sua enteada 
está viva e resolve ela mesma, matar a garota. 

A rainha mata Branca de Neve com uma maça 
envenena fingindo-se de uma boa velhinha. Ao comer a fruta 
Branca de Neve morre e os sete anões desconsolados, 
constroem um caixão de cristal para colocarem seu corpo e a 
velam durante três dias e três noites. Com tanto ardor e amor 
que os sete anões tinham pela Branca de Neve, o Príncipe 
Encantado aparece em seu cavalo branco para despedir-se de 
sua amada: 

Então se inclinou sobre o suave rosto imóvel. E 
tocou-lhe os lábios pálidos com o beijo mais 
delicado do mundo. Um amor Tão grande só 
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poderia fazer milagres... Um leve pestanejar, um 
frêmito nas narinas... finalmente a princesa 
entreabriu os olhos e sorriu. Então a incrível 
notícia espalhou-se por toda floresta: O AMOR 
RESSUSCITARA Branca de neve! (DISNEY, 
1981: 67) 

Observa-se que o filme trabalhado possui muita 
semelhança com a história da Branca de Neve, ainda mais que 
possui toda uma história de romance e encantamento no 
encontro der David e Elizabeth, considerando assim ele o 
príncipe e ele a princesa. 

Conclui-se que os dois filmes trabalhados possuem 
vários eventos insólitos que são percebidos por todo o filme e 
encarados pelos personagens com muita emoção e muitas vezes 
espanto, também se encontram características de contos 
maravilhosos além de rememorarem duas histórias clássicas de 
Walt Disney. Vê-se que esses eventos podem ser vistos não só 
nos textos da antiguidade mais podem ser encontrados em 
filmes mais contemporâneos, como foi visto acima. 
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A INTERPRETAÇÃO DE CONTOS 
LITERÁRIOS HISPANO-AMERICANOS PARA 

OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS  

Luciana Aparecida da Silva  
UGF/SME/SEE 

O que se pretende enfatizar é que 
o conhecimento de uma LE 
resulta em uma maior capacidade 
de ação no mundo. 

(MOITA LOPES, 2006: 103)  

INTRODUÇÃO 

Atualmente, muitos textos como as reportagens de 
jornais, propagandas, músicas, charges, histórias em 
quadrinhos com personagens conhecidos como Mafalda, entre 
outros textos, estão disponíveis para os trabalhos de 
interpretações com os alunos das escolas públicas. 

Em primeiro lugar, convém evidenciar que o ensino da 
língua estrangeira (LE) é uma ferramenta, que incorpora o 
estudante ao meio social através da leitura. Esta o ajuda a ter o 
contato com diversas expressões culturais, e, através de uma 
escala maior de informações, o leva ao entendimento de como 
as distintas pessoas de diversas partes do mundo vivem, por 
meio da língua que estuda. 

Dentro da concepção do ensino das línguas estrangeiras, 
“acreditamos que o ensino de LE deve ter uma perspectiva 
educacional, fazendo parte da formação integral de um cidadão 
ativo e crítico no mundo contemporâneo. Assim, aprender uma 
nova língua não significa tornar-se mero repetidor ou 
consumidor da cultura do outro.” 
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Em segundo lugar, por meio do uso deste leque 
diversificado que os textos apresentam, o aluno aprende a 
questionar, a indagar e a criticar as verdades e os padrões 
sociais implícitos dentro do meio cultural as quais se 
conservam. Cabe ao docente facultar uma maior interação com 
a aprendizagem, mediante a expressão oral do pupilo, com o 
diálogo de ambas as partes, sobre as interpretações de cada um 
com os textos apresentados. 

E para que o trabalho com as leituras ocorra de forma 
eficaz, convém fazer uma leitura paralela com os alunos que 
lêem (isto é, cada aprendiz participa com a leitura de uma ou 
duas linhas do parágrafo). E o educador, de forma simultânea, 
ata perguntas de interpretação, para que os estudantes 
respondam e alcancem a assimilação, mediante uma forma 
sempre dinâmica, a apreciação da mensagem que o autor deseja 
expor. 

Deste modo, o educador contribui para o progresso e a 
elaboração de um novo método de trabalho com os alunos, 
despertando neles o interesse contínuo pelas leituras e o 
arbítrio em aprender a percepção crítica; e também utilizá-la 
junto com os diálogos dos colegas da mesma turma, e com 
outras da escola onde estudam. 

E, de acordo com o papel educacional, este novo modo 
de lecionar a LE, como exemplo, ajuda a aprimorar a evolução 
integral do aluno, como uma nova prática de vida. E, ao longo 
da consciência da relação horizontal entre o educador e os 
estudantes, ocorre à modificação para o processo de 
humanização, da identidade e da construção do saber para as 
escolas públicas. 
1- O trabalho com contos literários hispano-americanos 
2.1- A arte dos contos literários hispano-americanos  

Apesar da existência de vários textos como meios de 
trabalho, para os professores de LE, não são utilizados numa 
amplitude maior, textos de autores da América Latina. 
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Como proposta de trabalho, os contos, são sinônimos de 
pontes informativas das culturas latino-americanas, onde 
diversos autores demonstram, através da linguagem que 
utilizam, a liberdade da imaginação, da expressão da criação da 
América e da gama da capacidade de realização no mundo. 

As obras literárias hispano-americanas apresentam a 
arte em constante movimento e transformação, isto é, a cada 
momento que um autor redige um texto, cria sempre uma nova 
organização da pluralidade de significados. Além disso, há uma 
dupla visão do tempo, ou seja, os discursos dos contos possuem 
diversas análises de compreensão, por diversos leitores, sem o 
interesse de saber quando foi feito; sempre são sinônimos de 
chaves para uma atual construção e amplitude contemporânea. 
2.2- A transculturação nos contos hispano-americanos 

E através desta concepção para o ensino da LE, a leitura 
serve como uma nova astúcia de trabalho para os pupilos, que 
descobrem a transculturação. Como resumo, a transformação 
cultural aporta com a influência de elementos de outra cultura, 
alterando a que já existe: procede como a solução do conflito 
entre os colonizadores e os colonizados. 

Na América, esta transformação cultural advém dos 
autores latino-americanos que empregam o vocabulário local, 
de áreas desconhecidas por muitas pessoas, da natureza latino-
americana, entre outros. Contudo, a cultura da América não se 
concentra somente nas características citadas anteriormente: 
existem também as culturas indígenas, mestiças e regionalistas. 

Embora exista um conflito com o regionalismo, isto é, 
quando o autor narra da natureza americana e da cultura local, 
situa o regionalismo em diferentes habitantes com suas 
culturas, como o retrato da identidade local; mas, com o 
surgimento do capitalismo, a cultura tradicional está exposta a 
uma interação com a informação, a comunicação e a 
industrialização nas metrópoles, colocando-a como uma “nova 
forasteira” na América. 
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Mas este conflito é vivo e sempre existe: para escrever 
uma obra literária, os autores percebem que ocorrem perdas, 
seleções, redescobertas e incorporações de culturas diferentes 
na hispano-americana: a capitalização se incorpora e se agrega 
à cultura latino-americana, criando a heterogeneidade cultural. 

Esta forma desigual da criação literária hispano-
americana interessa para a matéria nacional, já que mostra os 
dois extremos como símbolos do conflito: a cultura dos 
colonizadores diante da cultura dos colonizados, como um 
marcador para demonstrar a visão sociológica com que 
convivemos para a reorganização cultural hispano-americana. 

Este conflito aponta a aculturação, isto é, o contato 
entre duas culturas diferentes, que designa a perda da cultura 
precedente, e cria, ao mesmo tempo, um parcial 
desaparecimento da cultura estrangeira para a criação de novos 
fenômenos culturais. É importante salientar que a cultura é a 
lente diferente dos olhos para compreender o mundo: a cultura 
hispano-americana não é pura, e sim mestiça (visto que acolheu 
as influências das culturas colonizadoras e as outras, citadas 
anteriormente). 

Por isso, surge na América, através desta 
vulnerabilidade cultural, a criação da síntese como a fonte em 
busca do novo, pelo meio da procura entre o consciente e o 
inconsciente para converter a história na nascente da arte no 
século XXI: a descoberta dentro de alguma má situação na 
sociedade, a válvula de escape de alguma coisa boa, elucidando 
o conflito no interior dos homens hispano-americanos que 
necessita ser esclarecido. 
2.3- A importância da pós-vanguarda para a criação dos contos 

Junto com a pós-vanguarda, surge a arte 
contemporânea, que decifra quem somos e para quem somos, 
como um princípio dinâmico do significado e a abertura do 
mundo interno do objeto, que existe exposto como um leque de 
inovação de luzes aos olhos dos escritores modernos, com 
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particularidades especiais. Ocorre a manifestação de uma nova 
atenção para a América que contem a essência e necessita ser 
exibida ao mundo. 

De acordo com estas obras de evidências importantes  
Surgem, assim, obras de transcendência 
universal, as que conseguiram modelar o que há 
de recorrente na problemática do homem e sua 
circunstância, as que revelam o indivíduo em 
sua luta por transcender e afirmar seu caráter de 
ser humano. (JOSEF, 1989: 237) 

Com tudo isso, a América recebeu na cultura um 
“boom”: os autores explicam, de acordo com o que escrevem, 
que são livres - com utopias transformadoras e que vão mais 
além dos limites, com a total dedicação de redigir tudo com o 
que conviveram na América - já que vários autores, por causa 
da ditadura, se afastaram de seus países de origem. 

3- O TRABALHO COM OS CONTOS  
(OU MINI-CONTOS) 

A utilização dos contos, de acordo com a definição (Cf. 
FERREIRA, 1999: 541), “[Do latim computu, por via popular] 
5. Narrativa pouco extensa, concisa, e que contém unidade 
dramática, concentrando-se a ação num único ponto de 
interesse.” 

Na realidade atual, consiste uma utilização maior dos 
contos nas escolas públicas pelos educadores, como uma 
abertura ao conhecimento de muitos autores desconhecidos 
pelos aprendizes; desta forma, facilita não só a cognição do 
léxico da LE, como também aumenta o senso crítico em 
relação a realidade diária que vivem, mas desconhecem. 

Para executar o trabalho dos contos com os alunos, 
estes possuem uma estrutura concentrada em apresentação, 
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complicação, clímax e desfecho, que colaborará na mostra de 
acontecimentos concretos da vida, semelhante a um flash. 

E para que o entendimento prossiga com sucesso, é 
fundamental que os pupilos trabalhem com dicionários 
monolíngües junto com os contos, para ajudá-los na 
compreensão das palavras desconhecidas. 

Mas, antes de iniciar o trabalho com os pequenos 
textos, o principal é esclarecer aos alunos quais são as 
características principais utilizadas pelos autores selecionados; 
assim, com este conhecimento prévio, os alunos interpretam 
com poucas dificuldades, e elaboram a identificação com a 
vida sócio-cultural que convivem diariamente. 

4- O EXEMPLO DO MINI-CONTO DE JULIO 
CORTÁZAR E AS PARTICULARIDADES 
INDIVIDUAIS 

Recorrerei ao mini-conto Historia veridica, como 
amostra de uma obra híbrida, ou seja, surgiu primeiro com o 
contato da cultura européia; logo, a criação de uma obra de arte 
não se reproduz: é escrita através de várias culturas que estão 
próximas para a organização de sucessivas criações (toma uma 
daqui e outra dali, etc.), com a cosmovisão da realidade 
hispano-americana atual.  

Convém anexar que, com o surgimento do Círculo 
Lingüístico de Praga (1915-1930), e pelo intermédio do início 
do desenvolvimento de técnicas, investigações e pesquisas 
teatrais, literárias, entre outras, pelos formalistas russos, 
apresentaram conclusões de estudos com dedicações, como 
uma corrente crítica, igualada pela literariedade, que percorre 
por meio de um ponto chave: as cooperações no entendimento 
de diversas manifestações literárias pelos escritores. 

Julio Cortázar, depois que escreveu o primeiro livro de 
contos híbridos Bestiario (1951), com a finalidade de 
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reescrever os documentos próprios da Idade Média, com a 
descrição de animais reais ou fantásticos, representando 
virtudes ou paixões humanas, diante de um complexo sistema 
de símbolos, escreveu diversas obras literárias inesquecíveis, 
como Rayuela, entre outras. 

É importante relevar que, diante das obras do autor 
sentimo-nos diante de um realismo que 
desconhece a realidade, pois está embebido 
numa atmosfera alucinante, cheia de magia, que 
se move em vários planos – consciente, poético, 
fantástico, inconsciente, humorístico. (JOSEF, 
1989: 247) 

Com a ênfase no movimento surrealista, Cortázar utiliza 
como as características principais nas suas obras: a solidão, a 
obsessão da metafísica (em resumo, o essencial do homem, 
com princípios e causas incompreensíveis), a ausência do 
suspense e de uma cronologia necessária, a incoerência através 
da desordem da vida humana, a natureza fragmentária e uma 
multiplicidade de enfoques narrativos. 

Para Cortázar, além destas características, as obras 
utilizam pela poética uma maior compreensão do que 
apresentam, já que (Cf. TODOROV, 2006: 70), “A poética 
estudará não só as formas literárias já existentes mas, partindo 
delas, um conjunto de formas virtuais: o que a literatura pode 
ser mais do que ela é.”. 

O autor usa no que escreve uma atmosfera de humor, a 
ironia, o real misturado com o fantástico (como alegorias da 
leitura), a visão plural do tempo e do movimento, a vida com as 
fraquezas humanas, a autocrítica, a imaginação a serviço de 
ninguém e a sátira. 

De acordo com Cortázar, a condição do homem nesta 
vida, é da eterna busca a si mesmo, dito em outras palavras, o 
saber do sentido da vida, que é finita e complexa. Neste mini-
conto que escolhi, o escritor utiliza uma situação sólita (ou 
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seja, habitual, usual e diária) cotidiana para convertê-la, como 
se fosse uma bola de cristal onde é possível observar, em uma 
situação insólita de um acontecimento qualquer na vida de 
qualquer ser humano. 

Em geral, estes contos (ou mini-contos) são espelhos 
que devolvem aos leitores uma imagem insólita (isto é, 
contrária aos costumes, às regras sociais e ao uso freqüente), 
porém é comum. Por intermédio da narrativa, conhecida como 
uma das mais turbulentas da literatura hispano-americana, entre 
outras, se encontra a apresentação de temas das vidas selvagens 
da existência humana. 

São semelhantes a núcleos com prótons e nêutrons para 
que se notem os círculos de criações, cujos objetivos principais 
são atingir aos leitores. E o mais importante concerne que, cada 
leitor deixe de ser um receptor passivo de qualquer leitura, e se 
modifique para originar um leitor ativo: aquele que reconstrói 
os fios de leitura produzidos pelos autores e, com a 
interpretação pessoal que cada um possui, construa o novelo 
com a conclusão deste, pela compreensão de tudo o que leu. 

5- O MINI-CONTO SELECIONADO: “HISTORIA 
VERÍDICA”, DE JULIO CORTÁZAR 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen 
un ruido terrible al chocar con las balosas. El señor se agacha 
afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caro, 
pero descubre por asombro que por milagro no se le han roto. 

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y 
comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, 
de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere en 
seguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a 
fin de curarse en salud. Uma hora más tarde se le cae el 
estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los 
anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato 
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comprender que los designios de la Providencia son 
inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. 

6- A INTERPRETAÇÃO DO MINI-CONTO  
“HISTORIA VERIDICA” 

O mini-conto citado é extremamente curto (se resume 
entre 1 a 200 palavras), e possui o título que parece consistir 
numa verdade consciente, como um fato que aconteceu sem 
sombras de dúvidas (no caso, uma criação sólita). Mas o título 
detém um enigma; da mesma forma que Cortázar tenta 
convencer ao leitor, origina, ao mesmo tempo, uma 
ambigüidade semântica: o escritor gera um encontro com o 
leitor para que, no momento em que este leia o mini-conto, 
participe da realidade contemporânea. 

Esta é uma das estratégias de Cortázar: de forma 
humorística, o leitor tentará apreender a mudança para uma 
leitura insólita, de acordo com o jogo de palavras embutido no 
título. Posteriormente, quando há a apresentação do mini-
conto, aparece um personagem desenhado: em outras palavras, 
de acordo com a imaginação do leitor, este criará o significado 
daquele, já que não apresenta características físicas. E este 
intérprete, pode ser qualquer senhor, que habita em qualquer 
cidade ou país do mundo. 

Além disto, o personagem caminha sozinho, e o autor 
utiliza uma das características: a solidão. Quando o intérprete 
anda, surge a complicação no conto: por azar, os óculos do 
senhor caem na calçada, e este se assusta com o ruído. No 
momento em que o escritor redige o substantivo plural 
baldosas, utiliza o vocabulário do léxico oral argentino, como 
sinônimo de acera, vereda (glossário típico espanhol). 

Esta outra característica é própria do autor: valorizar o 
vocabulário hispano-americano. Além desta, quando Cortázar 
inicia a narrativa do mini-conto, surge o narrador como um 
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personagem secundário: descreve sem saber o que acontecerá. 
Em seguida, quando aparece um outro expositor, que conhece a 
personalidade do intérprete, e inclusive relata que está aflito 
porque os óculos custam caro, é um narrador onisciente. 
Ocorre uma mistura de narradores na explanação de forma 
variável neste mini-conto: outra característica do escritor. 

O mais interessante acontece quando o narrador 
secundário conta que o senhor, com assombro e por milagre, os 
óculos permanecem intactos. Ou seja, mesmo com a força da 
pressão, a metafísica não explica como os óculos não 
quebraram. Para expor esta explicação, de acordo com os 
estudos de Todorov sobre a narrativa fantástica, Cortázar aplica 
o uso do fantástico-estranho: o acontecimento parece ser 
sobrenatural. 

Este fato leva tanto ao personagem quanto ao leitor a 
considerar que tudo o que aconteceu foi celeste, equivalente a 
um efeito mágico. Neste momento, a narrativa sólita se 
transforma para uma insólita. Ocorre o retorno do narrador 
onisciente, quando diz que o senhor está grato e entende que o 
fato ocorrido foi um aviso amigável para ele mesmo; o escritor 
utiliza, junto com a narrativa, outra característica: a ironia, que 
rompe a lógica do cotidiano, pois o intérprete crê que o milagre 
se consumou. 

Em seguida, reaparece o narrador secundário, e relata 
que o personagem se dirige a uma loja de ótica e, com o 
dinheiro que possui, compra um estojo de óculos, com o 
objetivo de não prejudicar a visão do personagem. Neste relato, 
Cortázar emprega uma outra característica: a sátira. 

Como é possível um senhor, que caminha sozinho e 
ocorre um imprevisto acontecimento, e não aparece ninguém 
para auxiliá-lo? Como é possível um senhor gastar do seu 
próprio dinheiro, para comprar um estojo e proteger os óculos, 
e não aparece nenhuma pessoa para ajudá-lo? Embora o 
intérprete tenha tentado fazer de tudo para proteção pessoal, 



 345

será que não poderá ocorrer de novo, caso esteja distraído? São 
estas perguntas que o leitor ativo pode imaginar, e a leitura é 
fundamental para eliminá-las. 

Posteriormente, retorna o narrador onisciente: explana o 
tempo plural (sem uma cronologia específica), quando indica 
que uma hora mais tarde o estojo de óculos cai novamente na 
calçada. O leitor ativo medita: Em que parte do dia sucede a 
mesma ação? De manhã, de tarde ou de noite? Cabe a cada 
leitor especificar o tempo em que ocorre o mesmo 
acontecimento.  

Em seguida, o relator descreve a tranqüilidade do 
personagem para apanhar os óculos, seguro de que não 
aconteceu nada. Quando o narrador conta que o senhor 
descobre que os óculos quebraram e se transformaram em pó, 
surge o clímax do mini-conto junto com a característica de 
Cortázar, que é a ironia: o personagem realizou um trabalho de 
compra inútil para a proteção dos óculos. 

O mesmo narrador restitui o tempo plural, quando conta 
que o senhor leva um espaço de tempo curto (un rato) para 
pensar; mas, quanto tempo o personagem teve para refletir? 
Cinco, dez, quinze ou vinte minutos? Cabe a cada leitor dar a 
resposta que deduz ser coerente. 

Enquanto medita, o senhor assimila que os verdadeiros 
pensamentos da Providencia (ou seja, indica os cuidados que o 
Criador do Universo, Deus, tem com as criaturas no planeta) 
não se pode saber ou verificar; nesta parte, Cortázar utiliza o 
humor: a criação dos homens e o convívio com a natureza são 
perfeitos; logo, é comum que os óculos se quebrassem numa 
situação desta. 

O desfecho do mini-conto apresenta a conclusão do 
pensamento do personagem: devido a fragilidade humana, 
como ele tinha dinheiro, pensou na compra do estojo de óculos 
para que não tivesse problemas com a visão; só que esta 
reflexão não ajudou a ele mesmo. O personagem presenciou o 
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acontecimento de um fato concreto e impossível de ser 
modificado. 

E com o fim do mini-conto, quando o expositor 
descreve que o verdadeiro milagre aconteceu diante de si 
próprio agora, há a referência da realidade que vive; o mini-
conto retorna a um acontecimento sólito, em oposição ao que 
parecia ser insólito, e não existe nenhuma forma de alterá-lo. 

Um mini-conto como este, entre outros e os de outros 
escritores, são exemplos de trabalhos com as leituras de modo 
mais eficaz: com a maior interação entre professores e alunos, 
despertando nestes, a vontade de ler cada vez mais e a de 
aprender constantemente, com a produção de interações com as 
vidas cotidianas dos aprendizes. 

7- A ELABORAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO 
CONTO SELECIONADO 

Após o trabalho de leituras pelos alunos e perguntas 
paralelas do professor, para ativar o raciocínio com aqueles a 
quem fez as perguntas, o professor pode colocar as perguntas 
para as análises individuais dos alunos ou em grupos. Enumero 
uma estrutura, como exemplo, para a interpretação do conto 
recorrido, de Julio Cortázar. 
a) ¿ Qué sentido tiene el título del cuento?  
b) ¿ Cuáles son las características físicas del personaje 
principal? 
c) ¿ Qué ocurre con sus anteojos (=óculos)? 
d) ¿ Cuál es la reacción del personaje? 
e) ¿ Por qué el personaje está afligido? 
f) ¿ Qué ocurre de fantástico en este momento? 
g) En este momento, ¿ el cuento utiliza el sentido sólito o 
insólito? ¿ Por qué? 
h) ¿ Por qué el personaje está más tranqüilo? 
i) ¿ Por qué él va a una casa de óptica? 
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j) ¿ Cuál es la finalidad de comprar lo que desea? 
k) ¿ En qué ciudad y en qué país el personaje está? 
l) ¿ Los anteojos han caído en el suelo de nuevo?  
m) ¿ En qué parte del día este hecho ocurrió?  
n) ¿ La reacción del personaje ha sido la misma cuándo ha 
ocurrido por la primera vez? 
 ¿ Por qué?  
o) ¿ Qué ha ocurrido con el objeto que lleva el personaje?  
p) ¿ Esta situación es sólita o insólita? ¿ Por qué?  
q) Después que toda esta situación ha ocurrido, ¿ qué há 
hecho el personaje? 
r) ¿ Cuál es la conclusión del personaje en relación a los 
desígnios de la Providencia?  
 ¿ Por qué? 
s) ¿ Cuál verdadero milagro ha ocurrido con este señor?  
t) ¿ Cuántos narradores hay en el mini-cuento?  
u) ¿ Cuál es la función de cada narrador en el mini-cuento? 
v) ¿ Este cuento presenta una situación real o imaginaria de la 
vida cotidiana qué tienes? 
x) ¿ Conoces otro ejemplo semejante? Descríbalo. 

8- CONCLUSÃO 

Convém ressaltar que os mini-contos ou micro-relatos, 
que contém de uma até duzentas palavras (e conglomeram os 
mesmos conceitos) são atualmente conhecidos como mini-
ficções, e sua existência na literatura hispano-americana, se 
inicia na segunda metade do século XX. Embora apresente a 
narrativa escrita em prosa, é híbrida e fragmentária. 

Dito em outras palavras, a estrutura fragmentária: 
Esto es producto de lo que llamamos fractalidad, 
es decir, la Idea de que un fragmento no es un 
detalle, sino un elemento que contiene una 

 348 

totalidad que merece ser descubierta y explorada 
por su cuenta. (ZAVALA, 2004: 80) 

E esta descoberta é feita através da estética arbórea (que 
possui a alegoria de uma árvore) e admite, através das 
participações dos alunos, mais de uma verdade, como 
ramificações, para uma lógica no centro textual. E, de acordo 
com a experiência de vida de cada aluno, cada uma delas é 
aceita como verdadeira no contexto da interpretação 
contemporânea. 

Para uma melhor interpretação destes mini-contos ou 
micro-relatos (que continua sendo um conto, é apenas uma 
modalidade dentro do gênero conto),  

Si lo que está en juego en la lectura de los 
cibertextos no es solo su interpretación, sino 
una intervención directa de la naturaleza del 
texto, en esa medida lo que está en juego en el 
cibertexto no es una representación de la 
realidad, sino la presentación de una realidad 
textual que es autónoma y no tiene referentes 
externos. (ZAVALA, 2004: 84) 

Como os contos são leituras híbridas, é comum que 
tragam características da crônica, 

Ligada ao tempo (chrónos), ou melhor, ao seu 
tempo, a crônica o atravessa por ser um registro 
poético e muitas vezes irônico, através do que 
capta o imaginário coletivo em suas 
manifestações cotidianas. (SOARES, 2006: 64) 

Geralmente, as crônicas captam o instante de forma poética e o 
tornam ininterrupto para quem os lê, sem o desfecho com o 
passar do tempo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Estrangeira, uma forma de desenvolver os 
metaconhecimentos adquiridos pelos alunos, é 
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questionar a realidade formulando-se problemas 
e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação. (Cf. 
PCNsLE, 1998: 8) 

Por isso, o trabalho com textos literários, que 
apresentam uma terminologia própria, é um exemplo de um 
trabalho que aumenta a vontade de leituras contínuas; além 
disso, estimula a aprendizagem das leituras as mais simples às 
mais complexas, com a interação da LE ensinada, e nunca deve 
ser utilizado como um trabalho mosaico. 

Cabe ao professor trabalhar com textos diversificados 
para aprimorar, através das leituras, não só o conhecimento do 
léxico diversificado da LE, mas também de estender as 
habilidades orais e, principalmente, as escritas. Assim, serão 
formados cidadãos conscientes dos seus papéis de participantes 
ativos nas sociedades onde estão inseridos, com as identidades 
sociais nítidas e como agentes transformadores das realidades 
sociais, capazes de modificar os meios ambientes nos quais 
vivem. 

E para que tudo isto aconteça, Julio Cortázar é um 
exemplo (entre outros autores latino-americanos), que, através 
das características do humor, da sátira e do fantástico, trabalha 
com textos sólitos que mudam para insólitos e vice-versa, 
como meios de reflexões para os leitores (os aprendizes) das 
realidades do mundo, que estão diariamente em constante 
mudança. 

A leitura é um dos materiais didáticos que ajuda na 
modificação das consciências dos seres humanos, facilitando 
não só a aprendizagem, mas também o aperfeiçoamento dos 
aprendizes nas questões das descobertas: de tudo o que é 
desconhecido para eles no ambiente sócio-cultural, nas relações 
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pessoais, econômicas e no convívio social com pessoas de 
diferentes culturas. 

E tudo isto gera um ambiente de interligação entre 
professores e alunos, de modo mais colaborativo, de constantes 
modos de pesquisas entre os alunos e as opiniões diversas 
sobre o que pensam deste ou daquele assunto por meio das 
leituras, de forma constante e infinita. 

Por meio desta forma educativa, ocorrerá uma 
valorização da leitura diversificada, como resgate de uma 
melhor compreensão e interpretação em diversas disciplinas 
interligadas, como História, Geografia, Ciências, originando 
uma maior integração entre os professores do corpo docente e 
os alunos de diversas comunidades escolares. 

Para finalizar, Julio Cortázar é um dos exemplos da rica 
cultura hispano-americana, entre outros, que escreve de uma 
forma inovadora para criar o impacto e o suspense, que 
somente determinará qual será o final, o público leitor; esta 
modificação é o retrato do que anseia Cortazar, quando redige: 
“Somos como yo quiero verlos, no como ustedes quieren ser 
vistos” (FUENTES, 1976: 69). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

CORTÁZAR, Julio. Historias de cronopios e famas. 
Barcelona: Editorial Edhasa, 1998. p.79. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio 
Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira,1999. p.541. 
FUENTES, Carlos. La nueva novela hispanoamericana. 5. ed. 
México: Joaquín Mortíz,1976. p.69. 
JOSEF, Bella Karacuchanssky. História da literatura hispano-
americana. 3. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1989. p.237-247. 
Reorientação Curricular. Linguagens e códigos. Livro I. Rio 
de Janeiro: SEE, 2006. p.103. 



 351

Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua estrangeira.Brasília: MEC/SEF, 
1998. p.8. 
SOARES, Angélica. Gêneros Literários. 6. ed. São Paulo: 
Ática, 2006. p.64. 
TODOROV, Tzvetzan. As estruturas narrativas. 4. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2006. p.70. 
ZAVALA, Lauro. Cartografias del cuento y la minificción. 
Sevilla: Editorial Renacimiento, 2004. p. 80-84. 

 352 

O INSÓLITO EM O MOTOQUEIRO 
FANTASMA:  

DOS QUADRINHOS À TELA DO CINEMA 

Luciana Morais da Silva  
UERJ 

O imaginário rompe com as 
fronteiras do tempo e do espaço 
e, em sua lógica própria, as 
divindades são construídas a 
partir da revelação das qualidades 
que simbolizam. Nesse sentido, 
são divindades substantivas 
(seres humanos divinizados) que 
corporificam idéias, valores e 
qualidades significativas para a 
coletividade que as constroem. 
(Palma apud LAPLATINE, 
2004: 40). 
 

A partir de estudos sobre gêneros literários observou-se 
a categoria do insólito como um ponto de interseção entre os 
diferentes gêneros ― Maravilhoso, Fantástico, Realismo 
Maravilhoso dentre outros ― culminado na existência de um 
possível macro-gênero do insólito. Sendo assim, pensar-se-á na 
releitura das marcas típicas de alguns gêneros, permeados por 
eventos insólitos não-ocasionais, e suas irrupções na 
contemporaneidade.  

A preocupação com o estudo das ocorrências insólitas 
nas narrativas canônicas, bem como, nos filmes é essencial às 
discussões sobre os gêneros da tradição e suas releituras na 
atualidade, uma vez que o insólito os nutre. Tais eventos 
insólitos apresentam variadas sensações pertinentes a cada 
gênero, visto que as irrupções insólitas se dão de maneira 
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diversa, além de poderem entrar ou não em conflito com as 
expectativas do receptor, ser da realidade, e até mesmo das 
personagens, seres da ficção. 

A narrativa fílmica a ser analisada, a luz da Teoria dos 
Gêneros, e, por meio da Semiologia é Motoqueiro Fantasma 
(2007) do diretor Mark Steven Johnson, lançado em 2007. 
Sucesso de bilheteria (BOSCOV, 2007) o filme apresenta uma 
seqüência de cenas permeadas por eventos insólitos, móveis da 
narrativa. Transitando sobre duas rodas o herói demoníaco, 
mas valoroso, trilha a tênue linha entre o bem e o mal, dotado 
de poderes mágicos convive com o natural e o sobrenatural. 

O termo insólito no dicionário Aurélio (1985) abarca o 
que é contrário ao costume, às regras, inabitual. Em Houaiss 
(2003) o insólito aparece na acepção de diferente, esquisito, 
estranho, anormal. Conforme vem apresentando Flávio García, 
o termo insólito designa aquilo que é desusado, estranho, novo 
(Cf.: Faria, [s/d]: 515); incrível, desacostumado (Cf.: Caldas 
Aulete, 1964, III vol.: 2196); inusitado, pouco frecuente, único 
(Cf.: Ares Vásquez et alii, 1993: 508); raro (Cf.: Real 
Academia Española, 1994, II tomo: 1174).  

Assim, os eventos insólitos seriam aqueles que 
não são freqüentes de acontecer, são raros, 
pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 
incomuns, anormais, contrariam o uso, os 
costumes, as regras e as tradições, enfim, 
surpreendem ou decepcionam o senso comum, 
às expectativas quotidianas correspondentes a 
dada cultura, a dado momento, a dada e 
específica experienciação da realidade. 
(GARCÍA, 2007: 19) 

Segundo Houaiss (2001), categoria significa conjunto 
de pessoas ou coisas que possuem muitas características 
comuns e podem ser abrangidas ou referidas por um conceito 
ou concepção genérica; classe, predicamento; no aristotelismo, 
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cada um dos conceitos que formam o conjunto dos gêneros ou 
divisões primeiras do ser (substância, qualidade, quantidade, 
relação etc.). 

Ainda de acordo com este autor gênero vem do latim 
gènus, èris, derivado do grego génos, eos, significando 
nascimento, descendência, origem; raça, tronco; descendente, 
rebento, filho. Em português, significa: o conceito geral que 
engloba todas as propriedades comuns que caracterizam um 
dado grupo ou classe de seres ou de objetos; em teoria literária, 
cada uma das divisões que englobam obras literárias de 
características similares.  

A partir da definição de insólito como aquilo que está 
para além do natural, da ordem, discorrer-se-á acerca das 
estratégias de construção narrativa dos gêneros da tradição, 
tendo o insólito como ponto de intersecção. Demonstrando 
assim, como tais irrupções se dão na contemporaneidade. Isso 
através de comparações crítico-teóricas. 

No gênero Maravilhoso os eventos insólitos que 
compõem suas narrativas são estranhados pelo leitor real, ser 
da realidade, porém bem assimilados pelas personagens, já que 
tais manifestações sobrenaturais ou extraordinárias são naturais 
ou naturalizadas diante do imaginário da época de sua 
produção. Para Le Goff, o Maravilhoso é “um contrapeso à 
banalidade e à regularidade do quotidiano”. (LE GOFF, 1983: 
24) Segundo Filipe Furtado 

No Maravilhoso não se verifica sequer a 
tentativa de fazer passar por reais os 
acontecimentos insólitos e o mundo mais ou 
menos alucinado em que eles têm lugar. 
Estabelece-se, deste modo, com o que um pacto 
tácito entre o narrador e o receptor do 
enunciado: este deve aceitar todos os fenômenos 
nele surgidos de forma apriorística, como dados 
irrecusáveis e, portanto, não passíveis de debate 
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sobre sua natureza e causas. Em contrapartida, a 
narrativa não procurará levá-lo dolosamente a 
considerar possível o sobrenatural desregrado 
que lhe propões, mostrando-lhe desde cedo que 
a fenomenologia nela representada não tem nem 
pretende ter nada de comum com o mundo 
empírico. (FURTADO, 1980: 35) 

Aventurar-se em busca do bem, lutando contra seres 
sobrenaturais, como uma besta ladradora é natural, parte do 
cotidiano, assim como, ocorre na narrativa fílmica aqui 
discutida, pois o herói, Johnny Blaze, demanda lutar pelo bem 
comum, salvando almas da dominação demoníaca, revelando-
se um cavaleiro atípico, com dessemelhanças dos cavaleiros 
medievais, mas que mantém traços determinantes destes, como 
força, destreza, coragem e servindo de exemplo aos outros por 
sua bondade e vontade de ajudar aos oprimidos.  

As narrativas do Fantástico compõem-se por 
manifestações insólitas derivadas de uma denúncia intra-
narrativa, em que as personagens da diégese discutem a origem 
do evento: sólito ou insólito, natural ou sobrenatural? Há nas 
construções desse gênero essa constante dubiedade relacionada 
às irrupções insólitas, pois são uma abstração da realidade, a 
qual é um produto da imaginação, mantendo assim as leis que 
regem o mundo as mesmas; ou são um acontecimento factual, 
representante de leis desconhecidas, mas tão real quanto às 
convicções de cunho público. Selma Calasans sustenta que  

o texto oferece um diálogo entre razão e 
desrazão, mostra um homem circunscrito à sua 
própria racionalidade, admitindo o mistério, 
entretanto, e com ele se debatendo. Essa 
hesitação que está no discurso narrativo 
contamina o leitor (...) A literatura (...) se nutre 
desse frágil equilíbrio que balança em favor do 
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inverossímil e acentua-lhe a ambigüidade. 
(RODRIGUES, 1988: 11) 

Em Motoqueiro Fantasma não há uma dubiedade 
quanto à natureza do evento insólito, nem uma mera tentativa 
de explicá-lo, existe apenas a constatação do evento insólito e 
sua aceitação tácita. No filme tem-se uma denuncia da 
ocorrência insólita, porém uma banalização, pois não há um 
confronto ou estranhamento da personagem principal em ver-se 
diante de satã. Existe na narrativa uma constatação aliviada da 
personagem, que se sente bem por ter trocado sua alma pela 
vida de seu pai, por si só uma troca insólita, visto que não é 
comum, lógico um ser humano fazer pactos ou trocas com um 
ser pertencente a um plano paralelo sobrenatural, 
extraordinário, por fim, insólito. 

Os eventos insólitos que constituem as narrativas do 
gênero Realismo Maravilhoso são derivados de uma denúncia 
intra-diegética, em que as personagens da narrativa constatam 
as irrupções insólitas, mas não as põe a prova. Nas narrativas 
desse gênero há uma coexistência entre o mundo tido como 
lógico pelo senso-comum e os eventos insólitos paralelos, ou 
seja, uma convivência pacífica entre realia e mirabilia. De 
acordo com Irlemar Chiampi  

o realismo maravilhoso desaloja qualquer efeito 
emotivo de calafrio, medo ou terror sobre o 
evento insólito. No seu lugar, coloca o 
encantamento como um efeito discursivo 
pertinente à interpretação não-antitética dos 
componentes diegéticos. O insólito, em óptica 
racional, deixa de ser o “outro lado”, o 
desconhecido, para incorporar-se ao real: a 
maravilha é (está) (n)a realidade. Os objetos, 
seres ou eventos que no fantástico exigem a 
projeção lúdica de suas probabilidades externas 
e inatingíveis de explicação, são no realismo 
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maravilhoso destituídos de mistério, não 
duvidosos quanto ao universo de sentido a que 
pertencem. (CHIAMPI, 1980: 59) 

Na narrativa fílmica debatida pode-se observar essa 
convivência pacífica entre as irrupções insólitas e suas 
interferências na realidade ôntica, uma coexistência entre 
Blaze, jovem dublê, e, a caveira flamejante, que ele se torna ao 
anoitecer e sob o chamado de Mefisto. Fica mais evidente essa 
influência no momento em que Johnny sofre um grave acidente 
e vislumbrando a face de Mefisto, lembra-se de seu pacto, 
levantando-se como se nada tivesse ocorrido e terminando por 
não ir nem ao hospital, já que nada sentira. Ao lado do trabalho 
perigoso de acrobata de motos sobrevive uma força 
sobrenatural que não o deixa morrer, transformando-o 
posteriormente em um justiceiro. Nessa narrativa fílmica, nota-
se que elementos próprios da realidade ôntica convivem 
harmoniosamente, ora fundindo-se ora permanecendo em 
paralelo com elementos advindos de planos feéricos, 
extraordinários, sobrenaturais, insólitos. 

Sendo assim, entendendo-se que existam narrativas 
ficcionais que tenham como marca singular a presença de 
eventos insólitos e que esses eventos constituam uma categoria 
distintiva tanto entre essas mesmas narrativas quanto entre elas 
e outras externas ao conjunto, pode-se afirmar a existência de 
um macro-gênero do insólito, com manifestações próprias 
dessa categoria em cada um de seus gêneros componentes. 

Com base em Carlos Reis (2001) notou-se esse macro-
gênero como uma forma de apreender uma ampla dimensão, já 
que se tem como marca comum a ocorrência de eventos 
insólitos, podendo-se, portanto, agrupar os diferentes gêneros 
sob uma mesma categoria: o insólito. Esse macro-gênero do 
insólito apresenta-se na atualidade com ainda mais força, 
provocando em seu receptor uma sensação semelhante às 
sentidas pelas leituras das narrativas clássicas, uma vez que há 
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a permanência e/ou releitura dos elementos essenciais daquelas 
narrativas: heroísmo, dignidade, fé, magia, imortalidade, 
poderes e seres sobrenaturais etc. 

Objetivando o desenvolvimento de reflexões acerca do 
diálogo entre a literatura e o cinema, a partir da manifestação 
de eventos insólitos na narrativa de ficção, apresentar-se-á uma 
leitura crítico-interpretativa de Motoqueiro fantasma (2007) 
tendo por ponto de partida as irrupções insólitas presentes no 
filme, que rememoram as narrativas canônicas, além de sua 
versão em quadrinhos. Ao compararem-se as ocorrências 
insólitas presentes na narrativa fílmica, Motoqueiro fantasma, 
as encontradas nas narrativas canônicas, aspira-se demonstrar 
de que forma a contemporaneidade incorporou, relendo e 
ressignificando, os eventos inabituais característicos das 
narrativas da tradição. 
Para estabelecer como se dá a instauração do insólito na 
narrativa fílmica Motoqueiro fantasma, pensar-se-á, 
principalmente, nas características da personagem principal, 
Johnny Blaze, marcado por uma escolha, em que optou pela 
vida de seu pai vendendo, ainda que por um acaso, sua alma a 
Mefisto, um ser malévolo, o próprio diabo. Toda a narrativa 
compõe-se de ocorrências insólitas, já que não é normal 
ninguém vender a alma ao demônio, tornando-se seu 
“cobrador”, aquele que busca almas, tendo no decorrer do filme 
que lutar contra o filho do mesmo, Coração Negro, Blackheart. 

A história insólita do filme tem seu início com um 
jovem vendendo sua alma ao diabo após esse oferecer em troca 
a vida de seu pai que estava morrendo de câncer. Todavia o 
engodo do demônio dura até a prematura morte do pai e mentor 
de Johnny Blaze em um acidente num de seus shows de moto, 
satã lembra-lhe de sua troca e promete que voltará para buscar 
o que é seu. Após alguns anos, Johnny continua ganhando a 
vida com o ofício de seu pai, fazendo acrobacias com 
motocicletas, sendo também dublê, mas quando o filho do 
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demônio chega a terra querendo dominá-la, o diabo, Mefisto, 
necessita de seu cavaleiro ou motoqueiro para destruí-lo. 
Começa-se assim toda a aventura do motoqueiro fantasma, um 
homem que por um destino trágico acaba sendo possuído por 
um demônio e vivendo suas noites como uma caveira 
flamejante em busca de justiça, jogando a alma dos malfeitores 
na “maldição eterna”. 

Em um trecho do filme Johnny transmutado no “ser 
infernal” lança “o olhar da penitência” em um bandido, que 
acabara de tentar assaltar uma moça, vendo cada crime 
cometido, conhecendo as profundas maldades cometidas no 
decorrer da vida do assaltante. Depois, o ladrão grita e através 
de efeitos visuais e sonoros o receptor da narrativa fílmica 
percebe as dores e o sofrimento embutido no olhar do bandido 
após a conversão de seus pecados contra ele mesmo. Este 
malfeitor, ao ser confrontado com a maior arma do motoqueiro, 
fica com os olhos como magma resfriado. Na ficção observa-se 
o quão invertido estão os papéis, já que a caveira endemoniada 
acabara de salvar uma pessoa inocente, uma vida, enquanto o 
jovem rapaz quase a “furtara” por um roubo leviano e 
inconseqüente. A pergunta que se coloca e ecoa é: como a vida 
humana tornou-se insignificante diante do desejo de dinheiro?  

Marshall Berman, em seu livro Tudo que é sólido 
desmancha no ar (1987), discorre acerca do tipo de inversão 
presente na sociedade contemporânea, dialogando com a 
narrativa fílmica, pois demonstra que, assim como, um ser 
demoníaco toma atitudes honradas e bondosas, um simples 
rapaz pode matar ou intimidar, sem nenhuma reflexão ou 
temor. Berman discutindo Marx afirma que 

O primeiro ponto aqui é o imenso poder do 
mercado na vida interior do homem moderno: 
este examina a lista de preços à procura de 
respostas a questões não apenas econômicas mas 
metafísicas ― questões sobre o que é mais 
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valioso, o que é mais honorável e até o que é 
real. (...) qualquer espécie de conduta humana se 
torna permissível no instante em que se mostre 
economicamente viável, tornando-se ‘valiosa’; 
tudo o que pagar bem terá livre curso. 
(BERMAN, 1987: 108) 

Indica-se neste trecho uma faceta da modernidade que torna 
permitido, viável qualquer conduta, independente de valores ou 
de crenças, vertente esta em que um “monstro” guarda em si 
virtudes ausentes em um ser humano. Na sociedade moderna as 
sólidas formações sociais à nossa volta aparentemente se 
diluem (Cf.: BERMAN, 1987: 90), cambiando sentimentos, 
dando valor de mercado ao roubo, visto que o importante é 
conseguir dinheiro para o consumismo tão caro ao capitalismo. 
As perguntas a respeito do mundo real contemporâneo, por 
vezes repleto de incongruências, levam a se considerar os 
fatores que embasam as discussões sobre os padrões 
estabelecidos, antes e hoje, e como o tempo os faz esvairem-se. 

É inegável o caráter heróico, porém assustador do 
motoqueiro fantasma, um ser inumano, transmutado em uma 
caveira flamejante, possuidora de uma corrente aparentemente 
viva, nascida do fogo sombrio do demônio que habita o corpo 
de Blaze. Ainda cheio de efeitos, o filme leva ao receptor um ar 
de mistério em torno do “cavaleiro” negro, montado em sua 
moto e lutando pelo bem comum, quando bastaria entregar-se 
ao seu fim, a “eterna danação”, diante de Mefisto, “seu 
proprietário”. Entretanto, a narrativa reitera uma personagem 
demoníaca, mas fiel aos seus princípios, cheio de virtudes, 
tentando e conseguindo salvar almas inocentes da maldade 
inerente aos seres do mundo inferior, das profundezas e 
humanos infectados pela ausência de valores, o que os torna 
seres desprovidos de si mesmos. Cambaleante e ansioso, o 
homem busca novamente o caminho de si mesmo, em meio às 
trevas. (Cf.: SABATO, 2003: 87) 
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No filme o receptor é apresentado a uma personagem 
cercada por motos exuberantes, contudo a uma que se torna 
mais uma personagem da narrativa, já que após a 
transformação de Johnny Blaze em motoqueiro fantasma a 
moto adquire uma nova função ao modificar-se em uma super 
máquina com olhos e entranhas, além de senso de humor, pois 
ao fugir da cadeia junto com o motoqueiro pula sobre a cabeça 
de um policial. A provável personagem, moto infernal, ganha 
no filme rodas de fogo e uma cabeça de caveira, parecendo-se 
com o motoqueiro. Ambos rodam sob a luz do luar, 
incandescentes, amedrontadores, porém companheiros na 
jornada de Blaze, a qual se inicia sempre ao anoitecer. 

A assustadora personagem da Marvel Comics, 
“motoqueiro fantasma”, segundo Brodie Bruce (2007), nasce 
nos anos setenta, em 1972, na quinta edição da revista Marvel 
Spotlight (dedicada ao lançamento e teste de novos 
personagens perante o público) sendo apresentado com as 
seguintes frases:  

Chuva… Engolfando a cidade em um manto úmido de 
escuridão. Chuva... Chocando-se contra uma face que 
outrora foi humana. Chuva... Combinada com a negra 
solidão da noite e criando uma triste cadência 
lacrimejante. Você é agora... O Motoqueiro Fantasma! 
(Bruce apud MARVEL, 2007) 

Há aqui o encontro de Johnny com sua forma 
sobrenatural, já que se transforma em uma caveira flamejante, 
um justiceiro do demônio, um ser dotado de poder sobre – 
humano que sente seu corpo se incendiando para adquirir sua 
forma noturna. Não demorou muito para o motoqueiro 
abandonar a revista mencionada e ganhar um gibi só seu. O 
Motoqueiro Fantasma estreou no Brasil em 1978, saindo pouco 
depois em 79 e retornado apenas em 1990. 

Tal apresentação sombria da personagem remete a crise 
dos quadrinhos comics dos anos cinqüenta, que necessitaram 
passar por restrições devido a problemas com a opinião pública 
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que considerava os temas do sobrenatural, da morte e do 
horror, prejudiciais aos jovens em formação. Contudo, após 
esse período nebuloso das restrições aos temas dos quadrinhos 
ocorre um renascimento, culminando com o nascimento dessa 
macabra personagem, o motoqueiro fantasma, com o corpo que 
vira uma caveira em chamas, com poderes sobrenaturais, 
imortalidade e principalmente herdeiro de uma herança 
“maldita”, visto que já não é mais dono de sua própria alma, 
pertencente ao diabo. 

O termo Ghost Rider tem duas traduções, tanto 
motoqueiro quanto cavaleiro fantasma, rememorando uma 
personagem toda vestida de branco datada de 1949, na qual 
alguns dos produtores de Motoqueiro fantasma (2007) parecem 
ter se baseado, já que ambos apresentam muitas semelhanças. 
No filme há uma personagem que relembra esse cavaleiro em 
um antigo Ghost Rider, anterior a Johnny Blaze, que monta um 
cavalo flamejante e o acompanha até San Venganza dando-lhe 
alguns conselhos. Dialogando com os quadrinhos e com estas 
duas personagens de diferentes épocas que se ajudam, além de 
dividirem uma revista, em que aparecem lado a lado.  

No filme o cavaleiro fantasma, anterior ao motoqueiro, 
é morador de um cemitério e guarda algo muito desejado pelo 
demônio, o contrato da cidade de San Venganza, um pacto 
demoníaco que ele deveria ter cobrado e entregado a Mefisto 
com mais de mil almas pecadoras. Esse pacto de mil almas 
seria muito perigoso nas mãos do mal. Este cavaleiro leva o 
motoqueiro até o encontro de Blackheart, em San Venganza, 
para salvar Roxanne o amor de sua vida e para tentar parar o 
filho do demônio que deseja dominar o mundo tornando-se o 
“legião”, por ser constituído de muitas almas. Porém Johnny 
consegue lançar sobre “legião” o olhar da penitência, já que 
este tinha dentro de si as mil almas, faz com que sofra por cada 
crime cometido pelas almas, queimando a alma dos perversos 
que o habitam. 
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Blackheart ou “Coração negro” (tradução do autor) é o 
filho rebelde de Mefisto, que deseja poder, além da dominação 
do mundo humano, sua pretensão é deixar o inferno para 
sempre e conquistar uma cidade de cada vez da mesma forma 
que faz em sua primeira aparição no filme. Com a ajuda de 
mais três demônios, um da água, um do ar e outro da terra, 
Blackheart almeja conseguir o pacto de San Venganza, 
passando pelos seres humanos e sugando a vida dos que 
cruzam seu caminho que é o que ele faz na cena do bar, onde se 
encontra com seus “companheiros” de batalha, deixando um 
rastro de morte, aterrorizando para depois tirar até o último 
sopro de vida, a pele representada na narrativa torna-se 
azulada. 

Mefisto, o diabo, aliciador de Blaze apresenta-se na 
narrativa fílmica com uma forma humana, contudo cheio de 
poderes, já que aparece em meio à escuridão, mas devido aos 
efeitos do filme consegue caminhar sob raios, indicando o 
poder sobrenatural do mal, o qual, porém vê-se impotente 
frente à determinação de seu justiceiro, o motoqueiro fantasma. 
Esta personagem, bem como, seu filho não pretende salvar 
almas, mas obter poder, sempre renovando o número de pactos, 
almejando levar mal aos humanos, sendo o dono de suas almas. 
Uma personagem desafiadora e rival do bom exemplo do 
cavaleiro, uma vez que faz insurgir o pior das pessoas, 
indicando o mal presente no filme ao lado de seu filho 
Blackheart, visto que só deseja combatê-lo por este representar 
um opositor aos seus interesses. 

Logo no início do filme há a menção a lenda do Ghost 
Rider como uma lenda do velho oeste, brincando que “o 
detalhe das lendas é que às vezes elas são reais”, convidando, 
portanto, o receptor do filme a aceitar que 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é 
a seguinte: o leitor precisa aceitar tacitamente um acordo 
ficcional, que Coleridge chamou de “suspensão da descrença”. 
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O leitor tem de saber que o que está sendo narrado é uma 
história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o 
escritor está contando mentiras. (...) Aceitamos o acordo 
ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu. 
(ECO, 1994: 81)  

Afinal, o receptor do filme parece abrir uma porta para 
um mundo permeado por mistérios, em que há espaço para 
demônios, seres sobrenaturais, pactos mortais, além de 
heroísmo e amor, visto que o motoqueiro fantasma é alguém 
que almeja lutar pelas pessoas, protegendo-as.  

Assim como o ilusório confronta o ordinário, deve-se 
considerar a questão do leitor empírico que hesita entre a 
explicação natural e a total abstração das leis que regem o tido 
como lógico. Em Motoqueiro Fantasma há a completa 
abstração quando tacitamente se aceita que um homem torne-se 
uma caveira flamejante que luta pelo bem comum, enquanto 
outras personagens, consideradas normais pelo senso-comum 
vigente tomam atitudes desumanas, roubando, fazendo sofrer. 
O ilusório que “imita” o real se faz por vezes mais real que a 
realidade experienciada, vivenciável, já que dialoga com os 
sentimentos humanos, parasitando o mundo real. O filme, 
ainda que uma ficção, debate as ausências no caráter humano 
tão comuns na contemporaneidade. Por fim, nota-se que 

As coisas parecem mais fáceis quando se trata 
de verdades ficcionais. No entanto, até um 
mundo ficcional pode ser tão traiçoeiro quanto o 
mundo real. Seria um ambiente muitíssimo 
confortável se tivesse de lidar apenas com 
entidades e eventos ficcionais. (ECO, 1994: 99) 

Existe também no filme uma banalização quando Blaze 
conversa com o senhor do cemitério e afirma ter visto todo o 
mal causado pelo marginal a suas vítimas, indicando um não 
arrependimento e uma “normalização” do acontecido, pois não 
se tem uma denuncia do erro do bandido e nem uma culpa por 
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acabar com os dias de crime do malfeitor. O motoqueiro 
aparenta estar feliz, por ter prestado um serviço a jovem que 
quase foi assaltada, e, tranqüilo por saber que aquele jovem 
bandido não fará mal a mais ninguém. Sem culpas ou dúvidas o 
filme contínua tornando valoroso o motoqueiro destoante do 
desprezível jovem humano. 

Abre-se, primeiramente, nesta narrativa fílmica espaço 
para pensar-se em uma lenda, permeada de aventuras, alegrias 
e/ou glórias, porém o receptor depara-se com uma estrada que 
o encaminha a expectativas ainda maiores, já que em um 
caminho forjado por uma luz irradiante, avermelhada, como 
uma estrada de fogo, pode-se chegar a qualquer lugar, 
principalmente, na estória de um lendário cavaleiro, 
predestinado por suas escolhas, mas defensor da justiça. O 
receptor percorre montado em uma moto infernal um mar 
incandescente até chegar ao início da estória de Johnny Blaze, 
a qual começa em um parque de diversos, em que Blaze 
trabalhava com seu pai.  

O processo de estudo fez-se, principalmente, por meio 
da releitura de marcas que fazem parte das narrativas da 
tradição, compostas por um cenário de aventuras, mistério, 
maldições, magias e grandes emoções provenientes das 
batalhas entre o Bem e o Mal, com o bem sendo personificado 
por um servo do mal. Porém em meio ao conflito Bem X Mal 
se vê um jovem motivado por seu coração a usar o poder do 
demônio para salvar vidas inocentes. 

Todavia essa personagem heróica, engajada na luta pelo 
bem, próxima dos cavaleiros medievais, devido aos seus ideais, 
distancia-se dessas personagens clássicas pela ausência da 
relação com o divino, por sua deformação física, ou seja, sua 
mutação em caveira flamejante e por aparecer em um cenário 
urbano, ainda que haja no filme o cavaleiro anterior montado 
em um cavalo. As releituras das narrativas clássicas hoje se 
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eternizam nas telas, onde seres míticos ou místicos convivem 
com seres da realidade ôntica.  

Convivendo entre dois mundos, duas realidades 
destoantes, um diurno e outro noturno, o motoqueiro torna-se 
um cavaleiro exemplar, por ser um ícone sobre a motocicleta, 
com acrobacias e atos de coragem, causa comoção, já que a 
bravura o caracteriza como um fenômeno em seu ofício durante 
o dia, com atitude e desenvoltura dá ao público divertimento e 
força. Ao anoitecer e transmutado no motoqueiro fantasma, 
caminha pela cidade combatendo o mal, personificado por 
malfeitores, sendo também um exemplo, visto que luta por 
justiça castigando os de má índole e salvando os bondosos, 
ainda que demoníaco, infernal, tem por objetivo servir ao bem, 
combatendo até mesmo quem lhe deu seus poderes. 

Conforme discorre Palma, em seu livro Literatura e 
Cinema (2004), na novela A demanda do Santo Graal tem-se 
embutidos os fundamentos da moral cristã, diferentemente do 
que ocorre no Motoqueiro Fantasma, filme em que não há uma 
crença cristã, mas uma visão mais antropocêntrica, visto que 
Johnny não pede a Deus auxílio ou força, há até uma menção a 
Deus, todavia, minoritária e feita pelo cavaleiro anterior que 
acredita no espírito de Blaze, uma vez que este não fez o pacto 
por ganância, e, sim por amor, o que lhe garante a presença de 
Deus ao seu lado, dando-lhe força. Tal afirmação sobre a 
presença de Deus soa mais como palavras de apoio do que 
como uma crença verdadeira, haja vista, a existente na novela 
de cavalaria. Desta forma, nota-se na narrativa fílmica, lançada 
em 2007, uma ausência do divino tão caro a Idade Média, com 
uma produção de conteúdo literário, pedagógico e místico.  

O herói Johnny Blaze, da narrativa fílmica Motoqueiro 
Fantasma, proveniente dos quadrinhos, é alguém predestinado, 
mas que não busca salvar sua alma do inferno, pois opta por 
lutar contra o mal, corporificado por Mefisto, um dos 
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diferentes avatares de satã presentes na revista Marvel. De 
acordo com Glória Maria Palma  

a dimensão do herói-cavaleiro para além de seus 
atributos físicos de força, destreza, coragem e 
fidelidade; acrescentam-lhe ao perfil os 
elementos idealizados para um ser predestinado, 
que constantemente demanda, buscando a 
perfeição de si mesmo e servindo de exemplo 
aos outros. A trajetória de lutas e vitória do herói 
é, portanto, uma peregrinação em busca da 
ascese, da salvação da alma. (PALMA, 2004: 
21-22) 

Blaze apresenta as características inerentes a um 
cavaleiro medieval, contudo sem a moral cristã incorporada a 
narrativa novelesca A demanda do Santo Graal, já que não há 
um conflito entre divino e demoníaco, nem muito menos entre 
celestial e terreno, haja vista o pertencimento de sua alma ao 
demônio e sua possibilidade de devolver Blackheart ao inferno. 
Isso fica claro quando Johnny revela a Roxanne por que precisa 
“destruir” Blackheart: 

― Sou o escolhido desde que fiz o pacto.  
―Sou o único que pode andar nos dois mundos.  
―Eu sou o motoqueiro fantasma. (JOHNSON, 
2007) 

Transformar-se em um justiceiro, tendo como primeiro 
trabalho pegar o contrato de San Venganza de Blackheart para 
dá-lo a Mefisto fortalece o caráter de Johnny, já que esse 
começa a se ver capaz de controlar seus poderes adquiridos 
após o pacto, usando-os contra o próprio demônio para fazer o 
bem, abrindo mão de sua vida ao lado de Roxanne para 
dedicar-se a salvar as almas aliciadas por Mefisto, tornando-se 
seu arquiinimigo, com o juramento: 

Eu vou ficar com essa maldição e a usarei contra 
você. Sempre que sangue inocente for 
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derramado será o sangue do meu pai e você me 
verá lá. O espírito da vingança (a spirit of 
vengeance) combatendo fogo com fogo. 
(JOHNSON, 2007) 

Dialogando com Glória Maria Palma (2004), quando 
está discorre acerca do herói da Demanda, pôde-se observar 
importantes semelhanças entre a narrativa fílmica e a novela, 
principalmente no que tange as personagens heróicas, uma vez 
que o herói é aquele que ouve o chamado da aventura, da 
mesma forma que Blaze, pois o herói deve estar 
permanentemente preparado para vencer e servir de exemplo. 
Ainda que temendo, o bom motoqueiro almeja lutar por justiça, 
fazendo, assim como, os cavaleiros, feitos maravilhosos, 
sabendo sempre como agir nos momentos decisivos, jurando 
lutar eternamente contra o mal, o que o diferencia é o objetivo 
final, pois o cavaleiro da Demanda pretende conseguir 
redenção e salvação, elementos distanciados da personagem 
Johnny Blaze, haja vista, seu pacto e sua impossibilidade de 
salvação reiterada até o final da narrativa.  

 A narrativa fílmica, Motoqueiro fantasma, apesar de 
basear-se nos quadrinhos comics, apresenta uma personagem, 
Johnny Blaze, mais cavaleiresca, visto que busca a aventura 
lutando contra o mal, abrindo mão da vida conjugal para correr 
pelas estradas, dando vida a lenda de um cavaleiro que luta por 
justiça. Isso já não é uma constante vinda dos quadrinhos, pois 
lá quem salva o motoqueiro é Roxanne por meio de uma magia 
de proteção, advinda do amor, a qual fora aprendida em livros 
de ocultismo de propriedade de Blaze, utilizados para evocar o 
demônio após saber da doença de seu pai adotivo. No filme 
temos um demônio pérfido, que aparece sem ser evocado aos 
sonhos de Blaze oferecendo-lhe uma troca. 

Nota-se, portanto, que o filme propõe uma releitura das 
narrativas clássicas, em um mundo permeado por eventos 
extraordinários, com um herói cheio de ideais. Sendo guiado 
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por sua bondade este, ainda que amaldiçoado por um acordo 
que só o fez sofrer, pretende lutar contra o mal, personificado 
pelo próprio Mefisto, como também por seu filho Blackheart. 
Johnny ainda que movido pelo bem, saindo em busca da 
aventura, não é guiado por Deus e sim por sua vontade, já que 
nem ao menos sua alma lhe pertence, não tendo, então a 
pretensão tão cara aos cavaleiros de salvar sua alma. 

Enfim, a narrativa fílmica Motoqueiro Fantasma é 
permeada por eventos insólitos, começando pelo convite ao 
leitor para entrar no mundo Marvel, acreditando na 
possibilidade de um herói na encruzilhada da vida, tendo que 
decidir entre virar as costas e voltar à normalidade ou lutar 
pelos inocentes aliciados pelo mal, sem receber nada em troca, 
uma vez que nem mesmo sua alma lhe pertence mais. Uma 
releitura das narrativas canônicas, indicando valores que por 
vezes esvaecem no alvorecer da contemporaneidade, virtudes 
de um cavaleiro transfigurado em uma caveira, mas 
fortalecidas em sua coragem de lutar pela justiça. 
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ESTRANHO, FANTÁSTICO E 
SOBRENATURAL: 

TRÊS GÊNEROS OU CATEGORIAS DE UM 
MACRO-GÊNERO? 

Marina Pozes Pereira Santos 
UERJ 

Segundo Flavio García, paralelamente a tradição de 
estética realista, ou seja, aos movimentos literários, como o 
realista-naturalista, que primaram pela verossimilhança 
referencial, na tentativa de reproduzir, a nível narrativo, a 
realidade exterior, a literatura experimenta uma outra vertente, 
de caráter “não-realista” (Cf. GARCÍA, 1999). Esta vertente 
encontra sua origem na crítica e história literárias do Ocidente, 
a partir da sistematização acerca da ocorrência do Maravilhoso 
na Antigüidade e na Idade Média. As estéticas “não-realistas” 
seriam aquelas que não buscam uma representação 
absolutamente referencial da realidade exterior, mas que, ao 
contrário, relativizam a apreensão dessa realidade, a partir da 
intervenção do sobrenatural, do insólito, no universo 
quotidiano. Assim, têm-se duas vertentes na literatura: (1) a 
vertente realista, aquela que não recorre a elementos 
sobrenaturais ou insólitos visto que busca uma reprodução 
fidedigna da realidade exterior, de forma quase documental; e 
(2) a vertente não-realista, aquela que permite a intervenção de 
elementos sobrenaturais ou insólitos no universo diegético, 
relativizando a apreensão dessa realidade. 

O sobrenatural, proposto por Lovecraft e Penzoldt, 
corresponde a uma categoria literária que abrange as narrativas 
dos gêneros Maravilhoso, Fantástico e Estranho. Estes gêneros, 
junto com o Realismo Maravilhoso, constituem os gêneros da 
tradição uma vez que apresentam, no que diz respeito à 
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estrutura narrativa, uma característica em comum: a presença 
de eventos insólitos, ou seja, de intervenções sobrenaturais ou 
incomuns, a partir do que as suas narrativas estruturam-se. 
Além de elemento estruturador, nesses gêneros o sobrenatural é 
o tema primordial. 

Considerando que o conceito de gênero, desde os 
gregos, abarca grupo ou conjunto que reúne elementos com 
semelhanças entre si, estes gêneros constituem um macro 
gênero do insólito uma vez que apresentam, no plano narrativo, 
a irrupção de eventos insólitos essenciais como marca ou 
categoria distintiva. Assim, os gêneros Maravilhoso, 
Fantástico, Estranho, Realismo Maravilhoso, e também o 
Absurdo e o Insólito Banalizado constituem gêneros do 
insólito, em que essa categoria, manifestando-se de formas 
diferentes, aponta para a singularidade de cada um. 

 Num sentido amplo, há dois níveis de insólito que 
abarca o sobrenatural - algo que está para além do natural - e o 
extraordinário - algo que está para além da ordem. Portanto, o 
insólito corresponde a elementos narrativos que se contrapõem 
ao senso comum e rompem com a ordem vigente. No entanto, 
nas narrativas dos gêneros da tradição há a predominância de 
um dos níveis do insólito: o sobrenatural - algo que está para 
além do natural, e, conseqüentemente, também se contrapõe ao 
senso comum. 

 E é sobre o nível sobrenatural que este texto abordará 
visto que seu corpus de estudo inclui gêneros que lidam com 
algo que está para além do natural, ou seja, o sobrenatural. 
Exclui-se dele, portanto, os demais gêneros do insólito - 
Realismo Maravilhoso, Absurdo e Insólito Banalizado – que 
abordam, principalmente, o nível extraordinário do insólito. 
Assim, o macro-gênero do insólito inclui uma outra categoria – 
o macro-gênero do sobrenatural - entendendo sobrenatural 
como algo que não pode ser explicado pelas leis da natural 
porque está para além do natural - uma vez que apresenta, no 
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plano narrativo, a irrupção de eventos sobrenaturais essenciais 
como marca ou categoria distintiva. Dessa forma, os gêneros 
Maravilhoso, Fantástico e Estranho são gêneros constituintes 
de um gênero maior, o macro-gênero do sobrenatural, vistos 
como sub-gêneros em que essa categoria - o sobrenatural - 
manifesta-se de formas diferentes. 

O sobrenatural configura uma concepção de mundo de 
cada época e também aspectos da criação literária. Desde as 
épocas mais remotas o homem tem questionado sua posição no 
universo e, nesse questionamento tem-se deparado com uma 
escuridão sobre a qual nenhuma explicação no campo do 
raciocínio lógico pode ser formulada (Cf. CARVALHO, 1980). 
Partindo de um raciocínio puramente intuitivo, ele começou a 
relacionar acontecimentos imprevisíveis e estranhos com uma 
esfera de sobrenatural, estabelecendo crenças e superstições 
acerca de forças e seres habitantes desse mundo desconhecido 
(Cf. CARVALHO, 1980). Assim, a sobrenaturalidade 
representa uma incursão pelos mistérios da alma e mentes 
humanas ora em estado de delírio, alucinação ou sonho. Nas 
obras em que o sobrenatural intervém, a maioria deixa margem 
para contestações ou discussões a respeito do homem, da 
natureza, do universo, seus inter-relacionamentos e suas forças. 

Como pode ser observado, o sobrenatural relaciona-se 
com a concepção de mundo de cada época, representada nas 
obras literárias. Dessa forma, elas captaram o imaginário de 
cada época ao representar o seu contexto e expressá-lo através 
do filtro poético de sua criação, pois, de acordo com Aguiar e 
Silva, o texto literário é um cronótopo, uma mensagem que 
depende de múltiplos códigos culturais não-literários que 
actuam numa dada época e numa dada sociedade (Cf. 
AGUIAR e SILVA, 1979: 35). Também segundo Barthes, a 
literatura se afaixa na representação do real - “Desde os tempos 
antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaixa na 
representação de alguma coisa. O quê? Direi brutalmente: o 
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real”.(Cf. BARTHES, 1989: 22) Assim, vê-se explícita na 
literatura do sobrenatural a relação entre literatura e sociedade, 
ou melhor, imaginário social e coletivo. 

As narrativas sobrenaturais tornaram-se popular na 
literatura inglesa durante o século XIX através das narrativas 
curtas de fantasmas e as narrativas curtas estranhas, porém o 
sobrenatural, segundo Penzoldt, como categoria literária 
remonta cinco origens: (1) os papiros egípcios e a escrita 
cuneiforme da Babilônia quando as narrativas sobrenaturais 
não eram mais do que um registro de fatos, uma relato da 
realidade que transmitia alto valor religioso, a grande 
revelação, não questionada; (2) período Grego e Romano 
quando o sobrenatural apareceu sob a forma de prosa e deteve 
o caráter episódico; (3) na idade média com as lendas 
arturianas; (4) as narrativas shakespearianas, mais 
especificamente no teatro elizabetano, assim chamado porque 
floresceu durante o reino da Rainha Elizabeth I, na qual a 
temática sobrenatural não era tema principal, mas um artifício 
para atrair a atenção do público; e (5) as novelas góticas onde 
também a temática sobrenatural deteve o caráter episódico. (Cf. 
PENZOLDT, 1952: 3) No entanto, é nas narrativas curtas de 
fantasmas e estranhas que a temática sobrenatural detém o 
caráter essencial e propulsor da principal característica, 
segundo Penzoldt, das narrativas sobrenaturais: provocar 
medo: “Todas as histórias sobrenaturais são histórias de medo, 
que nos obrigam a pergunta se o que se crê ser pura imaginação 
não é, no final das contas, realidade”. (PENZOLDT, 1952: 9) 

Desse modo, observa-se que Penzoldt faz uma 
abordagem impressionista das narrativas sobrenaturais 
correlacionando-as ao sentimento de medo que deve ser 
encontrado no leitor. Lovecraft em “Horror Sobrenatural” 
também restringe o sobrenatural ao medo: “devemos julgar 
uma história sobrenatural não pelas intenções do autor ou pela 
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simples mecânica do enredo, mas pelo nível emocional que ela 
atinge no seu ponto mais insólito”.(LOVECRAFT, 1945: 16) 

Outra tendência da abordagem impressionista é 
correlacionar as narrativas sobrenaturais ao ceticismo do autor, 
extensivo ao leitor, e na crença no sobrenatural: 

Creio que, nas histórias de fantasmas contadas 
por alguém que acredita em aparições e 
assombramentos e tem certeza da sua existência, 
quando tais surgem (...) elas apresentam uma 
vitalidade e um bom gosto que faltam 
inevitavelmente e não podem ser atingidos na 
narrativa de um escritor que usa o sobrenatural 
como simples enfeite ocasional da sua ficção. 
(SUMMERS, 1976: 8) 

Já Lovecraft aborda estas questões nos termos 
empregados por Summers de forma oposta: 

Os que acreditam em forças ocultas são 
provavelmente menos eficazes do que os céticos 
no delineamento do espectral e do fantástico 
porque para eles o mundo dos espíritos é uma 
realidade tão familiar que tendem a referi-lo 
com menos temor, distanciamento e emotividade 
do que quem vê nele uma absoluta e assombrosa 
violação da ordem natural. (LOVERCRAFT, 
1945: 82) 

Todorov e Furtado anos mais tarde ao teorizarem sobre 
um dos tipos de narrativas constituintes do sobrenatural, as 
narrativas fantásticas ou de fantasmas, reagem contra a 
abordagem impressionista de Lovecraft, Penzoldt e Summers 
por três motivos. A começar, eles propõem que as histórias ou 
narrativas de fantasmas correspondem a uma área importante 
do fantástico, chegando mesmo a ser muitas vezes usado como 
equivalente a ele na língua inglesa uma vez que o clímax 
dessas histórias consiste na aparição de um fantasma que 
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estrutura a narrativa. Tal suposição leva a crer que somente 
fantasmas podem assumir a manifestação sobrenatural nas 
narrativas do gênero Fantástico. 

Segundo, condicionar o gênero de uma obra ao 
sentimento de medo do leitor seria reduzi-la ao sangue-frio do 
mesmo. O medo está freqüentemente ligado ao fantástico, mas 
não como condição necessária visto que há narrativas 
fantásticas nas quais o medo está ausente. (Cf. TODOROV, 
1992: 40-41) Por último, ao considera-se ou não a crença no 
sobrenatural como uma qualidade necessária ao autor de boas 
narrativas do gênero centra-se o seu estudo no perfil do autor, 
no que se supõe ser a gênese da obra, do que no texto em si. 
Esse posicionamento direciona o estudo do gênero para fora do 
seu âmbito, pois se centra a discussão na índole e 
possibilidades de existência objetiva das manifestações 
insólitas encenadas nas obras. Tal atitude postula a convicção 
de só o ceticismo ou a crença do autor, extensivo ao leitor 
garante a manutenção do gênero Fantástico, conduzindo à falsa 
afirmação de que não se pode falar de literatura fantástica 
senão no caso em que nem o autor nem o leitor acreditam 
nessas narrativas. (Cf. FURTADO, 1980: 10-12) 
Dessa forma, percebe-se que Lovecraft, Penzoldt e Summers 
abordaram somente o autor e o leitor das histórias, 
considerando seus sentimentos e suas convicções. Esse tipo de 
análise, segundo Eco, rompe os limites da narrativa ao 
contemplar o mundo real do autor e do leitor, constituindo uma 
descrição da vida privada de pessoas reais. (Cf. ECO, 1994: 
15-18) Tal atitude levar, assim como alega Felipe Furtado, a 
condicionar a vigência de um gênero literário, como o 
Fantástico, à superstição ou ao cepticismo do autor e extensível 
ao leitor. (Cf. FURTADO, 1980: 11) 
Contra essa atitude de base crítica impressionista, subjetiva e 
tendenciosa, os formalistas russos no século XX reagiram 
especificando que as características próprias do fato literário 
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não deveriam limitar-se ao autor, mas às obras literárias. (Cf. 
AGUIAR E SILVA, 1979: 552-558) Essa postura dos 
formalistas russos conferia à literatura, portanto, a posição de 
ciência autônoma, independente de outras ciências como a 
psicologia, a sociologia e a história, o que não impedia um 
diálogo entre elas e a literatura. 

Todorov e Furtado, ao contrário, propõem em seus 
trabalhos uma análise objetiva do gênero Fantástico e das 
formas como é realizado pelas narrativas que nele se 
inscrevem. Em outras palavras, eles, diferentemente de 
Lovecraft, Penzoldt e Summers, julgam uma história pela 
“simples mecânica” do enredo em vez de pelo nível emocional 
que ela atinge no seu ponto mais insólito. Ao inverso da análise 
estática de elementos como o medo e o sobrenatural, realizada 
pelos primeiros autores, Todorov e Furtado partem da 
organização dinâmica que seus elementos mantêm entre si, 
constituindo uma complexa teia de relações. Assim, Todorov e 
Furtado, de acordo com os estudos da crítica literária, 
demonstram, que ao contrário do Penzolt propôs, o medo não 
um critério válido para a sistematização de gênero. Em outras 
palavras, eles disseram que nos termos de Lovecraft, Penzoldt 
e Summers não existia um gênero do Sobrenatural que incluiria 
as narrativas fantásticas e estranhas e até mesmo góticas devido 
ao fato delas provocarem medo no leitor. 

Como foi abordado anteriormente, o sobrenatural como 
categoria literária abrange Shakespeare, Cervantes, Goethe 
como as narrativas maravilhosas antigas - Homero - e 
medievais - lendas arturianas - tanto quanto as narrativas 
fantásticas ou de fantasmas e narrativas estranhas. São nessas 
três últimas narrativas - a Maravilhosa, a Fantástica e a 
Estranha - que o sobrenatural assume caráter exclusivo, vindo 
essas narrativas mais tarde a serem analisadas por diferentes 
teóricos, separadamente ou de forma comparativa, como 
diferentes gêneros literários com características próprias, os 
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quais se estruturam a partir de uma mesma categoria 
experienciada de formas diversas. 

Desde Shakespeare, no século XVII, até o século XIX e 
XX ocorreram mudanças com relação à recepção do 
sobrenatural. No período shakespeariano havia a crença no 
sobrenatural, o que era expresso nas obras de Shakespeare. Não 
havia combate aberto com o materialismo. (Cf. PENZOLDT, 
1952) Assim, não era necessário preparar a audiência 
psicologicamente para a aparição sobrenatural porque eles 
aceitavam-na como real. Dessa forma, segundo Amélia 
Carvalho, Shakespeare utilizou o elemento sobrenatural como 
recurso cênico que criava grande impacto sobre uma platéia 
dominada por crenças e superstições. (Cf. CARVALHO, 1980) 
Os elementos sobrenaturais presentes nas obras 
shakespearianas correspondiam a um dos recursos ricamente 
utilizado pelo autor inglês para atingir o efeito melodramático e 
discorre sobre temas universais como a justiça e o amor, como 
pode ser verificado na peça “Sonho de uma noite de verão”: 

Havia uma lei na cidade de Atenas que dava aos 
pais o poder de obrigar suas filhas a se casarem 
com o noivo que eles escolhessem. Se a filha se 
recusasse, o pai tinha o direito de mandar matá-
la. Como os pais não costumam desejar a morte 
das próprias filhas, mesmo que estas sejam um 
tanto rebeldes, a lei raramente ou nunca era 
executada, embora as jovens da cidade muitas 
vezes fossem ameaçadas com a sua aplicação. 
Houve, porém, o caso do velho Egeu, que de 
fato se apresentou diante de Teseu, Duque de 
Atenas, para queixar-se de sua filha, Hérmia. Ele 
lhe ordenara que se casasse com Demétrio, filho 
de uma nobre família ateniense, mas Hérmia se 
recusava a obedecê-lo, pois gostava de outro 
jovem ateniense, Lisandro. Egeu pediu a Teseu 
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que fizesse justiça e aplicasse contra sua filha 
aquela lei tão cruel. (...) Teseu, embora fosse um 
príncipe bondoso e clemente, não tinha poder 
para alterar as leis do país. Assim, concedeu a 
Hérmia quatro dias para pensar no assunto; se 
depois disso ela ainda se recusasse a casar com 
Demétrio, seria condenada à morte. 
(SHAKESPEARE, 1998: 121)  

Como se observa nesse trecho, uma família ateniense 
está diante de um dilema que põe em cheque valores como a 
justiça e o amor. A jovem ateniense Hérmia, de acordo com a 
lei local, é obrigada pelo pai a se casar com uma pessoa que ela 
não ama. Apesar da recusa de Hérmia em obedecer a seu pai 
levá-la a sentença de morte, Egeu e Hérmia mantêm-se 
irredutíveis em suas posições. Ambos sabem das implicações 
dessa lei. Hérmia tenta justificar a sua posição alegando que 
não ama Demétrio e que sua amiga Helena o ama loucamente. 
Até aqui, forma-se o ciclo amoroso “Helena ama Demétrio que 
ama Hérmia, e esta por sua vez ama Lisandro” que também em 
cheque a amizade dos jovens atenienses. Visando uma solução 
para esses dilemas, Teseu oferecer a Hérmia quatro dias para 
pensar no assunto. Nesse tempo, ela foge para a floresta com 
seu amado Lisandro, sendo seguida por Helena e Demétrio. 
Segundo Jacques Le Goff, a floresta, local próprio para fuga 
dos amantes, é habitada por seres sobrenaturais como fadas e 
duendes (Cf. LE GOFF, 1990): 

O bosque onde Lisando e Hérmia combinaram 
encontrar-se era a morada predileta dos 
pequenos seres conhecidos como fadas e 
duendes. Oberon, o rei dos duendes, e Titânia, a 
rainha das fadas ambos com seu cortejo de 
minúsculas criaturinhas, todas as noites enchiam 
o bosque de vida com suas alegres brincadeiras. 
O reizinho e a rainhazinha estavam, nesta época, 
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num triste desentendimento; sempre que se 
encontravam à meia-noite pelos caminhos 
sombreados do agradável bosque, os dois 
começavam a discutir, até que todos os seus 
súditos, cheios de medo, se escondiam dentro 
das corolas das flores. (...) Oberon mandou 
então chamar Puck, seu duende predileto e 
conselheiro particular. (...) – Venha aqui, Puck 
(...) Vá buscar aquela flor que as moças chamam 
amor-perfeito. O suco dessa florzinha roxa, 
derramado sobre as pálpebras de quem dorme, 
desperta na pessoa uma paixão cega pelo 
primeiro ser vivo que ela enxergar ao abrir os 
olhos. (...) Enquanto esperava a volta de Puck, 
Oberon viu Demétrio e Helena entrarem no 
bosque e ouviu sua conversa. Demétrio 
censurava a moça por tê-lo seguido, e depois de 
muitas palavras rudes de sua parte, e meigos 
queixumes de Helena, que o lembrava de seu 
antigo amor e suas juras de fidelidade, Demétrio 
se foi, deixando-a (...) sozinha e indefesa, à 
mercê dos animais selvagens da floresta. Helena, 
porém, pôs-se a correr atrás dele com todas as 
suas forças. O rei dos duendes, sempre amigos 
dos namorados, sentiu grande compaixão por 
Helena (...) quando Puck voltou com a florzinha 
roxa, Oberon lhe ordenou: - Leve uma pétala 
desta flor: passou por aqui uma linda moça, que 
está apaixonada por um rapaz que a desdenha. 
Se você o encontrar dormindo, derrame nas suas 
pálpebras algumas gotas deste elixir do amor; 
mas faça isso quando ela estiver perto dele, de 
modo que a primeira pessoa que ele vir ao 

 382 

acordar seja essa jovem desprezada. 
(SHAKESPEARE, 1998: 122-124) 

Ao entrar na morada dos seres sobrenaturais, os jovens 
atenienses ficam a mercê da influência desses seres 
sobrenaturais, devido ao filtro-do-amor que provoca distorções 
da visão amorosa. Puck e Oberon provocaram com a flor roxa 
ora a desarmonia e ora harmonia entre os jovens atenienses. O 
primeiro derrama as gotas do elixir do amor nos olhos de 
Lisandro e este ao acordar vê Helena, apaixonando-se 
loucamente por ela. Já o segundo, sabendo que Puck havia 
derramado o elixir nos olhos de Lisandro em vez de Demétrio, 
ao encontrar este último e toca-lhe as pálpebras com o suco do 
amor-perfeito. Demétrio vê Helena ao acordar. Dessa forma, a 
conflito já está formado porque Helena, antes desprezada pelo 
seu amado Demétrio, é agora disputada, devido ao efeito do 
elixir, por Lisandro e Demétrio. Puck, empenhado em repara 
seu erro, trouxe todos ao mesmo lugar e sem que eles 
percebessem desfez o encanto dos olhos de Lisandro. Quando 
Lisandro despertou, ele recobrou todo amor que tinha por 
Hérmia. Assim, Egeu parou de opor-se ao casamento de 
Hérmia e Lisandro porque ele compreendeu que Demétrio não 
queria mais se casar com sua filha. E consentiu que a cerimônia 
ocorresse dali a quatro dias, no mesmo dia em que Hérmia 
seria condenada à morte. Helena e Demétrio também se 
passaram no mesmo dia. 

“Sonho de uma Noite de Verão” entremeia elementos 
do reino maravilhoso dos contos de fada, em que o mundo 
ilusório se apresenta como um real tão desejado que, em 
oposição, o outro real, representado pela sociedade, aparece 
distorcido por valores falsos como a injustiça e a hipocrisia. Há 
um movimento que se inicia a partir de um desequilíbrio 
provocado por uma lei injusta que acarreta no êxodo dos jovens 
atenienses para o mundo da floresta e o retorno ao mundo real, 
valorizado pela descoberta de valores antes menosprezados – a 
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justiça, o amor e a amizade. O descobrimento desses valores 
não se daria sem a intervenção dos seres sobrenaturais, o que 
levar a crer que: além de recurso cênico, o sobrenatural 
representava uma alegoria de concepções ora cristãs ora pagãs 
sobre o homem, a natureza, o universo, seus inter-
relacionamentos e suas forças - mesmo que não houvesse uma 
visão filosófica ou religiosa explícita nos textos literários. (Cf. 
CARVALHO, 1980) 

 Observa-se também que a irrupção de mundo 
maravilhoso no meio real, mesmo que as personagens do 
mesmo real não tenham conhecido da influência deste, 
corrobora a afirmativa de Nuñes e Victor Hugo Pereira de que 
a introdução de elementos do gosto e da cultura popular nas 
obras shakespearianas alterava qualquer rigidez na estrutura 
trágica, criando-se muitas vezes o anticlímax e rupturas na 
organização lógica das falas e ocasionavam o desrespeito às 
três unidades no teatro shakespeariano. (Cf. NUÑES & 
PEREIRA, 1999) 
Já os escritores góticos no século XVIII tiveram que criar uma 
atmosfera para aparição sobrenatural, como castelos mal-
assombrados, passagens secretas, túmulos e cemitérios, porque 
teve lugar a suspensão da credibilidade no sobrenatural e 
combate contra o racionalismo. Nos séculos XIX e XX, 
intensifica-se o ceticismo no sobrenatural e esse é o momento 
propício para as narrativas curtas de fantasmas e estranhas. 
Exemplo de narrativa Fantástica desse período é “O Horla”, 
primeira versão, de Guy de Maupassant (1997), na qual o 
narrador autodiegético é vítima de uma sucessão de eventos 
sobrenaturais no seu cotidiano. Ao acordar, ele tem a sensação 
de estar sendo enforcado por um ser invisível e, durante o dia, 
sente-se acompanhado por este mesmo ser, ao qual chamou de 
Horla. Além disso, este ser também bebe líquidos, como água e 
leite, deixados no quarto do narrador-personagem enquanto ele 
dorme, fazendo com que ele acorde surpreendido pelo fato de 
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os copos de leite e água estarem vazios sem que tenha bebido 
seu conteúdo.  
Nessa narrativa fantástica, como na narrativa maravilhosa, 
prepara-se o leitor para a ocorrência de fatos insólitos, 
conforme se pode ver em: 

Tão logo seus amigos estavam reunidos, disse-
lhes: - Vou submeter à sua consideração o caso 
mais estranho e mais inquietante que até hoje 
deparei. Aliás, nada tenho a dizer-lhes a cerca do 
meu cliente. Ele próprio falará. 
(MAUPASSANT, 1997: 45) 

Diferentemente das narrativas maravilhosas, nas narrativas 
fantásticas, estranhas e shakespearianas há referências ao 
mundo real através de referências geográficas, históricas ou 
situacionais precisas, que conduzem o leitor a crer que os fatos 
narrados ocorrem num mundo real e com pessoas “de carne e 
osso” como ele, leitor empírico, como se verifica em: 

Tenho quarenta e dois anos. Não sou casado, 
minha fortuna é o bastante para permitir-me 
viver com certo luxo. Eu habitava uma 
propriedade às margens do Sena, em Biessard, 
próximo de Ruão. Gosto de caça e pesca. Ora, 
eu tinha atrás de mim, acima dos grandes 
rochedos que dominavam minha casa, uma das 
mais belas florestas de França, a do Roumare, e 
à minha frente um dos mais belos rios do 
mundo. (MAUPASSANT, 1997: 46) 
O narrador autodiegético faz uma descrição 
geográfica precisa, quase cartográfica, do local 
onde ele morava, com elementos que podem ser 
conferidos no mundo real, como os rios Sena e 
Ruão, Biessard, França e a floresta Roumare. 
Tal descrição precisa não se dá no Maravilhoso, 
que faz referência a lugares que não se verificam 
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no mundo real, como Carduel, Gales e floresta 
de Broceliandre como pode se observa em: 
“Arthur, o bom rei da Bretanha cuja valentia nos 
ensina a ser corteses e bravos, reunira corte mui 
rica na festa de Pentecoste. Era em Carduel, em 
Gales. Após comer, os cavalheiros agruparam-se 
nas salas onde os haviam chamado as damas e 
damizelas” (TROYES, 1991: 204) 

Outro ponto em que o Fantástico se difere das narrativas 
maravilhosas e das shakespearianas e se aproxima do Estranho 
é a hesitação experimentada pelas personagens diante da 
natureza dos fatos insólitos narrados. Essa hesitação, ausente 
no Maravilhoso e também nas narrativas shakespearianas, está 
presente no Fantástico, como se verifica a seguir: 

Alguém havia bebido toda a água que eu vira 
duas horas antes. Quem a teria bebido? Eu 
mesmo, sem dúvida, e, no entanto, estava certo, 
absolutamente certo, de não ter feito um só 
movimento durante o meu sono profundo e 
doloroso (...) Mas permanecia na minha alma 
uma dúvida pungente. Não seria eu mesmo que 
me levantava sem ter consciência disso e que 
bebia inclusive as coisas detestadas, porque 
meus sentidos, entorpecidos pelo sono 
sonambúlico, podiam ter-se modificado sem 
perder suas repugnâncias comuns e adquirindo 
gostos diferentes? (MAUPASSANT, 1997: 48) 

Vê-se que o narrador-personagem hesitou entre duas causas 
possíveis para os fatos insólitos: eles haviam sido provocados 
por um ser invisível, enquanto a personagem estava dormindo, 
ou a própria personagem, sonâmbula, havia provocado os fatos 
que se supõem insólitos. Segundo Felipe Furtado, essa 
hesitação entre uma causa empírica, o sonambulismo, e uma 
causa meta-empírica, ação de um ser invisível, constitui umas 
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das características principais do gênero Fantástico (Cf. 
FURTADO, 1980: 75), o que corrobora Todorov:  
O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do 
leitor – um leitor que se identifica com a personagem principal 
– quanto à natureza de um acontecimento estranho. Esta 
hesitação pode se resolver seja porque se admite que o 
acontecimento pertence à realidade; seja porque se decide que é 
fruto da imaginação ou resultado de uma ilusão. (TODOROV, 
1992: 165-166) 
Impossibilitado de resolver esse questionamento sozinho, o 
narrador procura o Dr. Marrande – que na condição de médico 
empresta o estatuto da autoridade à narrativa –, na esperança de 
ele oferecer uma solução para suas dúvidas. Este, influenciado 
pelo questionamento desencadeado pelo narrador 
autodiegético, passa a procurar uma explicação para os eventos 
insólitos, a qual não é encontrada – “Não sei se este homem 
está louco ou se ambos estamos... ou se... se o nosso sucessor 
realmente chegou”. (MAUPASSANT, 1997: 56) Assim, 
mantém-se ao longo da narrativa uma ambigüidade com 
relação ao caráter empírico ou meta-empírico dos eventos 
insólitos. 
Exemplo de narrativa estranha desse período é “A queda da 
casa de Usher”, de Edgar Allan Poe. Nessa narrativa, o 
narrador homodiegético conta, em primeira pessoa, a sua 
peregrinação em busca da casa de Roderick Usher, seu amigo 
de infância. Roderick, personagem principal da história, havia 
enviado uma carta ao narrador, pedindo-lhe que fosse visitá-lo. 
Ao contrário das narrativas maravilhosas, fantásticas e s 
shakespearianas, no Estranho evoca-se para o leitor implícito 
uma possibilidade de explicação, à luz da razão, para os fatos 
insólitos: 
Era um mistério que parecia insolúvel (...)Cheguei à conclusão 
de que, embora haja uma combinação de simples objetos, com 
o poder de nos afetar assim, a análise desse poder basta para 
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modificar ou talvez destruir sua capacidade de influenciar. 
(POE, 1995: 75) 
Assim, já se prepara o leitor, no início da narrativa, para a 
postura que o narrador terá diante dos fatos insólitos, dentre os 
quais, o fato de a irmã de Roderick “ressuscitar” quinze dias 
após haver morrido de catalepsia, as aparições fantasmagóricas 
e a própria queda da casa depois da morte de seus habitantes. 
Para todos esses fatos, tende-se a uma explicação empírica, em 
vez de uma explicação meta-empírica. 
No que tange ao gênero Fantástico, o Estranho, ao contrário, 
oferece uma saída para a dúvida quanto à causa ou à natureza 
dos fatos insólitos. Enquanto no Fantástico, hesita-se a todo o 
momento entre uma causa empírica e outra meta-empírica, no 
Estranho recorre-se à solução empírica, demonstrando que os 
fatos insólitos narrados ao longo do texto apenas aparentam ser 
insólitos, uma vez que eles não contradizem as leis da natureza. 
Tanto as narrativas fantásticas, shakespearianas e como as 
estranhas, diferentemente da Maravilhosa – que se refere a um 
mundo inteiramente arbitrário, alucinado e impossível, onde o 
espaço e os fenômenos encenados não permitem qualquer 
dúvida quanto à sua índole meta-empírica – remetem a um 
mundo real, com personagens caracterizadas semelhantes a 
pessoas “de carne e osso”, onde fatos insólitos imergem. 

Como se pode verificar a extensão da categoria 
sobrenatural é ampla, sendo impossível conceber um único 
gênero que agrupasse todas as obras onde intervenha. A 
ocorrência do sobrenatural, primariamente estudado por 
Lovecraft, Penzoldt e Summers, não corresponde a um gênero. 
Como foi apontado acima, eles não utilizavam critérios 
objetivos e literários para o estudo das obras em que o insólito 
irrompe, e sim critérios impressionistas – amplamente 
criticados pela crítica literária, ao correlacionar o sobrenatural 
com o sentimento de medo, a crença ou o ceticismo do autor e 
do leitor. 
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No entanto, observa-se, como aponta Todorov, que o 
sobrenatural assume diferentes funções no interior das 
narrativas em que aparece: pragmática – o sobrenatural 
emociona, assusta ou simplesmente mantém em suspense o 
leitor –, semântica – o sobrenatural constitui sua própria 
manifestação – e sintática – ele entra no desenvolvimento da 
narrativa. (Cf. TODOROV, 1992: 171) Verificam-se estas três 
funções nas narrativas acima analisadas, principalmente a 
terceira que está mais ligada à totalidade das obras literárias do 
que as outras duas funções uma vez que caracteriza o 
sobrenatural como elemento estruturador: 

O acontecimento sobrenatural intervém para 
romper o desequilíbrio mediano e provocar a 
longa busca do segundo equilíbrio. O 
sobrenatural aparece na série de episódios que 
descrevem a passagem de um estado ao outro. 
(TODOROV, 1992: 173)  

Assim, há um ponto em ponto primordial entre as 
narrativas acima analisadas: os eventos sobrenaturais 
estruturam a história narrada visto que descrevem a passagem 
de um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio 
como em “Sonho de uma noite de Verão” e “A Queda da casa 
de Usher” ou de um estado de equilíbrio para um estado de 
desequilíbrio como em “O Horla”. Porém, estas narrativas 
diferem em um ponto: em “O Horla” e “A Queda da casa de 
Usher” o sobrenatural corresponde ao tema principal das 
narrativas, sendo posto em cheque a possibilidade de realização 
empírica ou meta-empírica do mesmo, enquanto em “Sonho de 
uma noite de Verão” ele corresponde apenas a um episódio – a 
intriga de Oberon e Titânia, seu mundo com suas fadas e 
duendes – que estrutura a narrativa, mas não é o tema principal 
dela.  

A partir disso, pode-se chegar a seguinte conclusão: o 
sobrenatural como gênero abrange as narrativas em que o 
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elemento sobrenatural aparece como um episódio que estrutura 
a narrativa. Daí, Estranho, Fantástico e Sobrenatural são 
gêneros próximos uma vez que se estruturam a partir do 
mesmo elemento narrativo – eventos sobrenaturais. Entretanto, 
o Sobrenatural se distancia do Fantástico e do Estranho porque 
eles não compartilham do mesmo tema. Já o sobrenatural como 
eixo temático de que envolve nas narrativas dos gêneros 
Fantástico e Estranho, além dos gêneros Maravilhoso e 
Realismo Maravilhoso. Estes gêneros, portanto, constituem 
gêneros do macro-gênero do sobrenatural; uma vez que a 
categoria sobrenatural é episódica nas demais obras em que 
aparece. 
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O INSÓLITO MEDIEVAL 
NA LITERATURA E CINEMA: 

MANIFESTAÇÕES DO MARAVILHOSO 

Michelle de Oliveira  
Uerj 

A Idade Média, época na qual a Igreja Católica 
dominava o cenário religioso, foi palco das grandes histórias de 
cavalaria a revelarem-se por meio de personagens míticas que 
remetem ao universo maravilhoso. Tal universo, povoado por 
eventos insólitos, revela-se por meio das maravilhas e 
aventuras buscadas por cavaleiros que se destacavam por seus 
feitos heróicos, transformando-se em mitos que perpassam 
gerações, a eternizarem-se na mente humana através da 
Literatura. 

Os filmes Excalibur, Rei Artur e Lancelot refletem um 
universo medieval povoado por cavaleiros que enfrentavam 
grandes batalhas em nome da honra e liberdade. Em relação à 
narrativa fílmica “Excalibur”, pode-se dizer que esta se inicia 
com Uter Pendragão vencendo uma batalha e, em seguida, 
comemorando a sua vitória com os amigos. Em meio à 
comemoração, o marido de Igrayne pede para que sua esposa 
dance. Uter, então, admirando-a pela sua dança envolvente, se 
sente atraído por Igrayne e deseja possuí-la, pedindo a ajuda do 
mago Merlim para alcançar o seu objetivo.  

Merlim, então, por meio de um feitiço, faz com que 
Uter atravesse o penhasco flutuando no hálito do dragão, 
conseguindo, assim, lograr o seu objetivo, sendo este um dos 
eventos insólitos do filme. Do fruto do amor de Uter com 
Igrayne nasce Artur, personagem principal da narrativa. A 
narrativa fílmica se desenvolve em torno da matéria da 



 393

Bretanha, que envolve tanto o ciclo arturiano quanto a Távola 
redonda. 

Sendo o vocábulo maravilhoso “pertencente ao 
vocabulário medieval” (LE GOFF, 1994: 55), pode-se afirmar 
que Excalibur mostra aspectos do período medieval, em que se 
encontra imerso o gênero Maravilhoso. Jacques Le Goff em 
seu livro O imaginário medieval afirma que “o maravilhoso é 
um contrapeso para a vulgaridade e a regularidade 
quotidianas”. (LE GOFF, 1994: 51) 

Para Le Goff, o maravilhoso é percebido pelas 
personagens de uma narrativa como algo natural, esperado. O 
historiador reflete, em seu livro, sobre as aparições do 
maravilhoso, bem como o seu caráter de imprevisibilidade: 

as aparições do maravilhoso dão-se, muitas 
vezes, sem relação com a realidade quotidiana 
mas surgem no meio dela. Se bem que subsista o 
movimento de admiração dos olhos que se 
arregalam, a pupila dilata-se cada vez menos e 
este maravilhoso, conservando embora o seu 
caráter vivido de imprevisibilidade, não parece 
particularmente extraordinário. (LE GOFF, 
1994: 52) 

Levando-se em conta o lado semântico do vocábulo 
maravilhoso (do latim mirabilia), pode-se dizer que a 
maravilha, nesse gênero se revela pelo olhar. Desta forma, o 
mundo mágico presente no filme se revela pelas figuras do 
mago Merlim (o grande feiticeiro e mediador entre o herói e o 
seu objetivo a ser alcançado) e Morgana (aprendiz de feiticeira, 
que se dedica à arte da feitiçaria, sendo esta ensinada pelo 
grande mago Merlim). 

Refletindo um mundo alucinado, no Maravilhoso 
estabelece-se, deste modo como que um pacto 
tácito entre o narrador e o receptor do 
enunciado: este deve aceitar todos os fenômenos 
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nele surgidos de forma apriorística, como dados 
irrecusáveis e, portanto, não passíveis de debate 
sobre a sua natureza e causas. Em contrapartida, 
a narrativa não procurará levá-lo dolosamente a 
considerar possível o sobrenatural desregrado 
que lhe propõe, mostrando-lhe desde cedo que a 
fenomenologia nela representada não tem nem 
pretende ter nada de comum com o mundo 
empírico. (FURTADO, 1980: 35) 

Adentrando-se no mundo das personagens, aparece na 
trama a figura da dama do lago, surgindo das águas de um lago 
e segurando a espada excalibur nas mãos. A água, no filme, 
aparece como força representativa da vida e da feminilidade, 
características associadas à personagem feminina em questão. 

Lancelote representa um grande cavaleiro, ao qual 
vencera muitas batalhas e campeonatos, tornando-se, devido a 
isto, um cavaleiro muito famoso no reino de Camelot. 

Já Percival aparece no filme como um rapaz puro e 
ingênuo. Em Perceval ou o Romance do Graal, de Chrétien de 
Troyes, primeiro romance que relata as histórias cavaleirescas, 
Percival passa por uma série de provas e aventuras até 
encontrar o Graal. Conta-se que Percival fora criado pela sua 
mãe em uma floresta, mantendo-o, assim, isolado do convívio 
social, por temer que seu filho tomasse o mesmo rumo que o 
pai e os irmãos mais velhos, todos mortos em combate. Devido 
a isto, Percival tornara-se um menino ingênuo, que falava tudo 
o que lhe vinha à mente, não medindo, assim, as conseqüências 
de seus atos. Na obra em questão, a inocência de Percival é 
revelada pelos cavaleiros da demanda, quando ele se depara 
com alguns deles armados com armaduras prateadas e lanças 
reluzentes, ficando, assim, encantado com o brilho que reluzia 
das armas. Devido a ele nunca ter visto um cavaleiro antes, 
pensa que são anjos: “– Ah, senhor Deus, perdão! São anjos 
que vejo aqui!”. (TROYES, 1992: 27)  
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Assim como no Romance do Graal, Percival aparece 
como um cavaleiro inocente e puro, Galaaz também aparece na 
Demanda do Santo Graal como cavaleiro sem mácula, 
mantendo a castidade, ideal propagado pela Igreja e seguindo 
suas aventuras em conformidade com os ideais cristãos. 

Como uma passagem representativa das virtudes 
apresentadas por Galaaz na Demanda do Santo Graal, pode-se 
destacar a que se refere à estadia de Galaaz e Boorz na casa de 
um rei. Contas-se que Galaaz e Boorz estavam na casa de um 
rei chamado Brutos e este  

começou a perguntar de seus feitos. E eles lhe 
disseram um pouco de algumas coisas. E a filha 
do rei Brutos, que era muito formosa, olhou 
muito tempo Galaaz e pareceu-lhe tão formoso e 
bem feito, que o amou entranhadamente, como 
nunca amou tanto nada no mundo, que não 
tirava dele os olhos; e quanto mais o olhava, 
mais gostava dele e mais o amava (MEGALE, 
1988: 97) 

A donzela então, chorava muito por amor a Galaaz. 
Uma certa noite, ela decidiu ir ao local em que Galaaz dormia e 
deitar-se ao seu lado, na tentativa de entregar-se à sua grande 
paixão. Galaaz, ao acordar, vê a donzela no leito ao seu lado e 
se espanta, pedindo-lhe, então, que se afaste dele, pois não 
queria lhe fazer mal. Mas a donzela, dominada pelo desejo, 
queria, a qualquer custo, tê-lo em seus braços. No entanto, 
Galaaz, mantendo firme a castidade, não atendeu aos pedidos 
da donzela, que se matou, por nutrir um amor impossível. (Cf. 
MEGALE, 100-101) 

Nessa passagem, é notável o quanto Galaaz, o mais 
puro dos cavaleiros, se esforçava por se manter casto, 
resistindo às tentações e não se deixando dominar pela luxúria, 
pecado recriminado pela Igreja. 
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Como personagem protagonista do filme Excalibur, 
aparece a figura majestosa do grande rei sendo coroado devido 
a retirar de uma pedra a espada Excalibur, sendo este outro 
evento insólito do filme. Em seu reino, decide construir uma 
mesa redonda, em que os cavaleiros poderiam se reunir para 
contar sobre suas aventuras e as vitórias conseguidas na 
batalha. Artur afirmava ser a mesa redonda símbolo de 
igualdade. Da mesma forma que em Excalibur, no filme Rei 
Artur, a personagem protagonista afirmava que na mesa 
redonda não poderia haver cabeceira, para que não houvesse 
privilégio e todos fossem iguais. No primeiro filme citado, 
Artur ele se apaixona por Guenevra, que lhe trai posteriormente 
com o seu melhor amigo, Lancelot. Devido a esta traição, Artur 
se sente desonrado e sem forças para manter vivo o seu poder, 
vendo o seu reino ser aos poucos destruído.  

A busca pelo poder apresenta-se como um grande 
objetivo a ser alcançado, a notar-se em algumas histórias 
cavaleirescas, como se observa no filme Rei Artur, em que a 
história é focalizada na busca pelo poder, por meio da guerra 
entre os bretões e saxões. Neste filme, Artur, objetivando 
lograr o poder e a liberdade do seu povo, defende-o fielmente, 
seguindo os ideais da Igreja, sendo por isso reverenciado pela 
sua bravura e lealdade aos ideais cristãos. 

Em Excalibur, o Santo Graal, vaso sagrado, assim como 
a espada Excalibur- utilizada por Artur para vencer diversas 
batalhas- são objetos mágicos. Já em relação ao filme Lancelot, 
observa-se que neste não aparece o Santo Graal, pois enfatiza-
se no referido filme a questão da traição de Guinevere com 
Lancelot. Nessa narrativa fílmica não há uma variedade de 
eventos insólitos como há em Excalibur. O insólito que se pode 
destacar refere-se à própria espada mágica, a qual Lancelot 
utilizara para vencer um inimigo numa batalha. Embora 
Lancelot tenha traído o seu amigo Artur, verifica-se no filme 
que o audaz cavaleiro luta para proteger o reino de Camelot e 
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auxiliar o seu amigo. Assim, as personagens em questão não 
apresentam-se como rivais e sim, aliados na defesa de seus 
ideais e de seu povo. 

 Em relação aos objetos auxiliadores que aparecem nas 
narrativas maravilhosas, Nely Novaes Coelho, em seu livro 
Literatura infantil: teoria, análise, didática afirma que o objeto 
mágico, designado por ela como auxiliar mágico, “natural ou 
sobrenatural afasta ou neutraliza os perigos e ajuda o herói a 
vencer”. (COELHO, 1997: 100) A autora, ao teorizar sobre os 
contos maravilhosos, revela que “há sempre um mistério, um 
enigma ou um interdito superlativamente forte para ser 
superado, decifrado ou vencido pelo herói (ou heroína)”. 
(COELHO, 1997: 178) 

 O Santo Graal surge como objeto envolto por um 
enigma, pois todos desejam saber os mistérios do Graal e o que 
Deus tem a revelar. Desta forma, somente o cálice sagrado é 
capaz de fazer com que Artur saia do perigo em que se 
encontra, pois é buscado pelos cavaleiros da Távola Redonda 
devido ao rei ver o seu reino destruído e acreditar que somente 
o objeto sagrado pode restituir-lhe o poder e tirar a Bretanha da 
miséria e da fome que dominavam a região. Artur ordena, 
então, que os cavaleiros saiam em demanda em busca do cálice 
sagrado. 

Ao saírem em demanda, os cavaleiros encontram 
diversas aventuras, que são buscadas por este, sendo estas, 
associadas ao insólito, as propulsoras da narrativa. Ao 
buscarem e depararem-se com as aventuras, os cavaleiros não 
demonstram medo e nem espanto diante das mesmas, antes a 
encaram com toda a bravura de um cavaleiro que domina as 
técnicas de destreza de armas, defendendo-se dos perigos 
enfrentados por meio de batalhas, protegendo, assim, as 
donzelas e propagando os ideais cristãos. 

Pode-se citar como exemplo da coragem característica 
dos cavaleiros, a personagem da Demanda Palamades, 
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cavaleiro de armas negras, que seguia uma besta descomunal, 
pois esta soltava ladridos que deixavam a todos maravilhados, 
ansiosos por descobrir qual a maravilha que se escondia 
naquela besta. Quando Palamades vai em busca de sua caça, 
nota-se que ele não demonstra medo em relação a esta, pelo 
contrário, vai em busca do monstro com toda a coragem de um 
cavaleiro andante, em busca de aventuras. (Cf. MEGALE, 
1988: 118-123) 

O cavaleiro quando sai em busca de aventuras, na 
verdade essa procura centra-se em uma busca pela sua própria 
identidade, como afirmara Le Goff:  

o maravilhoso está profundamente ligado a essa 
procura da identidade individual e coletiva do 
cavaleiro idealizado. O facto de as provas do 
cavaleiro passarem por toda uma série de 
maravilhas-maravilhas que ajudam (como certos 
objetos mágicos) ou maravilhas que é preciso 
combater (como os monstros)- levou Erich 
Köhler a escrever que a própria aventura, 
representada pela valentia, pela procura da 
identidade por parte do cavaleiro no mundo da 
corte, é em última análise ela própria uma 
maravilha. (LE GOFF, 1994: 21) 

Outra característica presente no livro citado em relação 
aos cavaleiros é a honra. Quando algum cavaleiro enfrentava 
uma batalha com outro, o que perdesse a batalha desejava 
prontamente se vingar de quem o derrubara. Daí ia atrás do 
cavaleiro que o desonrara, para enfrentá-lo em outra batalha, 
vingando-se da ofensa. Quando não encontrava o cavaleiro que 
o derrubara, preferia a morte a viver em desonra. Daí poder-se-
á perceber a importância da honra como virtude essencial aos 
cavaleiros. Portanto, os valores morais e religiosos eram os que 
norteavam os grandes cavaleiros da demanda. 
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Da mesma forma, a presença da religiosidade é 
significativa nas narrativas maravilhosas, pois esta fazia parte 
do ideário da Idade Média, que acreditava na interferência 
constante de Deus, dos milagres, enfim, do insólito. Devido a 
isto, não há espaço nas narrativas maravilhosas para a hesitação 
ou ambigüidade, pois o insólito constituía-se em crença aceita 
pela sociedade medieva, que o incorporava à sua realidade:  

e provavelmente é exactamente este o dado mais 
inquietante do maravilhoso medieval, ou seja, o 
facto de ninguém se interrogar sobre a sua 
presença, que não tem ligação com o quotidiano 
e está, no entanto, totalmente inserida nele. (LE 
GOFF, 1994: 26) 

Na Idade Media era comum a busca pela purificação, 
daí os cavaleiros saírem em demandas, cruzadas, etc., visando 
a uma ascensão de ordem espiritual. Vê-se, então, que os 
cavaleiros combatidos em batalha, antes de morrerem, 
desejavam a presença de um ermitão, numa tentativa de “salvar 
a alma dos pecados”. Observa-se, portanto, que os objetivos 
que se desejavam alcançar, nessa época, estão diretamente 
relacionados com os valores espirituais. Até mesmo as provas 
pelas quais os cavaleiros passavam, tinham como objetivo, 
além da conquista almejada, a purificação. 

Contudo, durante as suas passagens pelos diversos 
lugares em suas buscas pelo Graal, os cavaleiros se deixavam 
atrair pelas tentações que surgiam, não conseguindo, diversas 
vezes, a tão desejada purificação da alma.  

Percival, o cavaleiro escolhido para a conquista do 
Graal também passa por tentações em sua busca, pois o 
narrador da Demanda do Graal relata que Percival vê uma 
tenda e vai em direção a esta para saber quem encontrava-se 
nela. Ao aproximar-se, Percival se depara com uma linda 
mulher e sente-se atraído por ela. Contudo, ao se aproximar 
dela, vê que a mulher transforma-se em demônio e 
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imediatamente descobre que essa visão que tivera fora uma 
prova de Deus para verificar se iria cair em tentação.  

Os demais cavaleiros da demanda, da mesma forma que 
Percival, passavam por uma série de tentações, porém, 
diferente deste, e atraídos pelas tentações do mundo, 
sucumbiam, pois não possuíam a pureza de Percival. Havia 
somente um cavaleiro que era mais puro que ele: Galaaz. 
Portanto, esses dois cavaleiros apareciam como exemplo a ser 
seguido, devido a vencerem todas as provas, manterem a 
castidade e não se deixarem ser atraídos pelas tentações do 
mundo. Para Richard Wagner, o nome Percival é derivado do 
árabe e significaria parsi (= puro, em árabe) e fal (= louco, 
também em árabe), o que corresponde às características 
apresentadas por Percival no Romance do Graal, visto que a 
personagem aparece nesta obra como um menino ingênuo, sem 
juízo e que molestava freqüentemente as pessoas com 
perguntas, sem medir as conseqüências dos seus atos. Por outro 
lado, Percival também era conhecido pela sua humildade e 
pureza, daí ser um referencial ou um modelo de cavaleiro a ser 
seguido pelos demais. 

Até mesmo em relação ao tema do amor é notável uma 
diferença nas atitudes dos cavaleiros: no Romance do Graal o 
amor que Percival nutre por Branca Flor é um amor mais 
nobre, espiritual, ao passo que não se pode falar nesse amor 
espiritualizado ao se referir a Lancelot e Guinevre na Demanda 
do Santo Graal, pois estes se aproximam mais de um amor 
carnal, diferente do amor concebido como algo sagrado por 
Percival. No Romance do Graal há a exemplificação do amor 
visto como algo puro, santificante: quando Percival se casa 
com Branca Flor, os dois dormem no mesmo leito, contudo não 
há o contato sexual, pois ainda que ele se sinta atraído por 
Branca Flor, os dois resolvem fazer uma oração e logo após 
Percival dorme ao lado de sua amada, porém sem a desposar. 
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O sangue é outro um elemento comum nas estórias 
medievais, aparecendo no filme Excalibur, além da obra O 
Romance do Graal. Nas diversas estórias em que este elemento 
aparece, associa-se a ele o símbolo de vida e morte, assim 
como da fertilidade e sensualidade. No Romance do Graal, 
quando Percival entra num castelo onde encontrava-se o rei 
Pescador, que tornou-se paralítico devido a uma lança que lhe 
perfurou a perna, Percival assiste a uma espécie de ritual, onde 
aparecia uma pessoa carregando uma lança que escorria sangue 
em sua ponta. Ele fica, então, estupefacto com esse evento de 
origem sobrenatural e não pergunta sobre o significado desta 
visão. Posteriormente, uma mulher lhe revela que o seu erro foi 
não ter perguntado o que significava aquela lança com o 
sangue, pois caso fizesse essa pergunta, o rei recuperaria sua 
saúde. Nota-se, portanto, que o sangue aparece nessa passagem 
como um elemento que representa a força vital.  

As histórias medievais podem ser compreendidas como 
a representação de um mito medieval de origem celta, 
associada a elementos cristãos, que deram origem às vários 
aspectos dessa estória narrados pelos romancistas da época. Há, 
portanto, nas diversas estórias sobre o Graal uma associação de 
elementos místicos e religiosos. 

 Pode-se identificar, no filme, a passagem do paganismo 
ao Cristianismo. Os cavaleiros da demanda representavam os 
ideais cristãos. Quando estes não o cumpriam, de acordo com a 
crença medieva, cometiam grande pecado, afastavam-se de 
Deus e não obtinham a salvação. No filme Artur nota-se que o 
paganismo também era condenado pela Igreja Católica. 

Propondo uma leitura para as narrativas maravilhosas, 
Nely Novaes Coelho, seguindo o método proposto por W. 
Propp em A morfologia do conto e por Greimas Semântica 
Estrutural, sintetiza as invariantes propostas pelos dois autores 
em cinco principais: desígnio, viagem, obstáculo, mediação 
mágica e conquista do objetivo.  
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Partindo-se da relação entre Literatura e cinema e 
fazendo-se uma análise estrutural do filme Excalibur e da 
Demanda do Santo Graal, pode-se identificar essas cinco 
funções tanto no filme quanto na obra.  

O desígnio que se pode destacar do filme e da Demanda 
é a busca pelo Graal, conquista tão almejada pelos cavaleiros. 
Tem-se, daí, a viagem, quando os cavaleiros saem em 
demanda. Como obstáculo, pode-se associar as batalhas que os 
cavaleiros enfrentavam para alcançarem o seu objetivo. A 
mediação mágica surge como a força do destino e os sonhos de 
Percival, aparecendo, estes como sinais de que ele está perto de 
encontrar o Graal. Por fim, há a conquista do objetivo quando 
Percival dá fim a Demanda, encontrando o Santo Graal. 

Em relação ao inventário do maravilhoso medieval, Le 
Goff o estrutura de acordo com as regiões e os lugares, os seres 
humanos ou antropomorfos, os animais, os objetos, dentre 
outros. 

Sobre as regiões e lugares comuns nas narrativas 
maravilhosas, surgem “a montanha e os rochedos, as fontes e 
nascentes, as árvores, as ilhas”. (LE GOFF, 1994: 57) Já as 
regiões e lugares devidos à ação dos homens aparecem “as 
cidades, os castelos, as torres, e os túmulos”. (LE GOFF, 1994: 
57) 

Nas histórias nas quais encontra-se imerso o gênero 
Maravilhoso é recorrente a aparição da floresta como cenário 
onde se desenvolve o enredo ou como local da ocorrência do 
insólito. É igualmente por meio da floresta que o mundo 
mágico se revela aos olhos da personagem, amalgamando as 
fronteiras entre o real e imaginário, por meio de elementos 
insólitos na visão do leitor real e comuns e corriqueiros no 
universo diegético. 

Vê-se, então, que tanto Excalibur quanto Rei Artur se 
passam em ambientes naturais: lagos ou nos ambientes 
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produzidos pela ação dos homens- castelos- sobre os quais 
mencionara Le Goff. 

Como animal imaginário pode-se identificar em 
Excalibur o dragão, elemento desencadeador de um dos 
eventos insólitos da narrativa. O objeto produtor sobre o qual 
Le Goff se refere é a taça sagrada: o Graal. Por fim, como 
objeto roborativo, o autor exemplifica como sendo a espada. 
Sobre este último elemento, pode-se dizer que é dado um 
destaque a este no filme, pois Artur adquire o poder por meio 
da espada, daí ser designada “a espada do poder”. Desta forma, 
como objetos que estruturam o universo maravilhoso, pode-se 
incluir além da espada, o anel, o espelho, os óculos, binóculos, 
assim como diversos objetos que se referem ao olhar. No filme 
observa-se dois objetos envoltos por uma áurea insólita: o 
Graal e a espada. 

Assim como a floresta aparece como um ambiente 
natural que possibilita a imersão em um mundo mágico, é 
também por meio do olhar que a maravilha se revela. Por isso a 
questão do olhar torna-se fundamental nos textos maravilhosos. 
Referindo-se ao tema do olhar, Todorov, ao explicitar em 
termos freudianos o sistema percepção-consciência, ressalta a 
importância do termo percepção, ao afirmar que “as obras 
ligadas a esta rede temática fazem a problemática aflorar 
incessantemente, e muito particularmente a do sentido 
fundamental, a visão (“os cinco sentidos que são apenas um, a 
faculdade de ver”, dizia Louis Lambert): a ponto de podermos 
designar todos estes temas como “temas do olhar”. 
(TODOROV, 2004: 128)  

Pode-se, assim, explicitar a aproximação do campo 
semântico das palavras “espelho”, objeto que também aparece 
em diversos textos maravilhosos, “maravilha” e “olhar”, 
tomando-se por base a parentesco que Pierre Mabile afirma 
existir entre essas três palavras, que em francês faz lembrar o 
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verbo “mirar”: miroir, merveille e se mirer (espelho, maravilha 
e mirar-se em francês).  

As narrativas que tem como temática o ciclo arturiano 
incorporam elementos da cultura celta. Rosane Volpatto afirma 
que  

Merlim ou Myrddin, como ele é às vezes 
chamado, é uma versão posterior de Math, o 
Deus Celta que podia ouvir qualquer coisa no 
mundo e o protetor de seu sobrinho Gwydion. 
Isso coincide com o relacionamento de Merlim 
com Arthur.  
(http://www.rosanevolpatto.trd.br/damadolago.html) 

Igualmente, as donzelas das novelas cavaleirescas, 
assim como a dama do lago podem ser associadas às virgens e 
donzelas celtas, pois  

para os celtas, a “Donzela” ou as “Virgens” 
podiam ser encontrada como guardiãs das fontes 
e até como as lindas donas de castelos de olhar 
lânguido, assim como as prisioneiras de 
senhores malvados.  
(http://www.rosanevolpatto.trd.br/damadolago.html) 

Em Rei Artur, também há a incorporação e o resgate à 
cultura celta, pois Guinevere aparece no filme como grande 
guerreira, lutando com arcos e espadas, auxiliando, assim, 
Artur em todas as suas batalhas contra os saxões:  

Os costumes celtas confirmam a grande verdade 
psicológica da psique humana: de que nossa 
consciência é bissexual. Os homens celtas 
possuem caldeirões e cálices mágicos e as 
mulheres são guerreiras, possuindo e brandindo 
espadas e facas com grande habilidade.  
(http://www.rosanevolpatto.trd.br/damadolago.html) 
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Da mesma forma, é comum, nos textos maravilhosos, as 
aparições, os sonhos e as visões. Em Excalibur, é notável, 
como exemplo representativo, o sonho de Percival encontrando 
o Graal. Na Demanda, destaca-se o sonho de Lancelot, quando 
fora avisado que estava cometendo um grande pecado, por trair 
o seu grande amigo. Lancelot, no sonho, vê que a sua perna, 
por castigo divino, estava em chamas, acordando, por isso, 
assustado. Ao despertar, vê que Percival se encontra a seu lado. 
Percival vendo, então, a queimadura em sua perna, a toca e 
imediatamente a ferida some (Cf. MEGALE, 1988), sendo este 
outro evento insólito presente na obra. O fogo aparece em 
Excalibur como elemento associado à paixão e, 
conseqüentemente ao pecado, como um sinal ou aviso para que 
Lancelot percebesse a sua infidelidade ao seu amigo e o seu 
distanciamento dos ideais cristãos. Assim, de acordo com tais 
ideais e na concepção dos demais cavaleiros, Lancelot era visto 
como um cavaleiro errante, infiel, não seguindo, portanto, a um 
paradigma de cavaleiro ideal. 

Em relação à estrutura da enunciação, é comum, nos 
textos maravilhosos, o uso do pretérito imperfeito, que 
aparecem em construções como “era uma vez”, “havia muito 
tempo”, dentre outras. O uso dessas expressões reitera o 
sentido de ficcionalidade do texto narrativo, preparando o leitor 
para a imersão em um mundo essencialmente mágico, já que 
por meio dessas expressões, indetermina-se o tempo, de modo 
que o leitor, no fluir da imaginação, penetre em um tempo sem 
limites, num mundo em que tudo é possível e a aparição do 
insólito seja um elemento estruturador. 

Em outras palavras, seria o próprio insólito esperado 
pelas personagens nas narrativas maravilhosas e querido por 
estas, de modo que a ordem seja restabelecida pela 
interferência do sobrenatural, como ocorrem nos contos de 
fadas, por exemplo, em que a varinha mágica reestrutura a 
desordem estabelecida, instaurando-se a ordem em lugar desta. 
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Após a comparação entre as obras A demanda do Santo 
Graa”, Perceval ou o Romance do Graal e das narrativas 
fílmicas Excalibur, Rei Artur e Lancelot, foi possível 
estabelecer semelhanças entre elas, no que diz respeito ao 
enredo (embora algumas cenas presentes na Demanda não 
apareçam nos filmes), nas personagens, os ideais de cavalaria, 
a presença da religiosidade, a busca por aventuras, temas 
constantes nos textos maravilhosos. As narrativas em questão 
evocam o imaginário medieval que se revela pela compreensão 
da mentalidade do período abrangente, dos ideais propagados, 
assim como das estratégias de construção da narrativa, em que 
se encontra imerso o gênero Maravilhoso, que se revela por um 
mundo de encantamentos e maravilhas evocados tanto nas 
obras quanto nas narrativas fílmicas analisadas. 
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A LINGUAGEM PROFÉTICO-
APOCALÍPTICA: LEITORES E TEXTOS 

NUMA VISÃO INUSITADA DO COSMOS E DA 
HISTÓRIA HUMANA 

Pedro Paulo Alves dos Santos 
UNESA-RJ/PUC-RJ 

Representar o Desastre é 
impossível. Ele é definido como 
limite da experiência, mas, ao 
mesmo tempo, a representação é 
a única possibilidade de 
aproximação da sua experiência. 
(SCHOLLHAMMER, 2002: 89) 

De fato, o “desastre” em sua perspectiva estética, sendo 
alvo de uma narração, foi definido por Maurice Blanchot como 
“o evento irrepresentável”. (Cf. PERLBART, 2007) O desastre, 
deste modo, ao contrário do “apocalipse redentor”, interrompe 
o movimento narrativo, do início ao fim, e, por isso não pode 
ser narrado. (Cf. ZIZEK, 2003, 2006) Destarte, é o “desastre” 
enquanto “evento irrepresentável” que cria as condições para o 
surgimento da mais densa relação estabelecida com o “real 
dizível”: o “rompimento” da linguagem:  

A poesia pela ruptura que produz, pela tensão 
insustentável que cria, só pode desejar a ruína da 
linguagem, mas esta ruína é a única chance que 
ela tem de se realizar, de se tornar completa às 
claras, sob os dois aspectos, sentido e forma, 
sem os quais é apenas longínquo esforço em 
direção a si mesma. (BLANCHOT, 1997: 58) 
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Esta “ruptura” libera a linguagem para representar 
aquilo que cala. Gerando uma forma de contradição “in re” na 
forma comum da narratividade: a palavra inusitada da 
“negatividade”. (Cf. AGAMBEN, 2006) Ou segundo Silviano 
Santiago: “Para possuir a palavra nova é preciso abandonar 
antes uma relação racional e analítica com a linguagem”. 
(SANTIAGO, 2000: 76) No mundo cristão tardo-medieval 
trata-se da função “apofática” da linguagem teológica, a via 
“negativa”. (Cf. LICHTENSTEIN, 2004) Ocorre pensar 
também num sistema mais amplo de “representação” que 
deseja resguardar do profano o “dito sagrado” pela interrupção 
do acesso à lógica narrativa e pela proibição ou interdito da 
imagem. Uma forma de “imaginação negativa”. (Cf. 
BESANÇON, 1997: 135-178) Em sua análise sobre a “palavra 
profética”, Maurice Blanchot retoma a idéia que o futuro que 
profere uma realidade, exaure a função do presente: 

Mas a fala profética anuncia um futuro 
impossível, ou faz do futuro que anuncia, e por 
que ela o enuncia algo de impossível, que não 
poderíamos viver e que deve transformar todos 
os dados seguros da existência. Quando a 
palavra se torna profética, não o futuro que é 
dado, é o presente que é retirado, e toda 
possibilidade de uma presença firme, estável e 
durável. (BLANCHOT, 2004: 114) 

No entanto, a “interrupção” na “palavra profética” é o 
“texto” (“escritura”), em sua condição de “evento” poderoso de 
historicidade:  

Se a fala profética está misturada ao fragor da 
história é à violência de seu movimento (...) 
parece que ela essencialmente ligada a uma 
interrupção momentânea da história, à história 
que se torna por um instante, impossibilidade de 
história. (BLANCHOT, 2004: 116)  
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É nesta direção que afirma Karl Eric Schollhammer:  
O desastre é um evento que não acontece, mas 
interrompe os nexos narrativos na consciência e 
na memória histórica. Sua temporalidade é esta 
suspensão entre “ainda não” e “já era”. 
(SCHOLLHAMMER, 2002: 89; Cf. 
AGAMBEN, 2006: 87-90)  

Interrupção. Desastre. E, sobretudo, a Metáfora.  
Uma palavra que transporta algo de um lado 
para o outro (...) vem a ser interpretado como 
um “teor” e um “veículo”, um “foco” no interior 
de uma “moldura”, uma “divisão” ou 
“separação” dividindo campos semânticos, ou 
como uma “intersecção” de dois campos 
semânticos. (KAELIN apud HAHN, 1999: 172) 

Estes são alguns dos conceitos “fundamentais” para 
uma construção hermenêutica (atualização) da linguagem de 
códigos apocalípticos da “comunidade de interpretação”. (Cf. 
VANNI, 1991) O contexto de linguagem (cultura) ou 
“apocalipticismos” (Cf. HANSON, 1992) em textos judaico-
cristãos, no período tardo-antigo, constitui uma das formas 
mais radicais de construção da narração ficcional. Na medida 
em que narra o “Inusitado”, entre a crise e a novidade, o texto 
do “Apocalipse” torna-se uma “metáfora” (Cf. RICOEUR, 
1986; VILLAVERDE, 2004: 101-109 e 119-128; KAELIN 
apud HAHN, 1999: 161-190) do “caos” e do tempo 
“indizível”, operacionalizado na linguagem do “cosmos” que 
se (auto)”ficcionaliza” pela narração do “impossível”. Um 
mundo (texto) que “nasce” (símbolo) e se “desfaz” (leitor). (Cf. 
VILLAVERDE, 2004, Cf. HAHN, 1999)  

Todas as metáforas independemente de como 
possam ser explicadas, transmitem alguma 
verdade acerca da realidade, incluindo as 
construções similares na teoria científica, a que 
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chamamos “modelos”, e que, com efeito, 
refazem a realidade que interpretam. (Kaelin 
apud HAHN, 1999: 173)  

Esta comunicação, por isso, inscreve-se no cenário 
narrativo contemporâneo da suspensão e do catastrófico (Cf. 
OLINTO, 2002), no contexto das novas oportunidades do 
imaginário midiático oferecidas pela crise do extremismo 
religioso em meio às novas sensibilidades do arcaico, do mito e 
do tempo. (Cf. ZIZEK, 2003). A ampliação da “ficcionalidade” 
na literatura contemporânea, uma viagem entre “linguagens-
códigos”(Cf. VANNI, 1997: 31-60) de antigos contextos (Cf. 
PERRIN, 1974: 1-15) possibilita a construção de um “leitor-
autor” do desastre e da interrupção, pela “metaforização” (Cf. 
López apud BOSSETTI, 2005: 443-458), o autor insiste na 
atividade do leitor, influenciado, pelas teorias da recepção e do 
efeito, que dialogam com a exegese crítica deste século. (Cf. 
THISELTON, 1992: 515-550) O Imaginário da recepção no 
âmbito apocalíptico irá produzir como “efeito”, desde a fúria 
fundamentalista às utopias revolucionárias. (Cf. DOS 
SANTOS, 2004: 133-156; DOBRORUKA, 2004) O tecido 
“apocalíptico” é “imagem” e exprime uma ação que recria o 
“krónos”:  

Ou bien encore le temps est-il régénerable par 
une catastrophe (grifo é nosso!) periodique et 
une nouvelle création. Le destin ets effacé, 
l’hommme se voit donner la chance d’un 
nouveau départ dans un monde à nouveau 
vierge. (Besançon apud CASTELLI, 1971: 276) 

Tudo isso, através da interrupção da lógica “cósmica” 
(nómos). Com a suspensão do universo “ordenado” e cíclico 
emerge o “caos”:  

l’alterazione della realtà cósmica costituisce la 
costante più nota dell’Apocalisse (...). Gli 
sconvolgimenti cosmici nell’apocalisse non sono 
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conclusi in se stessi, ma agganciano 
esplicitamente l’uomo, provocandone la 
reazione. (VANNI, 1991: 37) 

A alteração da realidade cósmica constitui a constante 
mais notória do Apocalipse. As convulsões cósmicas no 
Apocalipse não se concluem em si mesmas, mas relacionam 
explicitamente o homem, provocando-lhe a reação como 
metáfora da leitura, ou melhor, da transgressão semântica, 
implicada no “ato de leitura”, que se torna simultaneamente 
“ato de interpretação”: 

A metáfora convida-nos a passar do lógico ao 
ontológico, do unívoco ao plurívoco, da palavra 
à frase, e desta à obra. Há nela uma vontade de 
sentido que ultrapassa a sua adjudicação a uma 
medida com limitações extensivas (...) A 
enunciação metafórica implica sempre uma 
exigência de elucidação (...) que oferece ao 
surgimento de um sentido novo um espaço 
conceptual que se esboça metaforicamente. 
(VILLAVERDE, 2004: 103-104) 

A convulsão cósmica funciona como um vazio que 
engaja o “imaginário” do leitor/ouvinte à “comunicação” 
Divina, gerando diálogo. Não se trata de uma linguagem 
finalizada ao “terror”, à instabilidade. O “terremoto na 
linguagem” expresso pela natureza dos diversos níveis de 
simbolismos utilizados (teriomórfico, antropológico, 
cromático, aritmético), desemboca na “hermenêutica”. (Cf. 
VANNI, 1991: 55-61; VILLAVERDE, 2003: 85-108) 

A Teoria estética geral ricoueriana pode ser 
entendida como uma teoria para a leitura de 
estética de textos ficcionais. O acto de leitura 
estabelece um contacto entre o mundo de um 
texto ficcional e o mundo do leitor. A 
intencionalidade de um texto, que é sua 
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reformulação de um mundo, apenas pode ser 
fechado, fora de si mesmo, na experiência de um 
leitor (...) a não directividade da referência 
metafórica dos mitos expressos na literatura 
obriga o leitor a interpretar. (Kaelin apud 
HAHN, 1999: 178) 

Para os especialistas, na linguagem apocalíptica deve se 
considerar a “teologia poética”, como estrutura e gênero deste 
ambiente. Aliás, na medida em que o profeta se confunde com 
o poeta na busca de forjar uma linguagem de sua perspectiva 
inóspita do mundo, não poderia ser diferente a gênese da 
apocalíptica. Ele intervem sobre a descrição em vista de 
transformar o visível em áudio-visual, o subjetivo em 
comunitário, através do processo de comunicação da estética 
da fragmentação do real, experimentado pelos 
ouvintes/leitores, como regularidade “transignificada”.  

Entre o “é”, e o “não é” da cópula metafórica. 
Sem o acompanhante “não é”, a analogia ou 
iconicidade da metáfora não tem significado, e 
sem a interpretação do “é” com um “se como”, o 
poema não pode negociar qualquer transferência 
de significado. Conclui-se, então, que a verdade 
comunicada através da poesia não pode ser 
literal, mas, no entanto, deve ainda ser, num 
certo sentido, “metafísica”. (Kaelin apud 
HAHN, 1999: 174) 

O mundo é visto em termos dinâmicos. O Mundo em 
contínua “transmutação”, a partir do contacto com a 
Ressurreição de Cristo produz um efeito estético que plasma 
uma linguagem perpassada pela transposição do sentido banal:  

In Ap 2, 28: “Io Gesù (...) sono la Stella 
Luminosa”(...). E um rapporto di poesia, certo; 
c’è alla base la poesia della Stella luminosa Del 
mattino; ma, accanto alla poesia, c’è anche uma 
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teologia poética, potremmo dire, ed è il fatto che 
Cristo, presentandosi come stella luminosa del 
mattino, si coinvolge col giorno, si coinvolge 
con tuttto l’insieme del cosmo. (VANNI, 1982: 
500) 

A “catástrofe”, a “mutação”, a “interrupção”, 
inicialmente são silenciadoras do “sentido” previsto, mas, ao 
“des-ontologizar” o real, prevêem a possibilidade do texto 
“como ação”. A teoria do texto como “metáfora” (RICOEUR, 
1984; Kaelin apud HAHN, 1999: 161-190) proporciona a 
ativação do “processo de leitura”. Romper com o “lugar” 
organizativo do cosmos (legalidade prevista) é a refinada arma 
simbólica do “circuito interativo” entre “leitor-texto-autor”, um 
novo modo de circulação entre os interagentes de uma outra 
forma de experiência:  

Iser’s approach offers a broad parallel, as we 
observed (although not in all respects) with our 
comments about actualization of biblical texts 
within the time-horizont of the hearer or reader. 
(THISELTON, 1992: 518) 

Na linguagem apocalíptica a “simbolização” do cosmos 
serve, através do desvio, à causa de mostrar a dinâmica da 
realidade envolvida pela perspectiva de Cristo trans-histórico. 
Nada passa despercebido à experiência estética de uma 
linguagem que expressa a “inaudível” percepção poética do 
homem religioso diante do mundo, pós-Cristificado. Parece 
que, em todos os níveis da criação, a linguagem simbólica 
rompe com as expectativas funcionais do eco-sistema. E, 
através da criação simbólica, cede lugar a uma verdadeira 
novidade “cósmica” da Vida: 

C’è um passaggio, c’è uma creazione da parte 
dell’autore, che chiamiamo appunto 
simbolizzazione, um passaggio da quello che è 
um livello realístico próprio di prima percezione 
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a um significato nuovo che l’autore dà a questo 
elemento realístico. (VANNI, 1982: 504) 

Para Ugo Vanni se trata de uma linguagem no âmbito 
da superação do cosmos em sua “empiricidade” cotidiana. De 
frente ao mundo em sua complexidade a linguagem 
apocalíptica opera um “salto qualitativo”, não só na 
observação, mas na “representação” mesma do mundo. A 
poética do mundo realiza uma faceta do mundo acessível 
somente ao poeta: observador de segundo grau da realidade. 
Arquiteto da linguagem do mundo em sua capacidade de 
escamotear-se diante do olhar mais curioso: 

No Escritor o pensamento não dirige a 
linguagem: o escritor é ele mesmo um novo 
idioma que se constrói que inventa meios de 
expressão e se diversifica segundo seu próprio 
sentido. O que chamamos de poesia talvez seja 
apenas a parte da literatura onde essa autonomia 
se afirma com ostentação. (MERLEAU-
PONTY, 2002: 9) 

Esta linguagem caracterizada pela simbolização aponta 
para o fenômeno “ricoueriano” da “mais valia” da palavra 
poética. De fato, a natureza operativa da linguagem poética na 
teologia da escritura apocalíptica é visto por Ugo Vanni como 
um “salto qualitativo”:  

Quando l’autore di fronte al complesso del 
cosmo in cui sta, sente il bisogno di far fare a 
questo cosmo un salto qualitativo nuovo, e 
questo non in un caso, ma costantemente, allora 
si ha chiaramente questa sensazione: l’autore, 
gustando il mondo com’è, reagendo di fronte ad 
esso, mentre reagisce sente che il mondo ha 
qualcosa di più, qualcosa di nuovo, sente che il 
cosmo ha un livello di realtà da raggiungere non 

 416 

ancora raggiunto, insomma sente che il cosmo è 
in divenire, in evoluzione. (VANNI, 1982: 506)  

Na descrição poética do mundo, na perspectiva do texto 
(da experiência) apocalíptica, interessa ressaltar a novidade. 
Por isso, é preciso “violentar” a inércia da percepção, 
radicalizar a possibilidade de “sentido” das palavras. Pois, estas 
estão a serviço da visibilidade do imperceptível, da 
audibilidade do inaudito, da ascoltabilidade do indizível. (Cf. 
AGAMBEN, 2006) Da imagem se oferece uma catapulta para 
dentro do mistério, do intrigante. A reação estética do leitor, 
que rodeia o texto, é se envolver no “realismo mágico” da 
linguagem, entre o pânico da viagem e do arrepio e o êxtase da 
realidade que foi transfigurada. In sensus theologicus tocamos 
as “teophanias”. Quanto maior for a alteração de percepção da 
realidade, mais próximos do objetivo do autor. O texto torna-se 
ícone, pela estranheza frente à realidade empírica, da presença 
aproximada de Deus. A criação quanto mais abalada em sua 
estrutura “cósmico-matemática”, melhor exprime, o que há de 
novo: o encantamento de uma nova chance de vida! Por isso a 
análise literária do efeito estético do texto apocalíptico não se 
mede pela decodificação mas, ao contrário, pela capacidade 
textual de operar a estranheza, e suscitar uma operação 
semântica baseada na consciência de estarmos diante da ação 
da palavra em sua “katársis”.  

Até o ano 2000, os produtores de Hollywood já 
nos terão sem dúvida proposto todos os roteiros 
possíveis do fim do mundo. Assim esta data do 
ano 2000, que ativa a imaginação, serve de 
pretexto para um assombroso marketing do 
apocalipse. Mas não poderá também ser ocasião, 
e de maneira mais séria, de meditar sobre a 
noção de “fim dos tempos” e, mais ainda, sobre 
a significação filosófica do tempo? Não terá 
chegado também o momento de fazer um 
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balanço de dois mil anos de civilização cristã e 
de refletir sobre o que está em jogo numa 
sociedade em plena mutação? (DAVID, 1999: 9)  

A tragédia e a dor traem prazer ao leitor e por isso, uma 
nova atitude diante do mundo. Uma metaforização do sentido 
implica no rompimento das expectativas semânticas em vista 
de um novo aspecto, indicada pela atividade dos sentidos 
excitados “de novo” pela palavra “nova” e sempre capaz de 
oferecer ao leitor a experiência de fronteiras inauditas. Mas o 
que significa de fato, esta “mais-valia” semântica, típica da 
metamorfose da realidade, operada no processo de leitura 
entre textos e leitores apocalípticos? Paul Ricoeur denomina 
tudo isso, de “excesso de significação”:  

As leituras interrompem as vidas práticas dos 
leitores apenas para as chamar para mais ação; 
porque, se a leitura constitui um passatempo que 
interrompe uma vida prática, constitui 
igualmente o primeiro momento num possível 
redireccionamento da vida de alguém. Na leitura 
afirma Ricoeur, “o leitor perde a consciência de 
forma a poder, no fim, tomar consciência de si 
de um modo diferente”. (Kaelin apud HAHN, 
1999: 179-180) 

Textos apocalípticos precipitam a realidade empírica no 
deslocamento semântico que re-qualifica a autoria. O autor de 
frente ao texto é um criador. A ficção desloca o real-empírico, 
e diria Iser (1996:), “irrealiza-o”, em vista da “cathársis” da 
emancipação do leitor-ativo e real:  

Como produto de um autor, cada texto literário é 
uma forma de determinada de tematização do 
mundo (Weltszuwendung), como esta forma não 
está dada de antemão pelo mundo a que o autor 
se refere, para que se imponha é preciso que seja 
nele implantado. Implantar não significa imitar 
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as estruturas de organização previamente 
encontráveis, mas sim decompor. (ISER, 2002: 
960).  

Por isso cada texto ficcional exige uma seleção dos 
sistemas contextuais pré-existentes, sejam eles de natureza 
sociocultural ou literária. Esta seleção constitui uma 
transgressão de limites na medida em que os elementos 
escolhidos pelo texto se desvinculam da estruturação ou da 
sistemática dos sistemas de que foram tomados. A seleção tem 
como objetivo permitir que estes dados se tornem objetos de 
percepção. Estes campos de referência são percebidos através 
dos atos de seleção exatamente por sua natureza transgressiva:  

Os elementos que o texto retira do campo de 
referência se destacam do pano de fundo de que 
é transgredido. Assim, o elemento escolhido 
alcança uma posição perspectivística, pelo que 
dele se ausenta, o julgamento que fazia do seu 
mundo. Desta forma, o ato de seleção mais uma 
vez mostra um limite em cada campo de 
referência selecionado pelo texto, para outra vez 
transgredi-lo. (Iser apud RICHTER 1998: 961) 

Ou, segundo a elaboração de Richter, trata-se de um 
impacto que ocorre como reconhecimento deste processo de 
leitura em ambientes da literatura apocalíptica:  

The impact this reality makes on him will 
depend largely on the extent to which he himself 
depend provides the unwritten part of the text, 
and yet in supplying all the missing links, he 
must think in terms of experiences different 
from his own; indeed, it is his own experience 
that the reader can truly participate in the 
adventure the literary text offers him. 
(RICHTER, 1998: 956) 
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Esta organização ficcional, em forma de seleção, ao 
retirar os elementos escolhidos do seu meio, os “ficcionaliza”. 
Eles passam a ser uma instância da estrutura ficcional. Eles 
“imitam” o mundo, de onde saíram ou ao qual (desejam) se 
referem, remetendo-o à experiência do leitor. São campos de 
referência e assim, a seleção de elementos referentes tornam-se 
uma transgressão e como tal, exprimem a ausência de suas 
referências: 

Os elementos que o texto retira do campo de 
referência se destacam do pano de fundo do que 
é transgredido. Deste modo, os elementos 
presentes no texto são reforçados pelos que se 
ausentaram. E o mundo presente no texto é 
apontado pelo que se ausenta e o que ausenta 
pode ser assinalado por esta presença. (Iser apud 
RICHTER, 1998: 961) 

Irei referir-me, em sete itens, à teoria (geral) “iseriana” 
dos elementos que caracterizam processos de seleção do real 
em vista da usual “metamorfose ficcional”, como o 
percebemos em processos de leitura no ambiente apocalíptico: 
1. A seleção é a forma de representação do autor, que tematiza 
o mundo, através da produção do texto. Esta seleção é o 
primeiro ato fictício: quero o meu (modo) mundo aqui, sob 
estes aspectos (representação): 

O autor ao fingir em sua seleção de referentes, 
recria-lhes as realidades, transgredindo sua 
função, local e significado, seu ato de fingir, 
que, como transgressão de limites, possui o 
caráter de acontecimento, sua função se funda 
no que é por ele produzido. (ISER, 2002: 962)  

2. A seleção (mecanismo de transgressão das referências) 
implica na possibilidade de configurar a intencionalidade de 
um texto fictício:  
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Como ato de fingir, a seleção possibilita 
aprender a intencionalidade de um texto. Pois 
ela faz com que determinados sistemas de 
sentido do mundo da vida se convertam em 
campos de referência do texto e estes, por sua 
vez, na interpretação do contexto. (ISER, 2002: 
966) 

Assim, a “realidade” selecionada pelo autor 
corresponde a uma nova forma de reconstituição do “mundo 
literário” e não da simples referência ao em torno do autor: “o 
objeto intencional do texto, que deve sua realização à 
irrealização das realidades que são incluídas no texto”. (ISER, 
2002: 962) Desta maneira, é o próprio texto, como seleção de 
referências extratextuais, através de suas representações e 
também de sua correspondência intratextual, nas combinações 
de elementos textuais, que abrange tanto a combinabilidade de 
significação verbal, o “mundo introduzido” no texto, quanto 
esquemas responsáveis pela organização dos personagens e 
suas ações. 3. A seleção, enquanto expressão da 
intencionalidade do autor permite-nos entendê-la como uma 
estrutura de transição entre o real, o imaginário e a atualidade, 
que é experimentada no ato de leitura, como a operação do 
imaginário no espaço real. A seleção está para os elementos 
extratextuais, assim como a combinação para os elementos 
intratextuais. Ambos, sendo atos de fingir. Ela cria uma 
realidade ficcional ao expandir o real, e ao “irrealizá-lo”, ela o 
realiza, atualizando-o, através do imaginário. 4. A “natureza” 
do texto literário, ficcional, baseada no mecanismo de 
relacionamento permite ainda o aspecto designativo em função 
figurativa. Assim ele se refere aquilo que já não se apresenta, 
conservando-o, porém, através da referência intraduzível e 
assim encerra uma velha contradição. (Cf. MALMBERG, 
1985) Outro aspecto importante é a presencialidade da ficção 
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na língua, onde ele realiza uma forma de “existência 
impossível”: 

A ficção assim existe apenas na língua, muito 
embora esta existência “impossível” conquanto 
“indispensável” seja constituída de um modo tal 
a tomar de empréstimo da língua ser caráter de 
realidade, para que não crie um análogo para a 
representabilidade daquilo que não cabe na 
língua. (Cf. KUEHN, 1997: 332) 

5. A interação fictícia entre textos e leitores pode ocorrer 
através de um contrato de encenação, realizado por gêneros 
literários: assim o sinal de ficção não designa nem mais a 
ficção, mas sim o “contrato” entre autor e leitor, cuja 
regulamentação o texto comprova não como discurso, mas sim, 
como regulamentações efetivas de largo prazo, que permitem 
variações históricas nas condições contratuais vigentes entre 
autor e público. 6. A ficcionalidade de textos literários implica 
no efeito de desnudamento como auto-apresentação. Isto é, a 
ficção preocupada com explicação, na dissimulação de seu 
estatuto próprio, se oferece como aparência da realidade, de 
que ela mesma, neste caso, necessita, pois só assim, pode 
funcionar como condição transcendente de constituição da 
realidade: 

O mundo posto aí não é um objeto graças a si 
mesmo, mas objeto de uma encenação, ou 
consideração daquele tipo. Assim na verdade, a 
realidade se repete no texto, mas esta 
repetitividade é superada por estar posta entre 
parênteses. (ISER, 2002: 973)  

Isto gera uma crise da representação, ato pelo qual se 
passa a ler segundo as coordenadas do texto “apocalíptico”. 
(Cf. CARPI, 1986: 27-46) 7. Em síntese, para Iser a categoria 
de “como se” define a natureza e comportamento de operações 
estéticas no jogo da interação. Onde fingem leitor e texto, na 
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cena da leitura, em busca da efetivação, que o imaginário 
oferece na arena de novas interpretações, como fruto da 
recepção da ficcionalidade de um texto literário. 

O mundo do texto entre parênteses não 
representa a si mesmo, mas a um outro. Este 
outro constitui a possibilidade de seu tornar-se 
perceptível, que, ao mesmo tempo, provoca 
impressões afetivas no sujeito, que da sua parte, 
causam atividades de orientação e, desta forma, 
reações sobre o mundo do texto. (ISER, 2002: 
976)  

Os mecanismos intratextuais de textos ficcionais, por 
seu carácter de “como se” se relacionam com o mundo dos 
receptores causando reações deste mundo irrealizado sobre 
leitores. Sendo assim a questão se coloca nestes termos: “a 
ficção do como se condiciona apenas a transgressão de limites 
do mundo posto entre parênteses ou também as atividades 
provocadas nos receptores?”. (ISER, 2002: 978) Para Iser o 
primeiro efeito é a transposição da realidade do mundo do texto 
para o leitor, que se desrealiza, para poder transformar o real 
do texto em real do leitor. Assim podemos dizer que o leitor 
realiza a ficção do texto na interação do processo de leitura: 

Se o fictício nos possibilita nos irrealizarmos 
para garantir à irrealidade do mundo do texto a 
possibilidade de sua manifestação, então, pelo 
menos estruturalmente, nossa relação com o 
mundo do texto terá o caráter de acontecimento 
(...) e através do caráter de acontecimento, o 
imaginário se converte em experiência. (ISER, 
2002: 979)  

Como experiência, o imaginário tomado pelo fenômeno 
da relação interativa “presencializa” o efeito ficcional no 
imaginário de leitores. Ocorre aqui, então, o controle do 
imaginário pelo leitor (Cf. Iser apud RICHTER, 1998: 996-
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968), através do processo da fixação de sentido. O imaginário é 
ativado como “experiência familiar” ao mundo ficcional do 
receptor: 

Parece, portanto natural que o caráter de 
acontecimento do imaginário provoque no 
receptor a demanda de fixação de sentido, para 
que o acontecimento seja conduzido ao familiar 
(...). Então o sentido do texto é apenas a 
pragmatização do imaginário e não algo inscrito 
no próprio texto que lhe pertencesse como sua 
razão final. (ISER, 2002: 980)  

À diferença do helenismo, o material apocalíptico 
judaico-cristão, nos textos que conhecemos, não renunciou à 
narração de natureza “histórica”. (Cf. SANTOS, 2004: 133-
155) Mesmo porque, não se podia ignorar a estratégica das 
comunidades judaicas espalhadas no Egito helenista dos 
Ptolomeus, que ao “traduzirem” os textos da Toráh hebraica 
em grego não abriram mão da natureza da narração semítica. 
(Cf. Loss apud GENNARO, 1982: 155-187; Momigliano apud 
FINLEY, 1998: 359-380) A “alegoria”, recepção cristã da 
exegese helenística é a herdeira criativa do legado clássico e da 
linguagem mítica. (Cf. HARL, 1986: 32-38) Neste sentido, a 
simbólica “cosmológica” apocalíptica localiza o sistema 
religioso em sua capacidade múltipla quase labiríntica. Não 
existindo uma oposição radical entre sagrado (a-histórico) e 
profano (real) temos uma representação do sagrado adotando 
diversas “formas”, desde o sagrado totalmente proibido até 
aquele uso pleno dentro de limites permitidos aos homens. (Cf. 
VERNANT, 2001: 229-253) Entrelaçamento entre sagrado e 
profano, grego e judaico-cristão, no texto do Apocalipse, 
constitui-se uma referência à densidade da enunciação que 
forçou os narradores a gestar no âmbito da poética do tempo 
“irrealizável” as coisas que ultrapassam a territorialidade e 
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temporalidade. O que quero dizer com isso? Refiro-me ao 
estatuto da palavra do poeta, do profeta, do aedo e do adivinho: 

De fato Homero conta o que ouve das musas. 
Elas cantam a verdade. Na linguagem mítica dos 
sistemas religiosos a “alétheia” defini-se como 
uma potência solidária do sistema de 
“significações”, ao mesmo tempo associadas e 
opostas. Ela não se refere a um saber, a um 
objeto ao qual deveria conformar-se, que lhe 
seria anterior e que continuaria estrangeiro a ela. 
Trata-se da verdade assertória enraizada logo de 
início, no real, no sentido religioso do termo, 
porque a palavra da verdade é em si, como 
potência eficaz, criadora do ser. (VERNANT, 
2001: 286) 

Como palavra pronunciada por personagens que têm o 
poder e a função de dizer o verdadeiro, a palavra é um aspecto 
ou um momento do jogo das forças que compõem e ordenam o 
mundo humano. Se a palavra e o ser coincidem com o que 
enunciam, por onde se pode insinuar entre as palavras e as 
coisas esta distância que permite à linguagem dizer tanto o 
falso como o verdadeiro? (Cf. ECO, 2006) As relações do 
pensamento bíblico judaico cristão com as linguagens míticas 
refinaram do pensamento mítico a lógica da “ambigüidade”. 
(Cf. VERNANT, 2001: 229-253) Porque detém a potência 
ambígua da persuasão, sem a qual a palavra seria ineficaz, os 
profetas e os poetas são mestres da verdade e do logro. Assim 
não tanto o falso que vale, mas a mentira e o fingimento. (Cf. 
ISER, 1996: 13-37) O texto apocalíptico inaugura a “criação” 
do futuro “impossível” no presente (real) do leitor: (Cf. López 
apud BOSSETTI, 2005: 2005: 454-456):  

Se a transferência metafórica do significado 
implica a interacção dos campos semânticos no 
primeiro nível de referência, e esta própria 
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interacção cria uma segunda ordem – i.é., se os 
símbolos nas suas relações são apreendidos 
como mitos, então as fábulas desses mitos, a 
construção de enredos, torna-se a porta de 
entrada para a descrição da procurada metáfora 
da ficção (Kaelin apud HAHN, 1999: 172).  

A experiência do profeta do Apocalipse está vinculada à 
história do livro. O leitor é o atualizador da “viagem” literária, 
da origem à finalização. (Cf. SANTOS, 2000, 71-101) Como o 
poeta grego na linguagem do mito, o leitor é o “tecedor” da 
trama deste percurso, originalmente situado na lógica 
“performática” da palavra: 

Fala ininterrupta, sem vazio, sem repouso, que a 
palavra profética agarra, e, ao agarrá-la, 
consegue por vezes interromper, para que a 
compreendamos e, nessa compreensão, 
despertar-nos para nós mesmos. Devemos 
muito, portanto ao poeta, cuja poesia, traduzida 
dos profetas, soube nos transmitir o essencial: 
essa precipitação inicial, essa pressa, essa recusa 
de se apegar. De modo que a predição, 
apoiando-se na intensidade antecipadora da 
dicção, parece sempre buscar a ruptura final. 
Assim como em Rimbaud, gênio da impaciência 
e da pressa, grande gênio profético 
(BLANCHOT, 2002: 124).  
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ENTRE AS FRONTEIRAS DO FAZ-DE-CONTA 
E DE-VERDADE NA LITERATURA INFANTO-

JUVENIL: 
A MAGIA NA RECONSTRUÇÃO DE MUNDO 

EM A TERRA DOS MENINOS PELADOS, PETER 
PAN E A CHAVE DO TAMANHO 

Rafaela Cardoso Corrêa  
UFF 

Se posso entender que o texto que 
escrevo tem por destino também 
as crianças, devo entender que é 
preciso adentrar os mistérios da 
existência e, maior de todos, o 
mistério da não-existência. Ao 
escritor cabe acatar com 
reverência os escuros e os claros 
da vida, recusando-se a 
simplificá-los com representações 
banais que só lhes reduzem a 
própria magnitude.  

(Nilma Lacerda, 2000: 25) 

A literatura, assim como as demais manifestações 
artísticas, expressa os enigmas que fazem parte da existência 
humana. A configuração de universos insólitos, permeados por 
seres mágicos, acontecimentos sobrenaturais e fatos 
extraordinários, é uma das formas que as narrativas infanto-
juvenis se utilizam para abordar questões que são próprias da 
realidade humana, fazendo com que seus leitores reflitam sobre 
sua própria existência. 

A partir da leitura de A terra dos meninos pelados, de 
Graciliano Ramos, Peter Pan, de James Matthew Barrie, e A 
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chave do tamanho, de Monteiro Lobato, é possível desenvolver 
uma análise comparativa, observando os aspectos convergentes 
e divergentes que percorrem as narrativas na criação de 
universos permeados pelo doce sabor da fantasia, em que o faz-
de-conta e o de-verdade conduzem o leitor a refletir sobre a 
realidade humana, na construção de universos mais 
harmônicos. 

Pensando na importância da escrita literária para os 
pequenos leitores, faz-se significativo destacar as seguintes 
palavras de Nilma Lacerda: 

Pois é do mais alto valor ético proporcionar aos 
leitores infantis e juvenis textos literários que 
dêem conta da transformação perene, inscrita no 
coração mesmo do ato de viver, enquanto é 
absolutamente nefasto fazer-lhes crer que a 
realidade é rígida como a gema arrancada ao 
seio da terra. (LACERDA, 2000: 12-13) 

Com isso, pode-se considerar que a literatura infanto-
juvenil não é aquela que imprime supostas verdades e faz das 
palavras uma forma de aprisionar os leitores em falsos 
sentidos. Pelo contrário, o bom texto literário oferece aos seus 
leitores um mundo feito de palavras no qual é possível 
construir, a cada virar de páginas, novas cores para a vida, 
sentidos indizíveis e prazeres singulares. Ler é descobrir novas 
possibilidades de se pensar e se relacionar com a vida, fazendo 
do texto um caminho solitário entre amigos, em que o presente, 
passado e futuro se encontram num mesmo momento, pois a 
leitura rompe os limites do tempo e do espaço. 

Em A terra dos meninos pelados encontra-se a história 
de Raimundo, um menino considerado diferente dos demais 
por ter a cabeça pelada, o olho direito preto e o esquerdo azul. 
O menino é tratado com indiferença pelas outras crianças, por 
isso se refugia em Tatipirun, cidade que se configura como um 
universo mágico. 
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 Peter Pan é uma narrativa que fora criada inicialmente 
para leitores adultos, sendo posteriormente publicada como 
livro infanto-juvenil. O texto de James Matthew Barrie narra as 
aventuras de um menino que goza dos prazeres da eterna 
infância e compartilha com seus companheiros divertidas 
aventuras na Terra do Nunca.  

Em relação à obra literária de Lobato, pode-se destacar 
que A chave do tamanho apresenta aos seus leitores as 
peripécias de Emília. Diante do caos provocado pela guerra, ela 
resolve buscar alguma solução e viaja conduzida pelo pó de 
pirlimpimpim a procura da chave que “fechasse” a guerra. Mas 
Emília acaba encontrando a chave do tamanho e reduz a altura 
de todos os seres humanos, provocando a maior confusão no 
mundo. 

Conduzidos por Raimundo, Peter Pan e Emília os 
leitores embarcam em grandes aventuras, na busca de um 
mundo mais harmônico. Dessa forma, são levados a refletir 
sobre as fronteiras que demarcam os limites entre o mundo da 
fantasia e o da realidade. 

A CONSTITUIÇÃO DO UNIVERSO LITERÁRIO 

A dimensão de um futuro que se 
vai construindo ainda no presente 
é a pedra de toque, não da 
esperança, mas da própria certeza 
de que a vida se justifica na 
expectativa do vindouro. 
Não pode haver livro em que a 
criação não encontre essa 
expectativa pulsando forte como 
veia debaixo da pele. 

 (Nilma Lacerda, 2000: 23) 
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A criação literária é algo complexo e fascinante, pois 
toca numa questão fundamental, a própria condição do ser 
humano. A linguagem literária constrói, através das palavras, 
um universo ficcional que representa a realidade. No entanto, a 
correspondência entre o real e o ficcional pode ser apresentada 
a partir da criação de um universo em que impera a magia, ou 
seja, a presença de elementos insólitos que constituem um 
ideário de fantasia. Neste sentido, há a fusão entre o real e o 
imaginário; o possível e o impossível, durante a representação 
da experiência humana.  

De acordo com Roland Barthes, a literatura é a língua 
fora do poder, pois envolve a construção de novas 
possibilidades do dizer, fazendo uma revolução permanente da 
linguagem. O texto literário exerce um processo de 
deslocamento da língua. Nesta perspectiva, pode-se considerar 
que os sentidos de uma obra literária são múltiplos, pois o texto 
não busca verdades, ou seja, sentidos fixos, e sim representar o 
indizível, distanciando-se da repetição e do lugar vazio. 

O humano tem a necessidade de representar por meio 
da linguagem simbólica o real e o que sente. Durante a leitura 
de um texto literário, cada leitor se envolve numa experiência 
diferente com a linguagem. De acordo com Nilma Lacerda: 

Lemos para nos lembrar de que somos humanos, 
precários e finitos, e a palavra redimensionada 
que encontramos na poesia, na ficção propicia a 
nosso próprio léxico interior a construção do 
sentido para a existência. (LACERDA, 2000: 
28) 

O mundo construído por palavras leva o leitor a refletir 
sobre os enigmas da existência humana e a construir respostas 
pessoais para os seus questionamentos e os aspectos que 
envolvem tanto as experiências pessoais quanto as coletivas. O 
texto literário propicia ao seu leitor a imaginar e vivenciar 
diferentes experiências. Segundo Ana Maria Machado: 
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Ler uma narrativa literária (como ninguém 
precisa ensinar, mas cada leitor vai descobrindo 
à medida que se desenvolve) é um fenômeno de 
outra espécie. Muito mais sutil e delicioso. Vai 
muito além de juntar letras, formar sílabas, 
compor palavras e frases, decifrar seu 
significado de acordo com o dicionário. É um 
transporte para outro universo, onde o leitor se 
transforma em parte da vida de um outro, e 
passa a ser alguém que ele não é no mundo 
quotidiano. (MACHADO, 2002: 77) 

De acordo com Sartre, “o objeto literário é um estranho 
pião, que só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é 
necessário um ato concreto que se chama leitura, e ele só dura 
enquanto essa leitura durar”. (SARTRE, 1989: 35) A partir do 
ato de ler, o texto ganha vida, fazendo com que cada leitor 
construa novos sentidos para o que lhe é apresentado pela 
linguagem literária. 

Em A terra dos meninos pelados, Peter Pan e A chave 
do tamanho, o leitor se depara com a reconstrução de um 
mundo mais harmônico. Embora se configurem de formas 
distintas, essas narrativas representam a criação de universos 
que se contrapõem a um outro mais próximo da realidade 
humana. Os textos literários rompem com os traços de 
verossimilhança em relação ao mundo quotidiano, para criar 
um espaço de magia e novos sentidos para as palavras, levando 
tanto os personagens quanto os leitores a experimentar 
fascinantes viagens nos caminhos das palavras. 

 Na obra de Graciliano Ramos, A terra dos meninos 
pelados, o personagem Raimundo sente-se solitário por ser 
desprezado e ridicularizado pelas outras crianças por causa de 
sua aparência física. O menino tem a cabeça pelada, um olho 
azul e o outro preto. À medida que não se enquadra ao perfil 
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esperado pela sociedade na qual está inserido, o personagem 
torna-se o diferente. 

— Ó Pelado! 
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o 
apelido certo, deu para se assinar a carvão, nas 
paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom 
gênio e não se zangava; mas os garotos dos 
arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por 
detrás das árvores da rua, mudavam a voz e 
perguntavam que fim tinham levado os cabelos 
dele. (RAMOS, 2006: 07) 

A constituição do diferente parte daquele que o observa 
em relação ao que é considerado previsível. Romper com o 
esperado pode provocar um estranhamento ou rejeição no 
outro. Por isso, classificar algo ou alguém como igual ou 
diferente é adotar um ponto de vista baseado no ordinário. Tal 
fato demonstra que, ao chamar pejorativamente Raimundo de 
Pelado, as crianças o fazem por não se reconhecer no outro e 
buscam uma explicação para as diferenças identificadas no 
menino. 

Além de a imagem física causar transtorno ao menino 
em relação aos demais, por falar sozinho Raimundo é 
considerado maluco pelos outros personagens, ou seja, fora de 
uma realidade entendida como sendo normal. Diante da solidão 
e do constrangimento provocados pelas atitudes das outras 
crianças, o menino se distancia do mundo que o cerca e penetra 
em um universo permeado por magia, buscando encontrar 
outros meninos “pelados”. Assim, ele chega a Tatipirun, 
espaço criado como um lugar imaginário. 

Raimundo levantou-se, entrou em casa, 
atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí 
começaram a surgir as coisas estranhas que há 
na terra de Tatipirun, coisas que ele tinha 
adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma 
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grande surpresa ao notar que Tatipirun ficava ali 
perto de casa. Foi andando na ladeira, mas não 
precisava subir: enquanto caminhava, o monte ia 
baixando, baixando, aplanava-se como uma 
folha de papel. E o caminho cheio de curvas, 
estirava-se como uma linha. (RAMOS, 2006: 
11) 

A partir dessa citação, é possível perceber que não há 
um acontecimento provocado por elementos com poderes 
mágicos marcando a passagem do personagem para o outro 
espaço. Ele simplesmente caminha e encontra o lugar 
imaginário e repleto de magia. É o pensamento do personagem 
que permite a ele encontrar Tatipirun. A citação anterior revela 
imagens que podem ser consideradas como fruto da 
imaginação do menino e outras que fazem referências a uma 
realidade concreta, pois ao mesmo tempo em que se narra a 
imagem do monte e o caminho se moldando para facilitar a 
entrada de Raimundo na nova terra, o narrador revela a entrada 
do menino em casa e apresenta elementos que fazem parte da 
realidade quotidiana. Vemos, então, que a fronteira entre o 
possível e o impossível se dilui na medida em que não há a 
ruptura entre os dois universos vivenciados pelo personagem. 
Assim, os dois espaços, o da fantasia e o da realidade 
quotidiana, passam a coexistir sem que haja estranhamento.  

Raimundo não demonstra hesitação diante dos 
acontecimentos insólitos que configuram o caráter maravilhoso 
de Tatipirun. O que causa estranhamento no menino é o fato 
desse novo lugar não apresentar alguns aspectos que fazem 
parte de seu quotidiano como, por exemplo, casas, noite, frio e 
chuva. Além disso, o menino estranha o fato de Caralâmpia, a 
princesa de Tatipirun, usar cobras para enfeitar o corpo: 

— Não senhor, é conosco, informaram as 
cobras. Aquilo é um selvagem. Na terra dele as 
coisas vivas mordem. 
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— Viva a Caralâmpia! repetia a multidão. Viva 
a princesa Caralâmpia.  
— Onde já se viu cobra servir de enfeite? 
suspirava Raimundo. Que despropósito! 
— Deixe disso, criatura, aconselhou Fringo, o 
menino preto. Você se espanta de tudo. Venha 
falar com Caralâmpia. (RAMOS, 2006: 52-53) 

Pode-se destacar, nessa citação, que não há um 
estranhamento do personagem ao se deparar com animais 
falantes. Os acontecimentos sobrenaturais são vistos com 
naturalidade, o que reforça a questão da harmonia de Tatipirun. 
O que causa espanto em Raimundo é o fato das cobras 
servirem de enfeite para a princesa, pois, de acordo com sua 
cultura, tais animais são selvagens e não podem conviver 
harmoniosamente com os seres humanos. Essa concepção 
cultural é rompida na narrativa, dando ao leitor a imagem de 
um lugar mágico em que os seres se relacionam de forma 
harmoniosa, independentemente de sua origem biológica ou 
social. Neste sentido, o real e o irreal se neutralizam para dar 
lugar ao conhecido e ao desconhecido. O que incomoda 
Raimundo não é o sobrenatural e sim o que é estranho ao seu 
universo cultural. Tal fato demonstra que, apesar do menino ter 
encontrado outros seres com aspectos físicos semelhantes, 
como a cor dos olhos e a cabeça pelada, ainda se depara com a 
questão de ter que conviver com o diferente. Mas em Tatipirun 
a diferença se torna ponto de reflexão e não de conflito. 

Tatipirun representa a imagem de um lugar harmônico 
em que os seres convivem sem conflitos. Raimundo não sente 
mais a angústia que vivera em seu lugar de origem, ganha voz 
e expressa as suas emoções com os seus novos amigos. Esse 
novo espaço contrasta com o anterior, pois as crianças 
implicantes dão lugar a personagens amáveis e acolhedores. 
Com isso, o menino passa a se habituar aos costumes de 
Tatipirun e seus moradores. Vemos, então, uma oposição entre 
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os personagens que são caracterizados com a imagem humana 
e os que fazem parte desse universo de fantasia. 

— Estou frito, suspirou o viajante esmorecendo. 
Mas o automóvel piscou o olho preto e animou-
o com um riso grosso de buzina: 
— Deixe de besteira seu Raimundo. Em 
Tatipirun nós não atropelamos ninguém.  
(...) Uma laranjeira que estava no meio da 
estrada afastou-se para deixar a passagem livre e 
disse toda amável: 
— Faz favor. 
— Não se incomode, agradeceu o pequeno. A 
senhora é muito educada 
— Tudo aqui é assim, respondeu a laranjeira. 
(RAMOS, 2006: 12-14)  

Em Tatipirun, há personagens que são animais ou seres 
inanimados com características próprias dos seres humanos. 
Essa personificação faz com que o leitor reconheça os aspectos 
que fazem parte da existência humana e reflita sobre eles com 
certo distanciamento, por serem apresentados sob a imagem de 
seres não humanos. 

O mundo de faz-de-conta e o de-verdade se fundem ao 
longo da narrativa, tanto em relação ao deslocamento de 
Raimundo para Tatipirun quanto ao envolvimento dos 
personagens com a própria realidade ficcional. Tal fato pode 
ser identificado quando o menino explica para a rã que 
Cambacará não existia: 

— E por que é que não existe? Perguntou a rã. 
— Não existe não, sinha Rã. Foi um nome que 
eu inventei. 
— Pois faz de conta que existe, ensinou a bicha. 
Sempre existiu. 
— A senhora tem certeza? 
— Naturalmente. 
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— Então existe. (RAMOS, 2006: 29) 

Dessa forma, percebe-se que os episódios sobrenaturais 
e os que se relacionam com a realidade quotidiana ocorrem ao 
mesmo tempo. Nesse contexto, o leitor se imbui dos fatos da 
narrativa e encara as questões de igual forma, neutralizando a 
diferença entre o sobrenatural e o natural. Nesta perspectiva, a 
representação da realidade quotidiana vivifica e torna denso o 
aspecto maravilhoso da narrativa.  

Apesar de Tatipirun representar o universo da fantasia, 
ele apresenta alguns elementos característicos do mundo real, 
extraliterário. Tal fato constrói alguns traços de 
verossimilhança em relação à realidade quotidiana, 
possibilitando o reconhecimento dos leitores e também do 
próprio personagem Raimuindo. Isso pode ser percebido 
quando a aranha e a cigarra se consideram, respectivamente, 
como representante da indústria de tecido e artista. 

— Eu aqui represento a indústria de tecidos, 
replicou a aranha arregalando o olho preto e 
cerrando o azul. 
— E eu sou artista, acrescentou a cigarra. 
Palavreado à-toa. 
Raimundo esfregou as mãos, constrangido, 
olhou os discos e as teias coloridas que se 
agitavam. 
— Parece que elas têm direito de opinar. São 
importantes, são umas bichonas. (RAMOS, 
2006: 47) 

A personagem Caralâmpia representa a liberdade da 
imaginação, pois torna o faz-de-conta realidade, no contexto 
ficcional. Diferentemente do que acontece nos contos de fada 
tradicionais em que as personagens herdam o título de nobreza 
da família ou o adquirem ao se casar com um príncipe, ela se 
torna uma princesa porque os outros a consideram com 
características de princesa. Com isso os próprios personagens 
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introduzem em sua realidade o faz-de-conta: “Ela é princesa de 
mentira, explicou Talima. É princesa porque tem jeito de 
princesa”. (RAMOS, 2006: 53) 

Em relação a Peter Pan, assim como ocorre em A terra 
dos meninos pelados, é anunciado logo na primeira frase do 
texto que há uma personagem infantil marcada por 
características que a singularizam, tornando-a diferente das 
demais crianças da história: “Todas as crianças crescem — 
menos uma”. (BARRIE, 2006: 07) No entanto, diferentemente 
do que acontece com o personagem Raimundo de Graciliano 
Ramos, o fato de ser um menino diferente não faz com que 
Peter Pan seja ridicularizado pelas demais crianças. Pelo 
contrário, o menino é respeitado e considerado como um líder 
na Terra do Nunca. 

A obra de Barrie se constrói em torno da família 
Darling, que faz parte de um universo mais próximo da 
realidade extraliterária, e principalmente da Terra do Nunca, 
que se configura como o espaço da fantasia onde a brincadeira 
e a aventura tornam tênues as fronteiras entre o possível e o 
impossível. A relação entre Peter Pan e a família Darling se dá 
quando o menino observa toda noite a mãe contar histórias para 
as crianças. Durante uma dessas noites, Peter Pan encontra com 
Wendy no quarto e a leva junto com seus irmãos, João e 
Miguel, para a Terra do Nunca. 

Os Darling são caracterizados como uma família que 
tenta manter as aparências diante da sociedade. Eles não têm 
uma condição financeira que lhes possibilite gozar de luxo, 
mas procuram apresentar o mesmo padrão de vida que os 
vizinhos. O senhor Darling é um homem sério que se preocupa 
com as contas da família e está sempre pensando nos negócios. 
Já a senhora Darling tem uma relação mais afetiva com os 
filhos e se revela como uma dona de casa dedicada. 

Apesar do aspecto simples e comum da realidade da 
família Darling, é possível perceber que, antes mesmo da 
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chegada de Peter Pan no quarto das crianças, há elementos que 
apontam para uma narrativa permeada por acontecimentos 
insólitos. Tal fato pode ser percebido na configuração da 
cachorra Naná. Ela surge na casa a partir de uma realidade 
concreta da família que é a necessidade de se ter uma babá para 
as crianças. Por causa da vaidade de senhor Darling de querer 
ter uma vida como a dos vizinhos, mas não ter dinheiro para 
manter o seu capricho, eles tiveram que colocar a cachorra no 
lugar de babá. 

Ao longo da narrativa, Naná ganha características 
humanas, relacionando-se afetivamente com as crianças e 
revelando uma visão crítica diante das questões familiares. A 
cachorra se expressa e desenvolve um posicionamento racional, 
sem ignorar a sua condição animal. Assim, vemos que num 
contexto marcado pela verossimilhança em relação à realidade 
quotidiana, há a inserção de fatos insólitos tratados com 
naturalidade. Dentro de um espaço envolvido por uma lógica 
realista, a cachorra Naná se apresenta como uma personagem 
fundamental para a configuração da face emotiva e racional da 
família: 

É claro que ela dormia no quarto das crianças. 
Era um gênio para perceber as diferenças nas 
tosses, distinguindo perfeitamente quando se 
tratava de uma coisa com que não se deve ter 
nenhuma preocupação ou quando era uma tosse 
que exigia cuidados e era preciso enrolar uma 
meia em volta do pescoço. Até o final de seus 
dias acreditava piamente em remédios antigos, 
como folhas de ruibarbo. E emitia uns sons de 
desprezo quando ouvia essas conversas 
modernas sobre germes e coisas assim... 
(BARRIE, 2006: 11-12) 

Essa citação apresenta uma narração em que a imagem 
de Naná se assemelha a de uma mulher. É possível perceber o 
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cuidado que ela tinha com as crianças e sua sensibilidade para 
identificar os sintomas das doenças. Sua atitude é semelhante a 
de uma mãe tradicional, que acredita na eficácia dos 
medicamentos caseiros e zela pela saúde de seus filhos. Com 
isso, pode-se destacar a importância dessa personagem na 
narrativa, pois deixa de ser um simples animal de estimação, 
como seria esperado, para ocupar um lugar geralmente 
reservado aos seres humanos. Dessa forma, a linguagem 
literária revela a capacidade de fazer com a imagem do ser 
animal se entrelace com a do humano, rompendo com o 
previsível.  

Assim, o texto literário apresenta para o seu leitor mais 
do que uma simples elaboração de sentenças lingüísticas, pois 
se utiliza de elementos que são próprios do real para recriar 
novas imagens e sentidos. A linguagem literária faz das 
palavras uma forma de ludibriar o ordinário, criando no lugar 
comum o inesperado. Nesta perspectiva, faz-se relevante 
destacar as seguintes palavras de Roland Barthes: 

Eu dizia há pouco, a respeito do saber, que a 
literatura é categoricamente realista, na medida 
em que ela sempre tem o real por objeto de 
desejo; e direi agora, sem me contradizer, 
porque emprego a palavra em sua acepção 
familiar, que ela é também obstinadamente: 
irrealista; ela acredita sensato o desejo do 
impossível. (BARTHES, 2004: 23) 

O personagem Peter Pan é a ponte entre o mundo da 
fantasia e da realidade, pois conduzirá Wendy, Miguel e João a 
Terra do Nunca, ensinando-os todos os segredos para embarcar 
em diferentes aventuras. A presença do menino na vida dos 
personagens faz com que ocorra uma mudança na realidade do 
quotidiano familiar: “Nunca existiu uma família mais feliz nem 
mais simples. Até que Peter Pan apareceu”. (BARRIE, 2006: 
13) Com a saída das crianças de casa, o senhor Darling se sente 
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culpado e passa a viver na casinha da cachorra Naná. Tal 
atitude deveria causar espanto nas outras pessoas, fazendo com 
que ele fosse considerado como uma pessoa fora do juízo 
normal. Mas não é isso que ocorre. Mais uma vez a narrativa 
de Barrie surpreende o seu leitor, pois o senhor Darling se 
torna o centro de atenção da sociedade, sendo tratado como 
uma celebridade: 

Todas as manhãs, a casinha ia com ele de táxi 
para o escritório, e às seis da tarde, voltava do 
mesmo jeito. Isso mostra bem a força do caráter 
desse homem, principalmente se nós 
lembrarmos de quanto ele se importava com a 
opinião dos vizinhos. 
(...) Multidões seguiam o táxi, dando vivas 
entusiasmados. Garotas encantadoras subiam no 
carro para pedir autógrafo. Apareciam 
entrevistas nos jornais de primeira classe. A alta 
sociedade mandava convites para jantar e 
acrescentava: “Não deixe de vir em sua casinha 
de cachorro”. (BARRIE, 2006: 230-231) 

A forma como os personagens lidam com os 
acontecimentos que fogem a uma lógica racional corrobora 
com o aspecto maravilhoso da narrativa. A família Darling está 
inserida num contexto realista, em que há uma ordem social 
próxima ao real. Tal fato pode ser percebido na configuração 
dos costumes da própria família, que tem uma preocupação 
moral diante da sociedade. No entanto, ao se deparar com fatos 
que rompem com uma lógica humana, não há hesitação ou 
questionamento em relação ao que é experimentado. Tal fato 
pode ser percebido, dentre outros momentos, quando a sombra 
de Peter Pan se desprende de seu corpo e a senhora Darling a 
encontra: 

Voltou para o quarto e descobriu que Naná tinha 
agarrado algo com a boca. Descobriu que era a 
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sombra do menino. Quando ele pulara, Naná 
tinha fechado a janela bem depressa. Não 
conseguiu agarrá-lo, mas a sombra não teve 
tempo de fugir e, quando a janela bateu, cortou a 
sombra fora...  
(...) Mas infelizmente, a senhora Darling não 
podia deixar uma sombra pendurada do lado de 
fora da janela. Ficava muito parecido com a 
roupa secando e rebaixava toda a classe da casa. 
(BARRIE, 2006: 23) 

A citação anterior, expressa claramente que não há uma 
preocupação da senhora Darling com o fato da sombra ter se 
separado do corpo de Peter Pan. Percebe-se que há uma 
atenção maior em preservar a imagem diante da sociedade. O 
caráter insólito constituído pela sombra separada do corpo é 
suprimido pelos valores sociais, sendo conseqüentemente 
ignorado em nome do status da família. 

Para ajudar Peter Pan a prender novamente a sombra ao 
seu corpo, Wendy a costura no pé do menino como se fosse 
uma roupa. É importante notar como a narrativa confere a um 
elemento abstrato um tratamento concreto, fazendo com que os 
limites entre a realidade lógica e imaginária sejam rompidos 
para construir uma imagem literária e preservar os elos da 
narrativa com a atmosfera insólita, ou seja, com o que é 
sobrenatural, extraordinário, ou se distancia de uma ordem 
lógica. 

Assim como ocorre em A terra dos meninos pelados, 
em Peter Pan há o deslocamento dos personagens de um 
universo com uma atmosfera realista para a Terra do Nunca, 
que está no plano da fantasia. Esse espaço é um lugar 
envolvido por uma atmosfera de cunho maravilhoso, pois nele 
encontram-se seres mágicos e lendários como, por exemplo, as 
sereias, as fadas e o pássaro mágico. O caráter maravilhoso da 
Terra do Nunca já se revela na imagem de Peter Pan. O menino 
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leva as crianças da família Darling, Wendy, João e Miguel, 
ensinando-os a voar. Para se chegar à ilha imaginária eles 
tiveram que voar, mas para isso foi preciso usar “poeira das 
fadas”: 

Ninguém consegue voar se não estiver salpicado 
um com um pouco de poeira das fadas. 
Felizmente, como já dissemos, uma das mãos de 
Peter estava cheia dessa poeira encantada. Foi só 
ele soprar um pouquinho em cima de cada uma 
das crianças e logo se viram os mais fantásticos 
resultados. (BARRIE, 2006: 57) 

Então, diferentemente do que acontece com Raimundo, 
para que as crianças cheguem à Terra do Nunca é necessária a 
intercessão de elementos mágicos como a poeira das fadas. 
Com isso, as crianças que estão relacionadas a um universo 
realista e verossímil passam a fazer parte de um novo contexto 
que ultrapassa as leis da realidade humana. De acordo com 
Nely Novaes Coelho: 

Segundo a Tradição, as fadas são seres 
imaginários, dotados de virtudes positivas e 
poderes sobrenaturais, que interferem na vida 
dos homens para auxiliá-los em situações-limite 
(quando nenhuma solução natural poderia valer). 
(COELHO, 2000: 174) 

No entanto, em Peter Pan, a figura da fada aparece 
tanto com características positivas quanto negativas. A fada 
Sininho se distancia da definição apresentada por Coelho 
quando não ajuda Wendy a encontrar a Terra do Nunca e age 
contra a sua vida instigando os meninos perdidos a matar a 
menina. A pequena fada revela em si os grandes sentimentos 
humanos raiva, vingança, amor, crueldade e ciúme: 

O que mais a pobre Wendy podia fazer? 
Chamou Peter, João e Miguel. Só teve como 
resposta o eco, rindo dela. Ainda não sabia que 
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Sininho a odiava com todo o ódio feroz de uma 
mulher feita. E assim, enganada, e até 
cambaleando em seu vôo, foi atrás de Sininho, 
rumo a sua destruição. (BARRIE, 2006: 74)  

Ao lado dos seres mágicos, há também a presença de 
elementos que são inseridos na narrativa para ajudar aos 
personagens a superar os obstáculos e que nada têm de magia. 
É o que pode ser percebido quando Wendy e Peter Pan estão à 
beira da morte no mar e a menina é salva por uma pipa. Esse 
objeto pertencia a Miguel e havia sido perdido por ele dias 
antes, aparece justamente na hora em que os personagens mais 
precisavam. Além da súbita aparição da pipa ter sido insólita, o 
fato de ela conseguir transportar Wendy de um lugar para outro 
também revele um acontecimento extraordinário: “Em poucos 
minutos a menina foi levada para fora de sua visão. Peter ficou 
sozinho na lagoa”. (BARRIE, 2006: 141) 

A pássara do nunca é um outro elemento que auxilia 
Peter Pan a superar os obstáculos de sua aventura. Após a pipa 
levar Wendy, o menino não teve como sair do mar, de forma 
inesperada aparece o animal, que possui características 
mágicas, para salvá-lo. A pássara do nunca percebe que Peter 
Pan está em apuros, assim desenvolve um pensamento racional. 
Mas apesar de sua capacidade de desenvolver um pensamento 
lógico e sensibilidade, não consegue se comunicar verbalmente 
com o menino, o que revela uma tentativa de manter traços 
verossímeis na narrativa. 

No entanto, a pássara estava mesmo resolvida a 
salvar o menino, se conseguisse. Fazendo um 
último grande esforço, conseguiu jogar o ninho 
de encontro à pedra. Depois, levantou vôo. 
Abandonando os ovos, quis deixar bem clara 
qual era a sua intenção. 
Foi só aí que entendeu. Segurou o ninho com 
firmeza e acenou para a pássara, agradecendo, 
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enquanto ela esvoaçava por cima de sua cabeça. 
(BARRIE, 2006: 145) 

A Terra do Nunca, assim como Tatipirun, representa o 
espaço do imaginário em que tudo é possível pela brincadeira e 
o faz-de-conta, sendo o universo ao mesmo tempo individual e 
coletivo das crianças. Individual porque o processo imaginativo 
é desenvolvido por cada um para criar as suas próprias 
aventuras e coletivo porque é algo próprio da realidade infantil 
que leva as crianças a brincar com a realidade por meio da 
fantasia, expressando os seus medos e desejos: 

Mas, de modo geral, as Terras do Nunca têm um 
certo ar de família. Se elas ficassem enfileiradas 
uma do lado da outra, a gente poderia dizer que 
uma tem o nariz da outra, os mesmos olhos, e 
assim por diante. Nessas praias mágicas, as 
crianças quando brincam estão para sempre 
banhando suas conchas de coral e madrepérola. 
Nós também estivemos lá um dia. Ainda 
conseguimos ouvir o marulho das ondas. Porém 
nunca mais desembarcaremos em suas ondas. 
(BARRIE, 2006: 16) 

Como ocorre na citação anterior, é constante na 
narrativa de Barrie a oposição entre a capacidade infantil de se 
deixar levar pelo faz-de-conta e a do adulto que está atrelada ao 
que é de-verdade. A presença de Peter Pan na vida das 
personagens que constituem a família Darling é algo que passa 
de geração a geração. Wendy transmitiu as histórias de Peter 
Pan para sua filha Jame, que passou para sua filha Margaret. “E 
assim por diante. Enquanto as crianças forem alegres, inocentes 
e de coração leve”. (BARRIE, 2006: 256)  

Na obra de Graciliano Ramos, o personagem Raimundo 
retorna a sua casa movido pela obrigação de realizar as tarefas 
da escola, ou seja, o dever da realidade concreta faz com que o 
menino deixe o espaço da fantasia, apesar de tal fato ir de 
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encontro a sua vontade de criança: “Eu queria ficar com vocês, 
mas preciso estudar a minha lição de geografia”. (RAMOS, 
2006: 72) Diferentemente, o personagem Peter Pan permanece 
na Terra do Nunca e é eternamente criança porque não guarda 
as lembranças do passado. Ele está sempre a procura de novas 
aventuras porque constantemente se esquece do que faz, o que 
corrobora para a sua eterna infância uma vez que não acumula 
experiências e estar sempre vendo as coisas antigas com a 
ingenuidade do olhar infantil. 

Se por um lado Peter Pan se mantém eternamente 
criança com seus dentes de leite e ausência de memória, por 
outro ele e os meninos perdidos vivenciam momentos de 
grande bravura, assemelhando se aos bravos guerrilheiros. 
Durante uma batalha no navio do capitão Gancho, Peter Pan e 
seus companheiros entram em duelo com os piratas e 
demonstram astúcia e bravura diante dos inimigos. 

Sem nenhuma outra palavra, os dois se 
atracaram, e durante muito tempo foi difícil 
dizer qual das espadas estava levando vantagem. 
Peter é um espadachim maravilhoso e saltitava 
com uma rapidez espantosa. 
(...)  
Vendo Peter avançar silenciosamente para ele 
com a adaga desembainhada, ele pulou para 
cima da armadura para se jogar no mar. 
(BARRIE, 2006: 220-223) 

Após a grande batalha, que culminou na destruição do 
capitão Gancho, os meninos perdidos e Peter Pan retomam a 
postura de criança ao estarem ao lado de Wendy. Essa 
personagem vivencia na Terra do Nunca a experiência materna, 
pois se torna a mãe adotiva tanto de seus irmãos quanto dos 
outros meninos. 

Ela botou todos deitados nos beliches dos piratas 
bem depressa, você pode ter certeza. Todos, 
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menos Peter. Ele ficou andando de um lado para 
o outro do convés, até finalmente adormecer ao 
lado de Tião Comprido. E nessa noite ele teve 
um daqueles sonhos que às vezes tinha, e chorou 
dormindo durante muito tempo. E Wendy o 
segurou no colo e abraçou bem apertado. 
(BARRIE, 2006: 224) 

Na Terra do Nunca não há pais e mães, mas com a 
chegada de Wendy passa a se configurar uma imagem de 
família. A menina ocupa o lugar materno ao lado da figura 
paterna de Peter Pan, que sempre foi o líder dos meninos. O 
faz-de-conta permite aos personagens vivenciar essa fantasia 
familiar como se fosse de-verdade, passando a expressar com 
gestos e palavras uma relação tipicamente caseira. Tal fato 
revela que, assim como Naná representa no espaço realista da 
narrativa a ruptura com os traços de uma lógica racional 
esperada, a constituição da imagem da família faz referência à 
estrutura social da realidade quotidiana, num contexto de 
fantasia. 

— É isso, minha velha. Não existe nada melhor, 
quando um dia de trabalho se acaba, do que 
descansar com você junto à lareira, com as 
crianças em volta. 
— É mesmo uma delícia, Peter não é? — 
respondeu Wendy, feliz da vida. — Peter eu 
acho que Cabelinho tem o seu nariz... 
— Mas Miguel é parecido com você. 
Ela se aproximou e pôs a mão no ombro dele. 
— Peter querido, com uma família tão grande, 
eu sei bem que já não estou mais em forma. Mas 
você não ia quere me trocar, ia? 
— Não, Wendy. (BARRIE, 2006: 155) 

O faz-de-conta, em Peter Pan, é algo vivido pelos 
meninos da Terra do Nunca como se fosse uma brincadeira, 

 450 

mas para Peter era de-verdade. O personagem não separa 
realidade e fantasia, vivencia as duas da mesma maneira. Tal 
fato revela a preocupação da obra ficcional em expressar os 
sentimentos e o olhar infantil para compor um texto literário 
sem falsos pragmatismos e glichês. Com isso, faz da Terra do 
Nunca o espaço da brincadeira, em que as crianças vivem de 
forma harmoniosa entre si, experimentando diversas aventuras 
que fazem parte de um ideário infanto-juvenil. 

A diferença entre ele e os outros meninos nessas 
horas é que os outros sabiam que era faz-de-
conta, mas, para ele, faz-de-conta e de-verdade 
eram exatamente a mesma coisa. Isso às vezes 
os deixava atrapalhados como, por exemplo, 
quando tinham que fazer de conta que já tinham 
jantado. (BARRIE, 2006: 102) 

Enquanto a brincadeira e o gosto pela aventura 
conduzem Peter e as crianças Darling à Terra do Nunca, em A 
chave do tamanho desenvolvem-se aventuras que se iniciam a 
partir da perplexidade de Emília movida por uma realidade 
concreta: a guerra. A personagem percebe a tristeza de Dona 
Benta por causa da guerra e resolve sair em busca da chave que 
fechasse o conflito. Diferentemente de Raimundo, personagem 
de A terra dos meninos pelados, Emília não é impulsionada por 
questões que envolvem a sua própria condição interior, o seu 
olhar aponta para uma questão que envolve toda a humanidade 
e está no âmbito sócio-cultural. 

Esta guerra está durando demais, e se eu não 
fizer qualquer coisa os famosos bombardeios 
aéreos continuam, e vão passando de cidade em 
cidade, e acabam chegando até aqui. Alguém 
abriu a chave da guerra. É preciso que outro 
alguém a feche. (LOBATO, 1958: 07) 

Antes de se iniciar o primeiro capítulo de A chave do 
tamanho, há uma parte inicial intitulada “Explicações 
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necessárias”, em que o leitor encontra uma breve apresentação 
sobre os personagens que fazem parte da história que será 
narrada. Uma questão interessante dessa parte é que o narrador 
estabelece um ponto de coerência em relação ao plano 
ficcional. A boneca Emília é uma personagem que está 
presente em diferentes obras de Monteiro Lobato, mas por 
apresentar uma história em que a vida dos seres humanos será 
alterada através da redução do tamanho do corpo das pessoas, 
ela deixa de ser um brinquedo para se tornar humana. Assim, 
Emília se torna parte da humanidade e a principal personagem 
dessa aventura: “Emília foi evoluindo e insensivelmente passou 
de boneca a gente de verdade, conservando o tamanho inicial 
— 40 centímetros de altura”. (LOBATO, 1958: 01)  

Apesar de se estabelecer uma coerência no plano 
ficcional em relação à Emília, há uma contradição nesse 
processo evolutivo, pois essa personagem permanece com o 
seu tamanho de boneca, mas é considerada como um “símbolo 
da independência mental e da habilidade para enfrentar todas as 
ações”. (LOBATO, 1958: 01) Ela rompe com os limites de 
tempo e espaço, fazendo dos acontecimentos insólitos, ou seja, 
do que não é esperado e não corresponde a uma lógica realista, 
uma forma de se pensar as questões relacionadas à realidade 
extraliterária, que tem como base as questões humanas. O 
paradoxo que há entre o desenvolvimento físico e mental da 
personagem pode ser entendido como uma forma de se abordar 
questões políticas de maneira crítica e metafórica através da 
fala de um ser que não é totalmente humano, portanto é mais 
livre para se expressar. 

A personagem Emília é tão significativa em A chave do 
tamanho que, além de ser a desencadeadora do acontecimento 
que dá desenvolvimento à narrativa, que é o acionamento da 
chave do tamanho da humanidade, é a sua voz que inicia a 
história. Sua fala e pensamento são os que mais se destacam ao 
longo do texto. 
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— O pôr-do-sol de hoje é de trombeta — disse 
Emília, com as mãos na cintura, depezinha sobre 
o batente da porteira onde, naquela tarde, depois 
do passeio pela floresta, o pessoal de Dona 
Benta havia parado. Eles nunca perdiam o 
ensejo de ver os espetáculos da natureza. 
(LOBATO, 1958: 03) 

A viagem de Emília à Casa das Chaves, onde está a 
Chave do Tamanho, é realizada com o uso do pó de 
pirlimpimpim. Esse elemento, apesar de ser mágico, é 
produzido a partir da pesquisas científicas de Visconde. Com 
isso pode-se perceber que a narrativa conjuga o aspecto 
maravilhoso e o científico. Tal fato não ocorre em Peter Pan, 
pois o pó das fadas é um elemento puramente mágico, sem 
nenhuma relação com a ciência. Visconde é caracterizado 
como um personagem que representa o estudo científico. 
Embora seja um sabugo de milho tem se preocupa com as 
questões científicas, por isso está constante mente pesquisando 
e usando termos típicos da ciência: 

O Visconde foi ao laboratório e continuou na 
fabricação do maravilhoso pó, interrompida pelo 
desastre do apequenamento. Emília quis saber 
qual era o segredo da droga. O velho sábio riu-
se; declarou que o superpó era uma “sublimação 
das vitaminas do pulo dos grilos” — o que 
deixou Emília na mesma. (LOBATO, 1958: 
142) 

O apequenamento das pessoas é algo que atinge toda a 
humanidade. Ao contrário de A terra dos meninos pelados e 
Peter Pan em que é construído um universo maravilhoso fora 
do espaço da realidade quotidiana, em A chave do Tamanho os 
acontecimentos insólitos ocorrem e afetam o universo realista 
da obra, fazendo menção aos lugares e autoridades políticas 
que fazem parte da realidade do leitor empírico.  
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Emília e Visconde percorrem diferentes partes do 
mundo para verificar o resultado do apequenamento nas outras 
pessoas. Eles vão para Alemanha, Japão, Rússia e América do 
Norte. Quando os personagens chegam à Alemanha, 
desenvolve-se uma descrição que constitui a imagem do 
cenário político do país e a figura do ditador Hitler. O texto 
literário não se restringe à mera descrição, há um tom irônico e 
crítico durante a relação de Emília com o ditador. A redução do 
tamanho faz com que as pessoas se igualem de certa forma aos 
insetos e fiquem indefesas, assim as autoridades políticas e 
militares ficam fragilidades e perdem o ar de soberania.  

O Visconde foi andando de sala em sala. Uma 
delas parecia a do Grande Ditador. 
— Era aqui — disse Emília — que ELE 
mandava e desmandava. Agora, com certeza, 
anda escondido nalgum buraquinho. 
— Mas como podemos reconhecê-lo? 
— Pelo bigode nada mais fácil. 
(...) Nada mais natural, pois, que o Grande 
Ditador se encolhesse todo, sem ânimo de soltar 
uma só palavra. Mas Emília o sossegou. 
(LOBATO, 1958: 160-161) 

Além do plano ficcional se constituir num contexto 
realista, que faz referência ao espaço e personalidades da 
realidade extraliterária, há também o uso de vozes que se 
configuram como recursos de autoridade para imprimir 
verossimilhança ao texto e naturalizar o contexto insólito. Ao 
chegar à América do Norte com o Visconde, Emília se depara 
com uma comunidade que revela plena aceitação da nova 
condição e constrói uma nova ordem. O personagem Doutor 
Barnes era professor de antropologia na Universidade de 
Princepton, ele é o líder dessa comunidade e trabalha na sua 
organização, fazendo do seu conhecimento científico uma 
forma de se adaptar no novo contexto de civilização. 
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Durante uma conversa com Emília, Barnes revela o seu 
conhecimento científico e apresenta uma reflexão a partir da 
perspectiva da ciência sobre o apequenamento dos seres 
humanos. Assim constrói-se um contexto real-naturalista que 
não exclui o insólito, antes o complementa: 

— Absurdo! — exclamou o sábio de Princeton, 
depois de rir-se do “tamanhudo”. Um aumento 
de todas as coisas é uma idéia que a ciência não 
pode aceitar, mas a ciência pode perfeitamente 
aceitar a idéia de redução do tamanho duma 
espécie de animais. (LOBATO, 1958: 172) 

Ao contrário dos demais personagens, Emília percebe 
com maior clareza a situação em que a humanidade se encontra 
e consegue desenvolver um olhar mais racional diante das 
novas circunstâncias. Tal fato pode ser percebido quando o 
Major Apolinário e sua família não percebem o perigo que o 
gato lhes oferece e acabam morrendo comidos pelo animal: 

— A “idéia-de-gato”, Senhor Apolinário, vinha 
de nossa antiga experiência de criaturas 
tamanhudas em relação aos gatos. Era a idéia 
dum animal perigoso para ratos, baratas e 
gafanhotos, mas inofensivo para nós. Agora, 
porém, temos de reformar todas as idéias 
tamanhudas, como, por exemplo, a “idéia de 
pinto”, a “idéia de leão” e tantas outras. E quem 
não fizer assim está perdido. 
O Major não entendeu. Era a burrice em pessoa. 
Achou aquele sermão com cara de “coisa de 
livros”. Nesse momento Manchinha miou 
novamente mais perto. (LOBATO, 1958: 50) 

Diante das novas condições, os personagens buscam 
formas de se adaptar para sobreviver. Emília inventa roupas e 
sapatos com fios de algodão. Os valores da velha civilização 
não têm mais sentido na nova ordem. Os personagens passam a 
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vivenciar um processo de adaptação, assim como os insetos, 
uma vez que estão num mesmo nível em relação ao tamanho e 
condição de vida. Com isso pode-se perceber que o texto faz 
uma crítica à realidade humana, que é considerada superior aos 
animais, trabalhando com uma linguagem literária para 
construir novos sentidos. 

Para Emília a mudança do tamanho dos seres humanos 
faz com que o mundo fique melhor, pois acredita que o 
tamanho é um dos principais elementos que colaboram para a 
realização dos conflitos. Apesar de muitas pessoas ter morrido 
com a transformação, Emília considera que é a melhor solução 
para a humanidade. Percebe-se, então, que em A chave do 
tamanho, os acontecimentos insólitos não se instauram para 
criar um universo paralelo a realidade quotidiana, pois são 
inseridos no próprio contexto de naturalidade, fazendo com que 
a nova ordem construa um ideal de mundo mais harmônico. 

Assim, pode-se concluir que em A terra dos meninos 
pelados, Peter Pan e A chave do tamanho há a busca de um 
universo mais harmônico, que se configura como um espaço 
permeado por magia. As narrativas são conduzidas pelo caráter 
insólito, sendo que cada uma apresenta um modo particular de 
desenvolvê-lo, para fazer com que os textos tenham em cada 
página mais do que simples palavras, possuam imagens, 
sentidos e prazeres que só o sabor da leitura é capaz de 
proporcionar. 
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E por que será que todos gostam 
(de ler histórias)? Por várias 
razões. Cada um sabe das suas, 
mas parece que algumas razões 
são comuns a muita gente: uma 
boa historia distrai, mergulha o 
leitor em mundos diferentes, 
envolve-o em situações 
inesperadas... Além disso, 
historias são patrimônio coletivo 
da humanidade: contando e 
ouvindo historias, lendo e 
escrevendo contos, homens e 
mulheres, adultos e crianças 
trocam experiências, entendem 
melhor suas vidas, compreendem 
mais o mundo em que vivem. Por 
isso, as histórias são 
fundamentais e vivem mudando. 

(LAJOLO, 2002: 3) 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado em dois momentos 
distintos, no primeiro e segundo semestre de 2007. A primeira 
parte diz respeito as diferentes versões encontradas do Conto 
Cinderela, todavia priorizamos as narrativas dos Irmãos 
Grimm, Perrault e a versão cinematográfica da Walt Disney. 
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Destacamos aspectos comuns e divergentes das narrativas, 
analisando e comparando-os. Entrevistas com sujeitos de 
diversas faixas etárias (4-30 anos) foram realizadas em um 
segundo momento de forma, a juntamente com o levantamento 
bibliográfico, promover uma análise mais aprofundada da 
história de Cinderela. 

A primeira parte do trabalho proporcionou um 
mapeamento de campo, ou seja, através da análise das 
entrelinhas do conto de Cinderela e suas transformações 
ocorridas ao longo dos séculos, pôde-se posteriormente 
elaborar um roteiro de entrevista que colaboraria na reflexão 
sobre como este tipo de história influência a vida de crianças. 

O estudo justificou-se pelo fato de contos de fadas 
encantarem tanto crianças quanto adultos, embora, como 
posteriormente será demonstrado, a maioria das crianças 
entrevistadas afirmarem o desconhecimento específico da 
narrativa escolhida – Cinderela. A presença de questões que 
representam inquietações da mente humana, como afirma 
BETTELHEIM (1979), em textos desse gênero, também 
reafirmam a importância da realização desse estudo, visto que, 
como educadoras, estaremos lidando cotidianamente com seres 
humanos que sofrem diversas das inquietações presentes nos 
contos. 

O CONTO DE CINDERELA E SUAS 
REPRESENTAÇÕES 

Todas as produções culturais, de qualquer âmbito, 
demonstram que a cultura não se encontra estagnada, 
metamorfoseando-se durante todo o tempo de acordo com os 
processos culturais. Segundo Santos (2003), a cultura é uma 
construção coletiva da humanidade, sendo esta uma extensão 
do processo social. Nesse contexto, os contos de fadas, 
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enquanto manifestações culturais, são re-significados conforme 
as variações ocorridas no contexto social dos sujeitos. 

O conto intitulado Cinderela ou Gata Borralheira é um 
exemplo de produção cultural que adquirira diferentes versões 
com o decorrer dos anos. Sendo a fábula mais conhecida e 
apreciada, encantando gerações com sua magia deslumbrante. 
(BETTELHEIM, 1979) Existem registros desta obra como 
história, já durante o século IX d.C. na China. Esta alegoria 
teve duas versões de extrema importância, sendo estas a obra 
composta por Charles Perrault no século XVII e a dos irmãos 
Jacob e Wilhelm Grimm datada do século XIX. Várias 
narrativas sucederam estas e um exemplo marcante disto é a 
obra de Walt Disney que se apropriou de muitos traços 
presentes na narrativa de Perrault. 

Em todas as narrativas enumeradas anteriormente estão 
presente características comuns aos contos de fadas em geral, 
como o maniqueísmo, o maravilhoso, a simplicidade da 
estrutura e o final feliz do conto. E por envolver o encanto, o 
esplêndido e a mudança, Cinderela acaba percorrendo o tempo 
e atravessando gerações, obtendo significados diversos de 
acordo com a realidade cultural dos diferentes sujeitos.  

Os contos são transmitidos por gerações sem sofrer 
modificações importantes durante longos períodos, entretanto, 
quando estes migram para outras localidades, modificam-se 
para se adaptar ao novo contexto cultural. (ABRAMOWICZ, 
1997) Diante disso, a obra de Walt Disney surge como uma 
adaptação da estória de Perrault, articulada ao contexto cultural 
da Europa vivenciado. 

A perpetuação de contos de fadas como a Borralheira se 
deve pelo fato deles estarem em um universo maravilhoso que 
denota fantasia, baseado em situações reais que são 
vivenciadas por qualquer pessoa. (ABRAMOWICZ, 1997) 
Essa característica tem presença significativa na fábula 
Sapatinho de Cristal (Esta é uma das formas que o conto 
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Cinderela é conhecido, sendo também intitulado como 
Borralheira, Gata Borralheira ou Sapatinho de Vidro). Na 
história contada por Perrault, Cinderela é filha de um homem 
viúvo que se casa com uma mulher muito arrogante. A jovem 
Borralheira é muito doce e bondosa, mas é menosprezada por 
sua madrasta e suas filhas, sendo obrigada a realizar árduos 
afazeres domésticos.  

Quando ocorrera um baile no castelo, a mesma fora 
impedida de ir por sua madrasta e irmãs. Surgira, então, a fada-
madrinha que utiliza a magia para possibilitar a sua ida ao 
baile; transformando uma abóbora em carruagem, 
camundongos em cavalos e um deles em cocheiro. Com um 
toque de mágica ela, também, contempla a jovem meiga com 
um vestido deslumbrante e sapatos de cristal. No baile, o 
príncipe apaixona-se por Cinderela, porém ela acaba tendo que 
deixar o castelo às pressas, visto que o encanto seria desfeito à 
meia-noite. A única lembrança que o príncipe obtivera da bela 
jovem foi um dos sapatos de cristal que o mesmo 
experimentara em todas as moças da cidade até encontrar sua 
doce amada. 

Na obra cinematográfica de Walt Disney, Cinderela 
surge como uma moça linda, bondosa e meiga que não merece 
enfrentar tamanha carência e realizar as tarefas pesadas 
propostas por sua madrasta e suas respectivas filhas, afazeres 
estes classificados quase como desonrosos na narrativa de 
Perrault. Borralheira tem cabelos longos e loiros, olhos azuis, 
corpo esbelto e porte nobre nesta versão, descrevendo o padrão 
de beleza eurocêntrico, o que contribui para a reprodução do 
idêntico, garantindo o achatamento das diferenças à medida 
que torna os indivíduos sujeitos em relação às instituições 
produtoras de subjetividade, neste caso específico a mídia 
cinematográfica. (MIRANDA, 2000) 

Portanto, o paradigma estético imposto pelo filme, 
propicia aos espectadores a estipulação e a busca deste ideal. 
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Dentro desse contexto, diversos contos, incluindo a Gata 
Borralheira, excluem parcelas discriminadas da sociedade, 
como negros e deficientes. A utilização de tais fábulas no 
processo de ensino-aprendizagem pode contribuir para a 
perpetuação de padrões, o que reforça o desrespeito às 
diferenças e desencadeia a institucionalização das 
desigualdades. Sendo, por isso, importante e necessária, 
mesmo na educação infantil, uma discussão a respeito da 
diversidade que constitui a nossa sociedade, sem com isso, 
acabar com a possibilidade de fantasiar proporcionada pelos 
contos de fadas. 

A beleza refletida por Cinderela é o oposto da figura 
das filhas da madrasta na narrativa do filme. Elas são 
amarguradas, feias e desajeitadas, causando, de certa forma, 
repulsa ao espectador. A maldade de ambas é expressa pelo 
fato que as mesmas obrigam a moça a fazer trabalhos 
domésticos, demonstrando o seu recalque em relação à jovem 
linda e encantadora. 

Em nível consciente, a maldade da madrasta e 
das irmãs adotivas é suficiente como explicação 
para o que sucede com Borralheira. A trama 
moderna centraliza-se na rivalidade fraterna; a 
madrasta degrada Borralheira pela simples razão 
de que deseja promover suas próprias filhas; e a 
maldade das irmãs deve-se aos ciúmes que 
sentem de Borralheira. (BETTLHEIM, 1980: 
290 apud SILVA) 

Dessa forma, a maldade sofrida por Cinderela recebe 
um grau de justificação, considerando que se faz necessária 
para que as referidas irmãs sejam mantidas em posição de 
superioridade. Tal embate seria uma maneira de conferir às 
irmãs possibilidades de competir com Borralheira, posto que a 
jovem Borralheira é apresentada com características 
consideradas como de extrema qualidade no decorrer do conto. 
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Na narrativa de Perrault, assim como na versão de Walt 
Disney, o final feliz em que Cinderela torna-se uma nobre é 
como uma recompensa recebida após tanta opressão. 
(ABRAMOWCZ, 1997) Nestas versões, a idéia que é 
transmitida para o leitor/espectador é a de uma jovem 
merecedora de um final feliz por possuir uma beleza 
imaculada, bondade, paciência e submissão. Portanto digna de 
uma ascensão social, pois depois de tanto ser maltratada pela 
madrasta e pelas irmãs, ela precisa ser recompensada, já que, 
como foi dito anteriormente, ela é bonita e bondosa. Paradigma 
este de felicidade presente no contexto social capitalista. 

Na versão de Walt Disney, Cinderela convive em 
harmonia com a natureza o que é demonstrado pela relação de 
amizade que esta estabelece com o auxílio dos animais. Em um 
momento do filme, Borralheira conta com o auxilio dos 
animais para criar um vestido para ir ao baile que, 
posteriormente, é destruído pela madrasta e suas filhas, na 
estória dos Irmãos Grimm, não existe uma figura intitulada 
como fada, sendo os elementos mágicos uma árvore e pássaros. 
OLIVEIRA (2001) afirma que a presença destes seres 
possuidores de magia dá ao conto uma dimensão mais próxima 
da natureza que estabelece a relação entre céu e terra. No conto 
dos Irmãos Grimm, os pássaros são responsáveis por fazer 
justiça quando denunciam que as filhas da madrasta cortaram 
parte dos pés para que assim coubesse o sapato e quando furam 
os olhos das irmãs. 

Assim como na fábula de Perrault, na versão de Walt 
Disney a fada-madrinha se faz presente, possibilitando que a 
jovem atinja seus objetivos. Para OLIVEIRA (2001), a fada é 
um ser dotado de virtudes e poderes sobrenaturais que interfere 
na vida do herói ou heroína para auxiliar em situações-limite, 
quando uma solução material não seria possível. Em uma 
sociedade em que a mulher busca obter um posicionamento 
igualitário em relação ao sexo oposto, Cinderela só se torna 
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capaz de ascender socialmente através de sua beleza e do 
auxílio de uma figura solidária – o príncipe. Tal questão pode 
proporcionar discussões sobre a representação social do sexo 
feminino. 

A sucinta comparação, feita entre diferentes produções 
do conto Borralheira, permite perceber que, embora a essência 
do conflito, a recompensa pela bondade e a magia continuem 
presentes, este sofreu re-significações ao longo dos séculos. 
Em Perrault, a bondade e o perdão no final prevalecem, 
destacando-se aqui os esforços do autor em promover uma 
moral para a estória. Já na versão dos Irmãos Grimm, o final é 
diferente, as irmãs de Cinderela são castigadas pelas maldades, 
quando os pombos lhes furam os olhos. Contrariando esta 
ultima versão, surge a obra cinematográfica Cinderela, que, 
embora se aproxime da narrativa de Perrault, mostra-se 
diferente em alguns aspectos. A fada-madrinha, por exemplo, é 
alegre e um pouco atrapalhada, aparentando ter idade mediana. 
Além de citar apenas um baile, enquanto nas outras narrativas 
têm-se dois e três bailes, respectivamente. 

Até o momento, discorreu-se a respeito das diferentes 
possibilidades de apresentação do conto Cinderela, sendo 
importante destacar os exemplos cotidianos deste fenômeno. 
Pois, o conto nada mais é que uma representação da alma 
humana. Assim, desde o famoso baile de debutantes, até as 
atitudes diárias de demonstração de fragilidade e sensibilidade 
feminina perpassam por este conto. O baile de debutantes é 
uma prática que reproduz todo o ritual de Cinderela – a 
passagem de menina a mulher, quando se encontra com o 
Príncipe, a valsa, a representação do Sapatinho de Cristal, o 
vestido, etc. Parece ser o Complexo de Cinderela um fenômeno 
ainda importantíssimo na nossa sociedade, porque, embora a 
submissão não seja mais tão acentuada, “como Cinderela, as 
mulheres de hoje ainda esperam por algo externo que venham 
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transformar suas vidas”. (Castro apud COLLETTE 
DOWLING, 1994: 125) 

Embora, atualmente, haja diversas iniciativas que 
objetivam refletir sobre o papel da mulher na sociedade 
contemporânea – a mulher já possui o direito de se inserir no 
mercado de trabalho, ter participação em decisões políticas, 
entre outras conquistas, 

quando se fala do feminino por 
condicionamento, pensamos em elementos 
passivos, aspectos como a fragilidade, a 
emotividade, o desamparo, a vaidade, a 
futilidade, a espera na gestação, a maternidade. 
(SILVA, 2006) 

Assim, características da frágil Borralheira ainda são 
consideradas inerentes ao mundo feminino, sendo importante 
questionarmos/refletirmos sobre tais questões cotidianamente. 

Contudo, é necessário destacar que Borralheira não 
retrata apenas questões da alma feminina. O homem, também, 
na figura do Príncipe só passa a ter possibilidade de vida, 
depois que encontra sua amada. (Cf. Castro, Marta Suplicy, 
1994: 125) Ou seja, na história o príncipe, o qual nem o nome 
temos referência, só passa a ter sua existência demarcada, 
quando encontra a “futura” princesa no baile real. Há ainda 
questões como o conflito fraternal, que é intensamente 
representado pelas duas irmãs más e pela bondosa Cinderela, 
que, em certa medida, também podem representar a competição 
existente entre as mulheres. 

E o que isto representa para a educação? Todos estes 
conflitos representados, no conto, permitem a criança a sentir 
suas emoções sem medo, a acreditarem que os sonhos podem 
se torna realidade, a solucionarem conflitos internos, como a 
rivalidade entre irmãos e o medo da separação dos pais. É 
possível ir mais além, os contos podem trazer reflexões a 
respeito do papel da mulher e do homem na sociedade. Talvez, 
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esta última questão não seja trabalhada intensamente com a 
educação infantil, entretanto ela poderá aguçar a curiosidade 
das crianças em relação a questões totalmente relevantes na 
sociedade contemporânea. Desta forma, os contos de fadas, em 
especial o conto Cinderela, trazem questões muito importantes 
que envolvem não só a personalidade humana do ponto de vista 
biológico, mas também do social, afinal, hoje, mais do que 
nunca, reconhecemos o quanto o ser humano é um ser social. 

VIVÊNCIAS DO CONTO “CINDERELA” 

Este segundo tópico trará uma discussão sobre o conto 
através de uma pesquisa de campo, na qual os sujeitos 
participantes representavam diversas faixas etárias e, realidades 
sociais distintas, pois, embora todos fossem moradores da 
cidade do Rio de Janeiro, eles moravam em bairros diferentes e 
distantes. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de 
entrevistas padronizadas que possuíam um caráter quali-
quantitativo. Ao mesmo tempo em que se utilizou de 
instrumentos de quantificação, sendo estas perguntas objetivas 
com respostas pré-definidas, buscou-se elaborar questões que 
possibilitassem ao entrevistado responder livremente de acordo 
como o que acha conveniente ou o que deseja falar. 
Procuramos proporcionar meios para que a pessoa entrevistada 
respondesse com sinceridade à medida que buscamos não 
impor nossas próprias idéias o que foi de suma importância 
para que o nosso estudo não tivesse um resultado enganoso. 

A modalidade da entrevista foi escolhida, tendo como 
propósito compreender um número amplo de pessoas, visto que 
se tinha como objetivo fazer uma análise um tanto ou quanto 
abrangente do tema a ser estudado. E acrescenta-se, ainda, a 
esta escolha o fato de querermos analisar as mesmas questões 
com todas pessoas em cima do tema escolhido. Logo, a 
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entrevista por meio de questionários com perguntas pré-
estabelecidas, embora flexíveis, possibilitou através das 
respostas obtidas uma análise mais profunda de questões que 
intrigavam-nos no início do trabalho. 

Os indivíduos abordados pertenciam a faixas etárias 
variadas divididas em pessoas que possuem de 4 a 7 anos, 8 a 
12 anos, 13 a 15 anos, 16 a 18 anos, 19 a 21 anos, 22 a 30 anos 
e mais de 30 anos. Decidimos entrevistar crianças, jovens e 
adultos para que fosse possível obter diferentes percepções 
sobre a temática. Optamos também por não expor o nome dos 
entrevistados a fim de preservá-los, contudo revelaremos a 
idade, o sexo e o grau de escolaridade dos indivíduos. 

Priorizou-se uma abordagem informal, porque ao 
entrevistar pessoas do nosso meio social, teríamos uma maior 
facilidade para a interação e questionamentos sobre as questões 
levantadas. Por sua vez, o entrevistado, ao nos conhecer, 
também poderia sentir-se mais à vontade e falar com maior 
facilidade e menos pudor sobre a sua opinião. É importante 
ressaltar que o fato de conhecermos as pessoas tornou o 
processo de entrevistá-las muito mais fácil e prazeroso. 

Ao elaborar as entrevistas, vimos essencial necessidade 
de, antes de começar a fazer as perguntas que traziam questões 
inquietantes para nós, indagar se o entrevistado conhecia o 
conto de fadas Cinderela, já que este e suas propagações são o 
nosso objeto de estudo e pesquisa. Uma surpreendente questão 
que surgiu, foi que a maioria das crianças compreendidas na 
faixa etária entre 4 e 6 anos de idade não conheciam a fábula. 

A entrevista buscou contemplar as seguintes questões: 
fatores interessantes e desinteressantes para o leitor/espectador, 
a influência que Cinderela surtiu na vida destes e se já viram 
este conto em outros lugares com a mesma ou outra 
configuração, além de coletar com qual tipo de mídia tiveram 
contato pela primeira vez. 
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Fazer um levantamento sobre o tipo de mídia justifica-
se porque no primeiro momento foi feita uma comparação 
entre as versões existentes do conto em livros e filmes. Todas 
as pessoas entrevistadas tiveram contato, independente do tipo 
de mídia, com histórias baseadas no conto de Perrault. As 
outras questões elaboradas pretendiam possibilitar uma 
reflexão a respeito das influências que a fábula tem na vida das 
pessoas. 

Durante a análise das respostas percebemos que 
algumas questões apareceram com freqüência, como é o caso 
do reconhecimento do trabalho realizado e do sofrimento de 
Cinderela ao ter o seu sonho concretizado. A beleza que está 
presente no conto através do baile, da roupa usada por 
Cinderela ou ainda do sapatinho de cristal. Fatores que nos 
possibilitam refletir a respeito de como os contos de fadas 
acabam por trazer à tona questões semelhantes para as pessoas 
que de alguma forma possuem contato com ele, embora a 
maneira como este processo se dê de maneira efetiva, seja 
diferente para cada indivíduo. 

Outro aspecto marcante é que o conto de Cinderela não 
apresenta a figura da bruxa com todas as suas caracterizações, 
personagem que aparece em outras fábulas como Branca de 
Neve, Bela Adormecida, João e Maria, entre outras e mesmo 
assim algumas crianças e até adultos se referiram à madrasta 
e/ou às irmãs como bruxas. 

Entrevistadora: O que você achou mais 
desinteressante (no conto)? 
Criança 1 (11 anos, sexo feminino, 6ª série do 
Ensino Fundamental): As bruxas maltratavam a 
Cinderela. 
Criança 2 (6 anos, sexo feminino, 1ª série do 
Ensino Fundamental): Tem a parte das três 
bruxas (...). 

 468 

Nas respostas de alguns adultos foi possível perceber 
que características do conto de fadas como a fantasia e o final 
feliz são citados como itens que desqualificavam a história, por 
não estarem presentes, segundo os entrevistados, na realidade. 

Entrevistadora: O que você achou mais 
desinteressante? 
Adulto 1 (24 anos, sexo masculino, Ensino 
Superior em curso): Sei lá! Eu não lembro o que. 
Agora, depois de adulto, tudo parece 
desinteressante. Ninguém usa sapato de cristal. 
Adulto 2 (22 anos, sexo feminino, Ensino 
Superior): Este conto mostra uma desprezível 
forma de fazer com que crianças acreditem que 
sua felicidade só é possível se encontrar o 
“príncipe encantado”, o “amor verdadeiro”. 
Adulto 3 (27 anos, sexo feminino, Ensino 
Superior): A vida não é conto de fadas. Nunca 
tem final feliz. 
Entrevistadora: De que forma essa fábula 
influenciou a sua vida ou o que você aprendeu 
com esta estória? 
Adulto 1 (24 anos, sexo masculino, Ensino 
Superior em curso): Nada. Eu não aprendi nada. 
Não é possível reconhecer alguém pelo tamanho 
do pé ou pelo molde do sapato. Não é assim que 
funciona. 

Destaca-se aqui o fato da sociedade tender ao 
adultocentrismo, logo o adulto é visto como sujeito que já 
atravessara a fase em que o ato de fantasiar é lícito, sendo 
assim, a fantasia e o final feliz são vistos de maneira pejorativa. 
Tal pensamento se tornara sobressalente com o 
desenvolvimento tecnológico-científico onde explicações de 
caráter mítico e soluções de contos de fadas perderam espaço 
para problemas eternos.(BETTELHEIM, 1987) 
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Os aspectos desinteressantes mais sinalizados foram a 
crueldade da madrasta e das irmãs e a presença dos ratinhos. 
Embora, a maldade das mesmas tenha feito com que Cinderela 
sofresse e tivesse que trabalhar, ela foi recompensada com um 
final feliz, casando-se com o príncipe. As atitudes cruéis da 
madrasta e suas filhas tornam as falhas dos sujeitos leitores ou 
espectadores minimizadas. (BETTELHEIM, 1987) 

Entrevistadora: O que você achou mais 
desinteressante? 
Criança 1 (11 anos, sexo feminino, 6ª série do 
Ensino Fundamental): Aquela... A madrasta 
maltratava ela. 
Criança 2 (11 anos, sexo feminino, 5ª série do 
ensino Fundamental). A parte da tia. Tia não! 
Madrasta. 
Adulto 1 (27 anos, sexo feminino, Ensino 
Superior): Não é ela que tem madrasta? Ela 
apanhava para trabalhar. 
Adulto 2 (29 anos, sexo feminino, Mestrado): 
As malvadas. 

O inquietamento causado pela propagação do mal é 
necessário para que o consolo, fundamental em contos de 
fadas, se concretize através da felicidade e plena realização da 
heroína, ou seja, é impreterível que a personagem atravesse 
situações problemáticas para fundamentar o merecimento de 
um bom encerramento. 

A transformação de Cinderela é um amadurecimento e, 
na condição de mulher, esta não pode estar acompanhada de 
animais considerados sujos. Então, é necessário torná-los 
servos dignos de um nobre, uma maneira de sublimar desejos 
sexuais presentes em seu estágio anterior e inferior para outros 
fins. (BETTLHEIM, 1987) Desta maneira, muitos 
entrevistados acabaram sinalizando os ícones que 
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simbolizavam o amadurecer de Cinderela como algo 
desagradável. 

Entrevistadora: O que você achou mais 
desinteressante? 
Adulto 1 (22 anos , sexo masculino, Ensino 
Médio): O fato de ratos virarem cavalos. 
Adulto 2 (29 anos, sexo feminino, Ensino 
superior): Aqueles bichinhos... Tem uns ratinhos 
no meio da estória. Ah! Sei lá! No desenho tem 
uns ratinhos... É o que me desinteressa na 
estória. 

Quando questionados acerca do que aprenderam ou de 
que forma o conto influenciou em suas vidas, referências sobre 
a ascensão social da personagem-título da estória surgiram na 
maioria das respostas: 

Entrevistadora: De que forma essa fábula 
influenciou a sua vida ou o que você aprendeu 
com esta estória? 
Adulto 1 (29 anos, sexo feminino, Ensino 
superior): Bem, acho que tem alguma moral. 
Que eu tenha carregado... É a esperança que o 
bem vai vencer o mal. A princípio acreditava em 
príncipe encantado, mas não acredito mais. As 
pessoas são falhas; cometem erros. Mas é isso: a 
esperança que o bem vai vencer o mal, fazer o 
bem e ser recompensado. 
Adulto 2 (29 anos, sexo feminino, Mestrado): 
Ah! O bem sempre vence o mal. O que é meu 
ninguém tasca. O que é seu ta guardado. (rs) 

O final feliz é visto por muitos como uma recompensa 
conquistada por merecimento além de ser uma concretização 
da vitória da figura socialmente dita como boa em detrimento 
do que é ruim. 
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Outrossim, vimos que a maioria afirmara não ter visto o 
conto abordado como tema em outros lugares ou narrativas 
semelhantes. Em verdade, constatamos que um total de 31% 
dos entrevistados realizaram tal afirmação. Os demais 
responderam de forma diversificada, podendo citar entre as 
respostas adaptações na televisão e o conto da Bela 
Adormecida. 

Tal constatação causa bastante estranhamento, 
considerando que muitos enredos de filmes cinematográficos, 
novelas e desenhos animados, por exemplo, abordam o amor 
romântico como uma forma de transformação da realidade das 
personagens, assim como na fábula de Cinderela. 
Provavelmente, algumas dessas pessoas não conseguem 
reconhecer os valores transmitidos pelo conto de Cinderela em 
outras histórias por estes serem apresentados de maneira 
indireta. 

CONCLUSÃO 

Portanto, os conflitos, representados nos contos de 
fadas, permitem à criança sentir suas emoções sem medo, a 
acreditarem que os sonhos podem se tornar realidade, a 
solucionarem conflitos internos como a rivalidade entre irmãos 
e o medo da separação dos pais. É possível ir mais além, os 
contos podem trazer reflexões a respeito de questões sociais, no 
conto Cinderela a questão do papel social da mulher pode ser 
amplamente discutida, assim como a relação familiar. 

Sendo assim, essa pesquisa permitiu momentos de 
reflexões sobre a influência deste gênero na vida de crianças, 
jovens e adultos. O que futuramente poderá contribuir na 
construção de um trabalho do imaginário de alunos em sala de 
aula de forma a cooperar no processo de construção e 
compreensão da realidade de cada um. 
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Em suma, constatou-se através do estudo que, o conto 
de Cinderela teve influência na vida das pessoas que de alguma 
forma tiveram contato com ele. Discussões levantadas ao longo 
do trabalho mostraram a importância da realização dos seus 
conflitos no campo da fantasia, fator amplamente demonstrado 
nas respostas obtidas com as entrevistas. 

Contudo, a entrevista também proporcionou o início de 
uma reflexão a respeito de assuntos ainda não levantados, 
como é o caso de um número considerável de crianças não 
conhecerem esta estória – será que hoje o tipo de história 
valorizada é outro? Mas se os contos de fadas são considerados 
imortais, como as crianças não estão tendo contato com estes?  

Foi possível perceber que a modelagem das fábulas é 
vista como algo ultrapassado em uma sociedade em que o 
desenvolvimento científico-tecnológico é evidenciado. Não há 
espaço destinado para tais obras, tão significativas para nossa 
construção cultural, mas tão somente para criações destinadas 
ao público infanto-juvenil voltadas ao consumismo. 

Sabe-se que a pequena amostragem de entrevistados 
utilizada para a realização desse ensaio não representa uma 
verdade absoluta, pois contempla um número pequeno de 
sujeitos, contudo foi possível um aprofundamento da teoria 
estudada com base na vivência de pessoas “reais”. 

Portanto, utilizar contos de fadas na sala de aula pode 
representar um importante recurso metodológico e talvez, 
principalmente, pode representar uma importante fonte de 
prazer, onde a imaginação e a brincadeira podem ser livres, 
acarretando numa aprendizagem diferente e efetiva. 

Uma escola que objetiva de fato proporcionar aos 
educandos uma educação libertária, buscando formar sujeitos 
críticos, autônomos e participativos, deve garantir espaço para 
a fantasia em sala de aula. Desta forma, tornar concreta uma 
escola onde o aluno tem oportunidade de fantasiar, ou seja, ser 
criativo e singular. 
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Através do trabalho com contos ainda podemos 
propagar a cultura, o saber, a arte e o pensamento de 
sociedades antigas, respeitando o que o artigo 3° da Lei de 
Diretrizes e Bases institui. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
(...) 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber 
(BRASIL, 1996) 

Por fim, defendemos sim a utilização de contos de fadas 
no sistema educacional, inclusive o conto Cinderela, porque 
acreditamos que trabalhá-los é uma forma de respeitar uma 
produção cultural do passado - sendo importante destacar que 
embora os contos os quais nos referimos ao longo do nosso 
artigo tenham sido produzido há muito tempo atrás, ainda são 
muito modernos/contemporâneos, valorizando-a. Contudo, 
defendemos uma utilização crítica das histórias, contando-as 
aos alunos de forma a não esperar destes que recebam tudo de 
forma passiva, permitindo que eles possuam a oportunidade de 
brincar com a história, reinventá-la, discuti-la, sem receios de 
estar fazendo a coisa errada. Formar, como já foi dito, cidadãos 
críticos! 

Proporcionar, através da leitura, aos alunos diversão e 
arte. Atitude que poderá tornar o processo de aprendizagem 
muito mais prazeroso e eficaz, já que o aluno aprenderá não 
necessariamente os conteúdos institucionalizados e 
obrigatórios pela lei, mas aprenderá a solucionar seus conflitos 
internos, a repensar as questões de seu meio social, a utilizar 
sua própria imaginação. Contribuir, desta forma, para um 
futuro diferenciado, no qual soluções criativas poderão ser 
utilizadas para quem sabe construir um mundo mais justo e 
solidário, um futuro melhor para a humanidade. 

Gosto de ouvir 
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história assim, 
que comece 
num país longe daqui. 
Que tenha aflição no meio 
E um bom fim. 
(...) Se você souber 
uma história assim... 
Conta pra mim... (Toledo apud OLIVEIRA, 
2001) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil – Gostosuras e 
bobices. São Paulo: Scipione, 1997. 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 277-316. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
9.394/96, de 20/12/1996. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em 
13/12/2007. 
CASTRO, Ilíada Silva Alves de. Contos de fadas na 
dramaturgia para crianças: o caso de Cinderela. Rio de 
Janeiro: USP, 1994. Tese de Doutoramento em Artes entregue 
ao Departamento de Artes Cênicas. 
LAJOLO, Marisa (org). Contos de estimação. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2002. p.3. 
MIRANDA, Luciana Lobo. “Subjetividade: a (des) construção 
de conceito”. In: SOUZA, Solange Jobim e. Subjetividade em 
questão: a infância como crítica. Rio de Janeiro: 7 Letras, 
2000. p. 29-46. 
OLIVEIRA, Cristiane Medanêlo de. “Presença da fada-
madrinha nas versões do conto Cinderela”. Disponível em: 
http://www.graudez.com.br/litinf/trabalhos/contosdefadas.htm. 
Acesso em 12/01/2007. 



 475

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: 
Brasiliense, 2003. 
SILVA, Lucilia Costa. “Branca de neve e Borralheira: a 
competição e o despertar do feminino”. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno09-06html. 
Acesso em 12/01/2007. 

 476 

A BANALIZAÇÃO DO INSÓLITO EM MÁRIO 
DE CARVALHO 

Sergio Granja 
UERJ 

A produção ficcional do português Mario de Carvalho 
guarda marcas textuais multívocas, que ensejam diferentes 
camadas de significação nos vários níveis de leitura possíveis. 
Com isso, não me refiro a um trabalho formal de linguagem 
que explore a semântica da polivalência dos signos. Refiro-me, 
isto sim, a um discurso literário capaz de despertar o discurso 
interior do leitor a partir de diversos patamares de 
interpretação: do mais ingênuo ao mais elaborado. 

Tem-se nos Casos do Beco das Sardinheiras. uma 
estrutura narrativa aparentada à do artífice-narrador de Walter 
Benjamin. Trata-se de uma narrativa umbilicalmente ligada à 
vida comunitária; oposta, por conseguinte, à estrutura do 
romance, pois, como se sabe, para Benjamin, “a origem do 
romance é o indivíduo segregado”. (BENJAMIN, 1994: 201) 

A integração da narrativa na vida comunitária remete ao 
conceito bakhtiniano de carnavalização. Todavia, a partir da 
dissolução dos laços comunitários e da emergência do 
individualismo burguês, a carnavalização é esvaziada de seu 
caráter libertário, de “seu contentamento com as mudanças” e 
de “sua alegre relatividade”. O traço da carnavalização está 
presente no Beco das Sardinheiras, onde “tudo é trazido para a 
zona do contato familiar livre”. (BAKHTIN, 2005: 161) Mas 
trata-se de uma carnavalização mitigada, que tem sua expressão 
formal no insólito banalizado. 

Benjamin observa que o plano divino da salvação 
estava no fundamento da historiografia dos cronistas 
medievais. Para ele, “no narrador, o cronista conservou-se 
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transformado e por assim dizer secularizado”. Nos contos do 
Beco, o contador de casos é um narrador secularizado que 
sequer se preocupa em realizar a exegese do “fluxo insondável 
das coisas”. (BENJAMIN, 1994: 209) 

Insólito: não sólito; desusado; contrário ao costume, ao 
uso, às regras; inabitual; anormal; incomum; extraordinário. 
Flavio Garcia configura uma constelação de narrativas 
ficcionais que têm em comum a presença de eventos insólitos 
não-ocasionais funcionando como seu móvel, e com esse 
procedimento define o macrogênero do insólito. (GARCIA, 
2007: 18) Sob essa etiqueta, podem se situar vários gêneros e 
subgêneros.  

O insólito banalizado é um gênero da pós-modernidade. 
Como procedimento de configuração, Flavio García apela para 
o recorte de um subconjunto do macrogênero insólito com 
narrativas que têm em comum a banalização do evento insólito 
pelos seres de papel, narrador e personagens, e desse modo 
delimita o insólito banalizado como gênero literário. 
(GARCIA, 2007: 18-19) 

O insólito banalizado sugere a naturalização da 
ocorrência supranatural através de procedimentos de 
neutralização do extraordinário. Desse modo, o insólito é 
cooptado pelo sólito. Enquanto o realismo mágico, movido 
pelo princípio esperança de Ernst Bloch, amplia o campo do 
possível e promete o novo, o insólito banalizado se enquadra 
no marco pós-utópico, reafirmando o continuísmo. Não 
importa compreender o fenômeno, conceituá-lo, investigar suas 
causas. O importante é dominar seus efeitos, controlar suas 
conseqüências para que não atrapalhe o curso repetitivo da vida 
como ela é. Fica exposta, desse modo, uma mentalidade 
utilitarista dos extratos sociais subalternos, que descarta a 
possibilidade de mudança e breca o desenvolvimento de uma 
consciência crítica. 
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CRONOTOPO 

Bakhtin, influenciado pela teoria da percepção do 
fisiólogo russo A. A. Ukhtômski (CLARK, 1998: 98, 125, 199, 
297), cunhou o termo cronotopo para dar conta da questão 
espaciotemporal como uma unicidade indissociável que 
encapsula um centro irradiador de juízos de valor. Pode-se 
pensar tempo como equivalente de histórico; e espaço, de 
social. Nesse viés, tempo-espaço equivale a histórico-social. 
Mas o espaciotemporal também pode ser pensado como uma 
refração do histórico-social internalizado, como um tempo-
espaço interior, psicológico. Ou, dito em outros termos, como 
o ponto de partida de um mimena. Nesse sentido, Bakhtin diz 
que 

O cronotopo determina a unidade artística de 
uma obra literária no que ela diz respeito à 
realidade efetiva. Por isso, numa obra, o 
cronotopo sempre contém um elemento valioso 
que só pode ser isolado do conjunto do 
cronotopo literário apenas numa análise abstrata. 
Em arte e literatura, todas as definições 
espaciotemporais são inseparáveis umas das 
outras e são sempre tingidas de um matiz 
emocional. É evidente que uma reflexão abstrata 
pode interpretar o tempo e o espaço 
separadamente e afastar-se do seu momento de 
valor emocional. Mas a contemplação artística 
viva (ela é, naturalmente, também interpretada 
por completo, mas não abstrata) não divide nada 
e não se afasta de nada. Ela abarca o cronotopo 
em toda a sua integridade e plenitude. A arte e a 
literatura estão impregnados por valores 
cronotópicos de diversos graus e dimensões. 
Cada momento, cada elemento destacado de 
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uma obra de arte são estes valores. (BAKHTIN, 
2002: 349) 

As diferentes perspectivas axiológicas dos cronotopos 
explicam porque, por exemplo, colares que são objetos 
sagrados para os crentes das religiões afro-brasileiras, não 
sejam mais do que adornos sem significação especial para 
outros brasileiros. 

O cronotopo é uma perspectiva irrepetível no tempo e 
no espaço, a partir do qual o sujeito se relaciona com o seu 
objeto. São duas as conseqüências do cronotopo. A primeira é 
que a perspectiva do sujeito cognoscente varia no tempo, 
implicando um conhecimento inacabado, uma consciência que 
é sempre um vir-a-ser. A outra é que os cronotopos de dois 
sujeitos que se relacionem com o mesmo objeto não são 
intercambiáveis: eles nunca partilharão a mesma perspectiva.  

Quando Alejo Carpentier, em seu curto e famoso 
preâmbulo a El reino de este mundo, indaga provocativo “o 
que é a história da América senão toda uma crônica da 
Realidade Maravilhosa”, ele está assumindo um cronotopo que 
é o seu, mas por opção. Otto Maria Carpeaux diz que 
Carpentier “é expressão típica da mentalidade nacionalista e 
revolucionária da América Latina de hoje [1966]” 
(CARPEAUX). Esclarece, contudo, que, “embora natural de 
Havana onde nasceu em 1904, não é latino-americano de 
origem: é filho de pai francês e mãe russa e é homem de 
formação européia” (CARPEAUX). Desse modo, aqui se 
entrecruzam diferentes cronotopos; e, se Carpentier atribui aos 
europeus uma inaptidão para o imaginário, dizendo que o 
maravilhoso europeu não vai além dos “truques de 
prestidigitação”, ele sabe do que está falando. (CARPENTIER, 
1966) 

Do mesmo modo, o insólito banalizado expressa um 
cronotopo pós-moderno. E é preciso considerar que o 
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cronotopo condiciona tanto a criação quanto a recepção da obra 
literária. 
Pós-moderno 

“Pós-modernidade” – ensina Terry Eagleton – 
significa o fim da modernidade, no sentido 
daquelas grandes narrativas de razão, verdade, 
ciência, progresso e emancipação universal que, 
como se acredita, caracterizam o pensamento 
moderno a partir do Iluminismo”. 
(EAGLETON, 2003: 316) 

Na perspectiva pós-moderna, essas ilusões, “ao fazerem flutuar 
ideais impossíveis diante de nossos olhos, nos afastam de todas 
as mudanças políticas modestas, porém eficazes, que temos 
reais condições de criar”. (EAGLETON, 2003: 316-317) E 
mais: para o pós-moderno, 

a verdade é o produto da interpretação, os fatos 
são construções do discurso, a objetividade é 
apenas aquilo que qualquer interpretação 
questionável das coisas tenha conseguido impor, 
e o sujeito humano é uma ficção, tanto quanto a 
realidade que contempla – uma entidade difusa e 
autodividida que carece de qualquer natureza ou 
essência fixa. (EAGLETON, 2003: 317-318) 

O pós-modernismo é a cultura da era pós-moderna. 
Eagleton caracteriza a obra de arte pós-moderna típica como 
“arbitrária, eclética, híbrida, descentralizada, fluida e 
descontínua”; diz que ela “lembra o pastiche”. (EAGLETON, 
2003: 318) A arte pós-modernas rejeita a profundidade 
metafísica e envereda pela superficialidade, pela jocosidade e 
pela inafetividade. Trata-se de “uma arte de prazeres, 
superfícies e intensidades fugazes”. Desconfia das verdades e 
das certezas. Sua forma é irônica; sua epistemologia, relativista 
e cética. Rejeita basear-se em referentes a uma realidade 
externa a si mesma. Por isso, só se reconhece no plano formal e 
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da linguagem. Proclama suas próprias ficções como sendo 
infundadas e gratuitas. Com isso, postula “uma espécie de 
autenticidade negativa”, alardeando “sua irônica consciência 
desse fato” e “pervertidamente chamando atenção para seu 
próprio status de artifício construído”. Descrente das 
identidades singulares e das origens absolutas, “chama atenção 
para sua própria natureza ‘intertextual’, sua reciclagem 
paródica de outras obras que, por sua vez, nada mais são que o 
resultado de tal reciclagem”. (EAGLETON, 2003: 318) 
Todavia, o mais característico do pós-modernismo, para Terry 
Eagleton, é que, a cultura pós-moderna, avessa a limites e 
categorias fixos, desconstrói “a tradicional distinção entre 
‘grande arte’ e ‘arte popular’”, ao construir “artefatos 
autoconscientemente populistas ou comuns, ou que se 
oferecem como mercadorias para o consumo enquanto fonte de 
prazer”. (EAGLETON, 2003: 319) 

Terry Eagleton coloca questões interessantes. A pós-
modernidade seria “a filosofia apropriada ao nosso tempo”? Ou 
seria “a visão de mundo de um exausto grupo de ex-intelectuais 
ocidentais revolucionários que, com típica arrogância 
intelectual, projetaram-na sobre a história contemporânea como 
um todo?”. (EAGLETON, 2003: 319-320) 

Ou ainda, visto por outro ângulo, como acredita 
Frederic Jameson (JAMESON, 2006), estaríamos “diante da 
cultura do capital tardio – a penetração final do bem de 
consumo na cultura”? Ou “será que se trata, como insistem 
seus expoentes mais radicais, de um golpe subversivo em todas 
as elites, hierarquias, grandes narrativas e verdades imutáveis”. 
(EAGLETON, 2003: 320) 

Uma literatura que semeia incertezas? Qual a função 
das incertezas semeadas? Desestabilizar o pensamento único 
ou diluir toda crítica? Seja como for, embora denuncie “as 
ilusões do pós-modernismo” (EAGLETON, 1998), Terry 
Eagleton reconhece que “a discussão certamente terá 
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continuidade, sobretudo porque o pós-modernismo é a mais 
vigorosa de todas as teorias, com raízes num conjunto concreto 
de práticas e instituições sociais”. Com efeito, não se pode 
ignorar “o consumismo, os meios de comunicação de massa, a 
política estetizada, a diferença sexual”. (EAGLETON, 2003: 
320)  

Haroldo de Campos propôs o conceito de pós-utópico 
para dar conta da suspensão (senão exclusão) do princípio-
esperança (conceito de Ernst Bloch), que sustentara o 
imaginário modernista e alimentara seu caráter eminentemente 
crítico: 

A este sonhar-para-a-frente acrescente-se assim 
mais um sinal. O presente livro não trata de 
outra coisa que não o esperar para além do dia 
que aí está. O tema das cinco partes desta obra 
(escrita entre 1938 e 1947, revisada em 1953 e 
1959) são os sonhos de uma vida melhor. 
(BLOCH, 2005: 21) 

No tempo pós-utópico, à arte e à literatura restaria seja 
a adesão incondicional à indústria cultural ou o refúgio na pura 
forma, seja o cinismo ou a dissimulação e suas variantes, seja a 
fina ironia ou a carnavalização no espírito da moderna 
mascarada. 

O TOMBO DA LUA 

Este é o primeiro dos Casos do Beco das Sardinheiras. 
Aqui, o tempo é indeterminado. A marca da imprecisão já vem 
gravada no começo do conto: “Uma ocasião, quando 
desapareceu a Lua, eu estava lá e sei contar tudo. Não me 
lembro da idade que então tinha e já na altura me não 
lembrava” (CARVALHO, 1982). A memória é evocada. E a 
história soa como lembranças de contornos indefinidos, 
reminiscências distantes, esmaecidas: “Provavelmente o Zé 
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Metade cantava o fado, postado à soleira da porta, enquanto 
acabava um saquitel de tremoços” (CARVALHO, 1982). 
“Provavelmente”: não se pode garantir nada.  

O narrador aproveita o ensejo para contar de passagem 
a desgraça acontecida ao Zé Metade. Ele ficou assim conhecido 
desde que se meteu a separar uma briga de navalhas sevilhanas 
entre o Manecas Canteiro e o Mota Cavaleiro. Aconteceu que 
“ali ficou cortado em dois, sem concerto, busto para um lado, o 
resto para outro” (CARVALHO, 1982). Desde então, “arrasta-
se num caixote de madeira com rodinhas” (CARVALHO, 
1982), a cantar nas noites um fado melancólico: “Ai a profunda 
desgraça / Em que me viste ó’nha mãiiii...” (CARVALHO, 
1982).  

Como se pode ver, o narrador, ao entretecer o grotesco, 
banaliza um acidente de graves conseqüências. Através dessa 
banalização, esvazia o sinistro de sua carga trágica.  

Aí o narrador vai introduzir o insólito. O Andrade da 
Mula chegou na janela e “bocejou um destes bocejos do 
tamanho de uma casa, escancarando muito a bocarra” 
(CARVALHO, 1982). Nesse momento, a Lua se desequilibrou 
e caiu “na boca do Andrade que só fez ‘gulp’ e esbugalhou os 
olhos muito” (CARVALHO, 1982), ficando a noite na 
escuridão. Logo depois, o Andrade soltou “o maior arroto que 
jamais se ouviu naquele Beco” (CARVALHO, 1982), e o Zé 
Metade berrou: “’nha mãe, venha cá, senhora, co Andrade 
engoliu a Lua!” (CARVALHO, 1982). Aí reside o insólito. E o 
narrador introduz a banalização do evento: “Seguiu-se o 
alvoroço costumeiro sempre que havia novidade” 
(CARVALHO, 1982). A mulher do Andrade tratou de isentá-lo 
de responsabilidade: “Ele não teve culpa, tadinho, que ela é que 
se lhe veio enfiar pela boca adentro” (CARVALHO, 1982). 
Sendo contestada pela mãe do Zé: “Mas se foi ele que a 
desafiou” (CARVALHO, 1982). E logo “tudo é trazido para a 
zona do contato familiar livre” (CARVALHO, 1982) e a 
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carnavalização se instala de vez com a chegada do presidente 
da Junta, “muito hirto, no seu casaco de pijamas com flores” 
(CARVALHO, 1982). A intervenção grave da autoridade de 
pijama não se faz esperar: “Isto o meu amigo o que fazia 
melhor era regurgitar a Lua, ou o Beco ainda fica mal visto” 
(CARVALHO, 1982).  

Ninguém se detém no insólito. Discute-se se cabe a 
alguém a culpa pelo acontecido. Isenta-se e acusa-se, mas o 
que realmente importa é acomodar as coisas de modo a que o 
Beco não fique “mal visto”. É preciso preservar as aparências a 
qualquer custo. É isso que preocupa os moradores. 

Dão azeite para o Andrade vomitar, mas nada. A filha 
dele preocupa-se em que ele não vá quebrar o vaso sanitário 
defecando a Lua. O Zé Metade quer que levem o Andrade para 
o Hospital, para ser operado, como aconteceu na vez dele. Mas 
o presidente da Junta se opõe. Argumenta que os médicos não 
teriam onde pôr a Lua. E questiona: “Que é que aquela gente 
ganhava com isso? Hã? E em faltando a Lua, quais eram os 
inconvenientes? Hã?” (CARVALHO, 1982) O Paulino Marujo 
adverte que sem Lua “acabam-se as marés”. “Coisa de pouca 
monta” (CARVALHO, 1982), diz uma mulher. “As marés 
nunca deram de comer a ninguém. E quanto à luz, depois da 
eletricidade...” (CARVALHO, 1982) O presidente da Junta 
decide muito sensatamente que “então é melhor ficarmos 
assim”. (CARVALHO, 1982) Dirigindo-se ao Andrade diz: 
“Vocemecê agora toma um bicabornatozinho, um leitinho, e 
ala para a cama que amanhã é dia de trabalho” (CARVALHO, 
1982). E para os demais: “E vocês todos, andor, para casa, em 
ordem e não se pensa mais em tal semelhante!” (CARVALHO, 
1982) E os moradores se foram aos poucos. 

No dia seguinte, a Humanidade estranhou o 
desaparecimento da lua. A vida, no entanto, continuou a 
mesma no Beco. Apenas o Andrade ficou um pouco mais 
gordo.  
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E temos aí um “para mim tanto faz, como tanto fez”, 
uma indiferença em face dos acontecimentos que expressa um 
modo astucioso e arrogante de lidar com o extraordinário 
(lembrando a estratégia de “enfrentar as forças do mundo 
mítico com astúcia e arrogância”, própria do conto de fadas). 
Esse modo astucioso e arrogante se baseia na mentalidade 
utilitarista, a qual “comporta-se com as coisas como o ditador 
se comporta com os homens”; vale dizer, “conhece-os na 
medida em que pode manipulá-los”. (ADORNO, 2005: 24) E é 
isso que interessa. 

O GATO GATÃO 

Esta é a história de uma gata que pariu uma única cria 
no lugar dos seis ou sete filhotes habituais. Mas saiu um filhote 
que valia por sete. Os gatos da casa geralmente eram chamados 
de Tarecos, se machos, ou de Tarecas, se fêmeas. A mãe queria 
dar seguimento à tradição, mas os filhos se opuseram, alegando 
que aquele “era um gato diferente, que tinha o pelo eriçado, 
cheio de manchas pretas, as orelhas curtas e a patorra larga” 
(CARVALHO, 1982). O pai, então, pôs-lhe o nome de Gigas. 
Com exceção do avô, que não gostava de gatos, todos na casa 
do Manuel da Ribalta mimavam o gatão. Com o tempo, o 
Gigas foi crescendo e a gata mãe passou “a evitá-lo 
cuidadosamente” (CARVALHO, 1982).  

Um dia o Manuel da Ribalta resolveu falar com a 
mulher sobre o gatão: 

É que isto não me parece bem gato. É mais por 
assim dizer uma pantera ou coisa que o valha! E 
sempre aqui em casa... É melhor deixá-lo andar 
na rua e que se governe que isto não é nenhum 
jardim zoológico. (CARVALHO, 1982) 

A mulher concordou “que o Gigas está magrito para o tamanho 
e precisa de mais alimento” (CARVALHO, 1982). E o Manuel 
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sentenciou: “Pois largue-se o bicho” (CARVALHO, 1982). 
Nessa noite, o Gigas foi solto para buscar o que comer. A partir 
dessas saídas noturnas do gatão, começaram a aparecer notícias 
dando conta de policiais devorados durante a noite. “Os jornais 
traziam comentários inquietantes sobre uma fera que rondava 
as esquadras e que, no seu apetite, parecia privilegiar as 
fardas.” (CARVALHO, 1982) 

A notícia chegou ao cais, onde Manuel estava 
trabalhando como marítimo. Nesse dia ele chegou em casa 
preocupado. Para a família reunida, expôs as suas 
preocupações em relação ao Gigas: “─ Tenho cá uma 
desconfiança de que este bicho ainda nos vai dar desgosto” 
(CARVALHO, 1982). O avô quer aproveitar a ocasião para 
acabar logo com o bicho, mas o resto família sai em defesa do 
gatão. Manuel da Ribalta, no entanto, estava decidido. “Ná! ─ 
disse ─ Assim não tem jeito. Apesar de tudo, caramba, os 
policiais fazem falta. E depois... dá má nota ao Beco.” 
(CARVALHO, 1982) 

As razões alinhadas são todas de viés utilitarista. Se os 
policiais não fizessem falta, nem o Beco ficasse com má nota, 
podia-se talvez fazer vista grossa às andanças noturnas do 
Gigas. Não haveria motivo para se importunar com elas. Mas 
não era o caso. 

Nessa madrugada, o Manuel e seus filhos saíram 
conduzindo o Gigas atado por um corda ao pescoço. A cena 
não chamou a atenção de ninguém, “porque em Lisboa, à noite, 
acontece cada coisa...” (CARVALHO, 1982) O Manuel, 
“muito atento aos policiais de giro e aos carros-patrulha” 
(CARVALHO, 1982), só recomendava aos filhos que se 
afastassem das fardas. 

Entregaram o Gigas ao “primo Inácio, titular de uns 
negócios indefinidos, que implicavam grandes caminhões e 
freqüentes visitas a Espanha” (CARVALHO, 1982). O primo 
“devia favores ao Manuel por via duns conhecimentos deste na 
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Guarda Fiscal” (CARVALHO, 1982) e levou o gatão para 
Castela-a-Nova.  

Com exceção do avô, que ficou exultante, a tristeza se 
abateu sobre família com a falta do Gigas. A mãe se 
preocupava com a adaptação do gatão em outras terras. “Cá o 
meu medo é que o Gigas não se adapte. Sempre são outros 
climas, outros modos de vida...”. (CARVALHO, 1982) Mas 
daí a dias chegava a notícia de que dois soldados da Guarda 
Civil tinham sido devorados em Toledo. “─ Olha, afinal o 
nosso Gigas adaptou-se ─ comentou o Manuel ─ não há de ser 
nada...” (CARVALHO, 1982) 

Nota-se uma má-vontade com a policia e uma atitude 
condescendente com o fora-da-lei., bem de acordo com “a 
simpatia tradicional do narrador pelos patifes e malandros” 
(CARVALHO, 1982). O que conta são os laços pessoais, os 
favores e a afetividade. Isso bate com a observação de Sérgio 
Buarque de Holanda que, em Raízes do Brasil, aponta para a 
precariedade da solidariedade social entre os ibéricos: “essa 
solidariedade, entre eles, existe somente onde há vinculação de 
sentimentos mais do que relações de interesse ─ no recinto 
doméstico ou entre amigos” (HOLANDA, 1995) . Como 
explica o autor: “Círculos forçosamente restritos, 
particularistas e antes inimigos que favorecedores das 
associações estabelecidas sobre plano mais vasto, gremial ou 
nacional”. (HOLANDA, 1995: 39) No caso, pelo visto, a 
solidariedade não ultrapassava os limites do Beco. 

AQUELA CORDA 

O conto começa expondo o despeito da fofoqueira Dona 
Micaela Catalina por não ser, dessa vez, a primeira a dar a 
notícia na Taverna da Marta. Esse início marca o clima da vida 
comunitário no Beco como um prolongamento da vida 
doméstica. Nesse domingo, calhou do Virgolino Alpoim, sem 
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profissão ou desempregado, conforme a ocasião, chegar à 
janela, de pijama, para fumar um cigarro, e ver uma corda que 
descia do céu. Eis a surpreendente ocorrência do insólito. 
Espantado, chamou o João, seu irmão, que, azamboado, 
desconsiderou: “─ Que é que tem? É uma corda, é o que é.” 
(CARVALHO, 1982) Está aí uma primeira reação que é de 
banalização do insólito. Mas logo os dois estavam na rua, 
acompanhados do marceneiro que varria a calçada, olhando 
para cima e conversando em voz baixa sobre a inusitada 
ocorrência. Em pouco era uma multidão barulhenta observando 
e comentando o insólito. Então, Dona Catalina Macaela, da sua 
varanda, invejosa da notoriedade alcançada pelo Virgolino 
Alpoim, lançou-lhe um comentário de menoscabo que foi 
imediatamente ripostado pela mãe de Virgolino com uma 
alusão desabonadora à vida da invejosa, provocando uma 
altercação aos berros.  

No beco, a vida doméstica e o restrito círculo familiar 
extravasam o domicílio para expor a vida privada na via 
pública, onde “tudo é trazido para a zona do contato familiar 
livre”. (CARVALHO, 1982) 

Mas, descontando as duas mulheres, todo o mundo 
observava a corda cuja ponta, “muito esfiapada, oscilava, 
eqüidistante dos beirais: uns metros, ao que parecia, acima dos 
telhados do Beco.” (CARVALHO, 1982) 

O Zeca da Carris, que não se admirou nem quando um 
cogumelo gigante nasceu por cima do marco do correio, achou 
que poderia ser o cabo de um balão. “Ou a arreata de algum 
burro...” (CARVALHO, 1982), ironizou alguém. O Zeca da 
Carris encolheu os ombros, deu meia volta e afastou-se, “mas 
ficou-se lá atrás a olhar para a corda, de boca aberta como 
todos”. (CARVALHO, 1982) 

Enquanto alguns jovens já subiam nos telhados e 
partiam as telhas com suas pisadas para alcançar o fio, as 
mulheres reclamavam com eles e os homens os incentivavam, 
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em torno do Zeca da Carris, conjeturava-se que essas coisas 
começaram a acontecer “desde que andaram por aí a mexer 
com os astros” (CARVALHO, 1982). E o Tio Borges, o 
sapateiro, lançou a suspeita de que “a culpa foi do Andrade, 
quando ele engoliu a Lua” (CARVALHO, 1982). Interpelado 
sobre “que é que tem a ver a corda com a Lua” (CARVALHO, 
1982), o sapateiro revelou a sua hipótese: “Sabe-se lá se era a 
corda com que estava presa a Lua quando o Andrade a 
engoliu?” (CARVALHO, 1982). “Todos ponderaram que o tio 
Borges poderia bem ter razão e olharam de esguelha para o 
Andrade que mascava pevides, encostado à soleira, a olhar para 
cima” (CARVALHO, 1982). Quer dizer, sob suspeição, o 
Andrade achou melhor se fazer de desentendido. 

A essa altura, os jovens no telhado já haviam desistido 
de alcançar a corda e se divertiam com outras brincadeiras, 
quebrando mais telhas. O Virgolino anunciou que ia lá no 
telhado. Todos pensaram que era para alcançar a corda, mas ele 
subiu ao telhado para enxotar os jovens de lá. 

Uma beata expressou o temor de que “isso é mas é uma 
tentação que nos estão a armar” (CARVALHO, 1982). Incréu, 
o Zeca da Carris decidiu: “Montam-se uns paus no telhado, 
arma-se uma forca com um arame, amarra-se um cabo àquilo, 
atrela-se à carrinha da padaria e depois reboca-se a ver o que 
dá” (CARVALHO, 1982). Mas o Zé Metade o deteve: “Puxar 
por aquilo é que nunca ó seus otários. Nem pensarem tal 
semelhante, que depois vem por aí a água toda de escantilhão”. 
(CARVALHO, 1982) E para desfazer a perplexidade, explicou: 
“É como nos autoclismos. Puxa-se e vem a água. E calhar foi 
assim que começou o dilúvio lá das escrituras. Os gajos viram 
uma corda, foram logo puxar, e depois foi o que se viu...” 
(CARVALHO, 1982) 

Na dúvida as pessoas pensaram em consultar o pároco 
da Igreja, mas alguém ponderou que o padre só viria complicar 
tudo. E aí o relojoeiro lembrou providencialmente: “É pá! Mas 
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para que é que a gente está práqui a ralar-se? Aquela corda faz 
mal a alguém, faz? Quase nem dá sombra! O melhor é deixá-la 
ficar e quem lá a pôs que a tire”. (CARVALHO, 1982) 

Faz-se pouco caso do insólito, pois aquilo que não 
atrapalha pode ficar como está a ver como é que fica. Por isso, 
cada um foi cuidar da sua vida. E o fenômeno ficou ignorado.  

Na tarde do dia seguinte, a corda começou a 
desvanecer-se; até que, no outro dia, havia desaparecido de 
todo. Afinal, as pessoas só enxergam quando estão dispostas a 
ver. 

A PEDRA PRETA 

“Uma ocasião, na esquina dos eléctricos” 
(CARVALHO, 1982), um cheiro de gás fez os moradores 
chamarem a companhia para consertar o vazamento. Os 
homens da companhia chegaram logo e começaram a pesquisar 
de onde o gás estava vazando, até que acharam o local exato. 
Escavaram o terreno, “assistidos pela Marta taberneira que foi 
generosa na distribuição de copos de três e de ‘amarelinhas’”. 
(CARVALHO, 1982) 

No fim da manhã já havia uma grande vala barrenta 
com grandes canos entrecruzados. “Foi então, que um dos 
trabalhadores deu com a pá na pedra redonda, muito preta e 
brilhante, do tamanho de um punho fechado, que sobressaía do 
fundo”. (CARVALHO, 1982)E ninguém conseguiu remover a 
tal pedra, por mais esforços que fizessem. 

O Virgolino, que “era sempre mais avisado a sugerir do 
que a fazer” (CARVALHO, 1982), deu a idéia: “porque é que 
vocês não experimentam fazê-la rolar? Cavam-lhe debaixo, 
aplainam-lhe uma rampa e é deixá-la aí pela rocha...” 
(CARVALHO, 1982) E o alvitre foi prontamente acatado e deu 
certo: a pedra deslocou-se um pouco. Só que ela rolou para 
cima da biqueira da bota do homem da pá. O homem ficou com 
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o pé preso e não havia jeito dele sair. A Marta taberneira, “com 
sua voz sonora” (CARVALHO, 1982), disse para o homem 
descalçar a bota. Com a ajuda de todos, a muito custo o homem 
conseguiu finalmente safar o pé de dentro da bota. “A culpa é 
sua ─ dizia o homem para o Virgolino ─ você é que veio com 
aquela idéia parva” (CARVALHO, 1982). O Virgolino se 
defendeu acusando o homem de estar confundindo “gênero 
humano com Manuel Germano” (CARVALHO, 1982). E o 
homem se lamentava pela bota perdida: 

Ta bem, mas a bota? Quem é que me paga a 
bota? ─ interrogava-se o homem, de pé descalço 
no ar, apoiado ao marco do correio ─ É que 
aquilo é uma bota da tropa, a melhor bota do 
mundo. Onde é que eu arranjo agora uma bota 
como aquela? (CARVALHO, 1982) 

Dois moços chegaram da serralharia com um pé-de-
cabra e aplicaram-se em mover a pedra, fazendo uma alavanca, 
mas sem resultado. Chegou o Chico, “estivador efectivo, 
enorme, capaz de pegar em doze homens de cada vez”. 
(CARVALHO, 1982) Pegou o pé-de-cabra e tentou mover a 
pedra, que nem se mexeu. Chico desistiu meio humilhado. Aí o 
Zeca da Carris chegou com a furgoneta da padaria e, com um 
cabo de aço do Marcelino Droguista, puxou a pedra. Da porta 
da drogaria, o Marcelino reclamava: “Olhem que se mo partem 
pagam-mo!” “Tóiiiim ─ partiu-se o cabo.” (CARVALHO, 
1982) 

Os meninos que haviam saído da escola chegaram 
fazendo algazarra. As mulheres alertaram os meninos para que 
eles não caíssem no buraco, mas o Pedrinho foi empurrado no 
fosso. Sentindo-se alvo das atenções, o Pedrinho ficou a fazer 
caretas e a dar pulos na lama. Todos riam, mas ficaram de 
repente sérios. É que o Pedrinho “dançava agora com a bota 
numa mão e a pedra preta na outra”. (CARVALHO, 1982) O 
Zéca da Carris, com muito tato disse para o menino colocar a 
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pedra em cima da calçada. Assim que o Pedrinho pôs a pedra 
no passeio, “a calçada se afundou para baixo um palmo e se 
britou com um grande estalo o paralelepípedo de granito em 
que estava colocada a pedra”. “Credo! ─ benzeu-se a Marta” 
(CARVALHO, 1982) e houve outras exclamações. 

O homem da Companhia recuperou a bota do buraco e a 
exibia: “Ta um bocado amachucada na biqueira mas está boa”. 
(CARVALHO, 1982) 

Todos se assustaram quando o Pedrinho pegou de novo 
a pedra na palma da mão. O Zeca da Carris, com muita cautela, 
orientou o menino para que depositasse a pedra na vala, por 
debaixo do cano. Pedrinho foi cumprir o solicitado, mas causou 
novo alvoroço quando brincou atirando algumas vezes a pedra 
para o alto e a aparando na palma da mão. Logo depositou a 
pedra no lugar recomendado e saiu do buraco. Imediatamente 
os homens da Companhia puseram-se ao trabalho, tapando o 
buraco. O chefe da obra indagou dos moradores: “Olhem lá, 
vocês não querem avisar esse gajos lá das Universidades, do 
Institutos, ou lá o que é?” (CARVALHO, 1982) 

Pra quê? ─ respondeu o Virgolino ─ isto só dá 
chatices ou julga que vem dali algum? ─ e 
ofereceu o competente gesto de polegar e 
indicador esfregados um no outro... 
(CARVALHO, 1982) 

Os poucos que ainda restavam concordaram com o 
Virgolino. Não havia o que lucrar com aquela pedra. E ela 
ficou esquecida sob a terra. 
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O INSÓLITO EM PINÓQUIO 

Tânia Marques da Silva 
UERJ 

A construção da narrativa ficcional requer de seu autor 
uma estratégia de combinação do real com o imaginário numa 
tessitura cuidadosa, capaz de possibilitar leituras múltiplas e 
multiplicadas. Assim, o texto, cuja estética envolve e fascina 
pelo efeito de fruição e de prazer provocados em seu leitor, é 
confirmado como arte em constante movimento, chamada de 
Literatura. De tempos em tempos, as transformações ocorridas 
nas obras literárias foram observadas por críticos e teóricos 
sempre dispostos a esmiuçar suas composições, seus 
significados, enfim, sua estética.  

Todo escritor é um ser datado, um indivíduo 
determinado por pertencer a certa época, geografia, sociedade e 
cultura. Logo, ao elaborar uma narrativa, seu autor deixa 
transparecer sua visão de seu mundo e de seu tempo numa 
linguagem artisticamente elaborada. Sua concepção de mundo 
transformada em arte possui um alvo a ser atingido que é seu 
leitor, idealizado na construção do texto. Segundo Umberto 
Eco, 

Escreve-se pensando em um leitor, assim como 
o pintor pinta pensando no observador do 
quadro. (...) Quando a obra está terminada, 
instaura-se um diálogo entre o texto e os seus 
leitores (o autor fica excluído). Enquanto a obra 
está sendo feita, o diálogo é duplo. Há o diálogo 
entre o texto e todos os outros textos escritos 
antes (só se fazem livros sobre outros livros e 
em torno de outros livros) e há o diálogo entre o 
autor e seu leitor modelo. (ECO, 1985: 40) 
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O leitor modelo, portanto, é aquele leitor empírico que 
se transforma e evolui e se deixa capturar pelo texto. 

Da tese de que a literatura se faz de literaturas, provem 
a certeza de que um grande escritor é antes de tudo um grande 
leitor. E, certamente, a seleção e a combinação dessas leituras 
asseguram a escritura e reescritura de diversos textos. Este 
processo, auxiliado pela imaginação, pode gerar inovações. 
Estas, captadas pelas noções de transgressão e ruptura em 
relação aos cânones, instauram uma nova ordem, podendo 
inaugurar uma nova tradição. As literaturas que apresentam 
esse potencial tornam-se por excelência um clássico. 
Evidentemente, a leitura e releitura dos textos literários nunca 
serão idênticas, mesmo que praticadas pelo mesmo leitor, pois 
seu olhar não será o mesmo. A cada momento, seu repertório é 
modificado, e, novos sentidos são atribuídos ao texto. 

Além disso, o sentido dado ao texto pode ser 
modificado conforme a variação de época. Segundo Vera 
Teixeira de Aguiar (1996), para Jauss, o leitor real possui 
grande relevância na construção de sentidos de uma obra, 
assim como, a sua revitalização de sentidos através dos tempos. 
Uma mesma obra pode dizer coisas diferentes a leitores de 
épocas distintas. Isto garante também a imortalidade da obra 
literária. 

O que norteia essas leituras são os chamados horizontes 
de expectativas. Como assinala Aguiar: 

O horizonte de expectativas se altera, a distância 
estética também muda: uma obra que, em 
determinado momento histórico, surpreendeu 
pela novidade, pode tornar-se vulgar para os 
leitores posteriores, e as grandes obras são 
aquelas que, em cada atualização, provocam o 
leitor, formulando novas questões. (AGUIAR, 
1996: 27-28) 
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Um exemplo de clássico da literatura infanto-juvenil é 
Pinóquio, uma história escrita por Carlos Lorenzini, cujo 
pseudônimo era Carlo Collodi, em 1881 na Itália. A narrativa 
conta a história de um boneco de madeira que queria se tornar 
um menino de verdade e que consegue realizar seu desejo 
graças à intervenção de uma fada, a Fada Azul. Essa obra foi 
traduzida por vários escritores como Monteiro Lobato e Raul 
de Polillo cuja tradução foi escolhida para o desenvolvimento 
deste trabalho, sob o título As aventuras de Pinóquio. Esta se 
apresenta como uma literatura de ruptura para com a tradição 
clássica dos contos de fadas, cujas histórias se passavam em 
reinos. Isto por se tratar de uma história em que o protagonista 
não pertence à nobreza e por inserir elementos pertencentes ao 
gênero das fábulas. 

ERA UMA VEZ... 
− Um rei! dirão logo os meus pequenos leitores.  
Não. Vocês se enganaram. Era uma vez um 
pedaço de pau. Não era pau de luxo, mas 
simples pedaço de lenha para queimar, desse 
que, no inverno, se botam nas estufas e nas 
lareiras, para se acender o fogo e para se aquecer 
as salas. (COLLODI, s/d: 1) 

Neste trecho, não apenas o protagonista é apresentado 
como também se caracteriza o leitor idealizado, mostrando que 
a obra se destina ao público infantil, mais propenso ao 
mergulho no mundo da fantasia, através do “era uma vez”.  

Nesse conto, eventos surpreendentes estão ligados à 
fantasia e, devido ao saber tácito, podem ser concebidos pelos 
leitores reais como irrealizáveis na realidade empírica. 
Contudo, elas tornam-se verossímeis e parte fundamental na 
construção da narrativa, na composição de sua unidade e 
também em seu desenvolvimento.  

Sob a ótica proposta nos estudos dos gêneros literários, 
observar-se-á como ocorrem e como são percebidos pelos seus 
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personagens esses eventos, classificados como insólitos. O 
termo “insólito” é definido como o sobrenatural, o não usual e 
que não pertence à experiência cotidiana. A história de 
Pinóquio se inicia com Mestre Antônio, um carpinteiro 
também chamado de Mestre Cereja, que encontra em sua 
oficina um pedaço de pau que chora e ri como uma criança 
como se possuísse alma. Este fato, inusitado, gerou espanto e 
medo no velho carpinteiro que decidiu dá-lo de presente ao 
amigo Gepeto. 

Um pedaço de pau que age como criança se constitui 
num evento passível de ser classificado como insólito, visto 
que transgride as leis naturais no mundo factual. Contudo, se 
faz necessária a observação do fato dentro da literatura 
mediante o comportamento das personagens. Segundo Tzvetan 
Todorov (2004), a definição de gênero corresponde à 
determinação de categorias. E, é do comportamento das 
personagens que se apuram as escalas em que a obra se 
relaciona com o universo literário. (Cf. TODOROV, 2004: 12) 
Os eventos insólitos correspondem à inserção do mistério, 
condição necessária para a manifestação do fantástico. Porém, 
é a reação de hesitação o que mais importa. Assim, fantástico 
corresponde à categoria em que não há nem uma aceitação do 
fato, como algo percebido ou aceito como natural, nem uma 
explicação racional para tal acontecimento.  

Na narrativa, ao bater na madeira, Mestre Cereja ouviu 
uma vozinha suplicante e, de imediato, procurou sua voz. Após 
verificar não haver ninguém, suspeitou que aquela viesse do 
pedaço de pau, questionando: 

−De onde terá saído esta vozinha que disse 
“Ui”?... Não há vivalma por aqui. Será, por 
acaso, este pedaço de pau que aprendeu a chorar 
e a queixar-se como criança? Não posso crer 
nisso. Este pau está aqui; é um pedaço de lenha 
para lareira, como todos os outros... Será que há 
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alguém escondido dentro dele? (COLLODI, s/d: 
6) 

Mestre Antonio revela seu estranhamento e sua 
descrença inicial quanto ao fato, indicando que o evento não se 
encaixava na experiência de seu cotidiano. Conforme Felipe 
Furtado, são encontrados nas narrativas fantásticas fenômenos 
ou seres inexplicáveis cuja aparência remonta ao sobrenatural. 
Este é inserido num ambiente familiar onde não existe 
contradição das leis naturais conhecidas no mundo exterior ao 
literário. (Cf. FURTADO, 1980: 19) 

A hesitação do leitor quanto à natureza do fato é a 
condição inicial para a caracterização do gênero fantástico. 
Todavia, segundo Todorov, 

o fantástico implica portanto não apenas a 
existência de um acontecimento estranho, que 
provoque hesitação no leitor e no herói; mas 
também numa maneira de ler, que nem poética 
nem alegórica. (TODOROV, 2004: 38) 

O fato inusitado, a identificação do leitor com a personagem, a 
hesitação, a maneira de ler se somam a outra condição: a de 
que o fantástico somente se mantém quando seu caráter 
insolúvel permanece até o final da narrativa. 

 Outros gêneros podem partir do fantástico, quando 
após o momento de hesitação, a personagem encontra uma 
explicação lógica para o fato, caracterizando o estranho ou 
então o maravilhoso, ao aceitar o fato como natural naquela 
realidade.  

Na seqüência narrativa, mestre cereja, ao ter a 
confirmação de tratar-se de um evento sobrenatural, desmaia. 
Ao acordar, “seu rosto parecia transfigurado. E até a ponta do 
seu nariz, de vermelha que era quase sempre, se havia tornado 
arrouxeada, de tanto medo”. (COLLODI, s/d: 7) 

O medo é entendido apenas como uma reação natural, 
comum, mediante algo incompreensível. Logo, nem o fato nem 
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a reação de medo são elementos caracterizadores do gênero 
fantástico, embora sejam necessários para que haja o 
estranhamento e a hesitação quanto à ocorrência do fato 
insólito. Este, certamente, tem grande importância na 
construção da narrativa, fazendo parte da fase inicial de seu 
desenvolvimento. Logo, sua presença não é gratuita. Nesta 
história, este evento sobrenatural está relacionado ao fato do 
pedaço de madeira conter uma alma como que aprisionada a 
ele. Finalmente, ela o abandona e passa a ocupar um corpo 
humano devido à intervenção da Fada Azul. 

Para o desenvolvimento da narrativa, o temor sentido 
pelo carpinteiro foi o incentivo necessário para que, ao invés 
confeccionar um suporte para mesa com aquela estranha 
madeira, esta fosse dada ao seu amigo, o Mestre Gepeto. 
Polentinha, como era também chamado, o havia procurado para 
lhe pedir um pedaço de madeira, expondo-lhe sua idéia surgida 
pela manhã.  

− Pensei em construir, com as minhas mãos, um 
belo boneco de pau. Mas um boneco 
maravilhoso, que saiba dançar, jogar esgrima e 
fazer saltos mortais. Com este boneco quero 
andar pelo mundo, a fim de ganhar um pedaço 
de pão e um copo de vinho. (COLLODI, s/d: 8) 

Após esta declaração, a vozinha se manifesta 
provocando uma desavença entre os amigos que culminou com 
o pedaço de pau que, escorregando das mãos do carpinteiro, 
atingiu Mestre Gepeto. Ao tentar se desculpar, mestre Cereja 
afirma que não foi ele, “a culpa é toda deste pau”. (COLLODI, 
s/d: 9) 

A frase Mestre Cereja demonstra que o fato, embora lhe 
causasse espanto, fosse aceito como realidade, pondo fim à 
hesitação anterior. Enfim, aquele pedaço de pau era mesmo 
falante. Com isso, o gênero fantástico desvanece e chega ao seu 
limite onde o gênero maravilhoso reside. 
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O desejo de Gepeto de possuir um boneco com 
habilidades humanas anunciava o maravilhoso e também 
caracterização seu subgênero, o Conto de Fadas. Nessa 
história, a necessidade de Gepeto relacionada ao seu estado de 
penúria não era única a ser suprida, havia também a carência 
afetiva ligada a sua solidão. Tais carências associada ao desejo 
da personagem explicam a aceitação do comportamento 
humano do boneco ainda em fase de confecção, com 
naturalidade, e de sua adoção como se fosse um filho. No 
entanto, esta não é a única observação a ser feita. Mais que a 
confecção de um boneco, a ação de Gepeto era a de criação de 
um ser, um menino rebelde, e que logo se transforma em 
motivo de queixas: 

− Que maldição de filho! Ainda não está 
completamente feito, e já começa a faltar com 
respeito para com o seu pai! Mau, mau, meu 
menino. Mau, mau! 
E enxugou uma lágrima. 
Ainda preciso fazer as pernas e os pés. 
Quando Gepeto acabou de fazer-lhe os pés, 
sentiu que um pontapé lhe era vibrado contra a 
ponta do seu nariz. 
− Bem que mereço! Disse, então, Gepeto, de si 
para consigo. Eu deveria ter pensado nisso antes. 
Agora é tarde! (COLLODI, s/d: 12) 

No maravilhoso medieval, o pensamento teocêntrico 
difundido e mantido por onze séculos asseguravam somente a 
Deus o poder da criação. No cotidiano, o sagrado era venerado 
como única verdade, e tal visão se transferia para a literatura, 
assim, toda a crença se resumia no fato de que “no maravilhoso 
cristão e no milagre há um autor, e um só, que é Deus”. (LE 
GOFF, 1983: 22) 

Escrita no século XIX, a história de Pinóquio afirma a 
concepção do homem como possível criador. Desta forma, a 
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narrativa assinala seu afastamento do maravilhoso medieval. 
Mesmo sem os aparatos científicos e de forma bastante rústica, 
o homem, então, se apodera do direito divino da criação, muito 
embora, inicialmente, isto lhe cause arrependimento.  

A partir do “nascimento” de Pinóquio, o narrador 
antecipa, aos seus leitores uma mudança em que surgirá um 
mundo imerso na fantasia, alertando que “o que aconteceu 
depois é história em que a gente não pode acreditar − e eu lhes 
contarei mais tarde”. (COLLODI, s/d: 14) Enfim, o espaço na 
narrativa abandona o cenário similar ao mundo empírico. 

Alertados, os pequenos leitores, que vêem representar 
os leitores modelo, são orientados à nova forma de leitura. Esta 
não mais há de conceber a realidade ficcional como semelhante 
à factual. Antes, os leitores devem estar atentos para imersão 
em um mundo de fantasia onde todas as coisas são possíveis. 
Desta forma, eles são levados a uma nova experiência em um 
mundo imaginário. 

O olhar do analista representa o olhar do leitor real, que 
é concebido como imprevisível e se utiliza de seu 
conhecimento prévio para conciliar teoria e estratégia narrativa. 
Sua percepção dos fatos está para além da identificação do 
leitor com a personagem. Isto permite que dos fatos insólitos 
que são transformados em naturais, comuns e parte do 
cotidiano na realidade ficcional, inserido no universo dos 
possíveis, a aceitação possa ser observada e analisada. 

A hesitação apresentada inicialmente na narrativa é 
abandonada, afastando a possibilidade de a narrativa pertencer 
ao fantástico. Os acontecimentos sobrenaturais que se 
apresentam nas aventuras por que passa o boneco Pinóquio 
permeiam toda a narrativa. Alguns desses se caracterizam com 
a presença de animais falantes, como o grilo-falante que 
representa o conselheiro. A prévia, cedida pelo narrador no 
capítulo em que ele surge, serve de análise do comportamento 
infantil, “a história de Pinóquio com o Grilo-Falante, em que se 
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vê como as crianças não gostam de ser corrigidas por quem 
sabe mais do que elas” (COLLODI, s/d: 14), como mostra o 
trecho: 

− Se não lhe agrada ir à escola, porque é que 
você não aprende, pelo menos, um ofício, que 
baste para você ganhar honestamente o seu pão? 
− Quer que lho diga? Replicou Pinóquio, que 
começava a perder a paciência. Dentre todos os 
ofícios do mundo, só existe um que, de fato, se 
ajusta ao seu temperamento. 
(...) 
− Pobre Pinóquio! Na verdade, você me inspira 
compaixão!... 
− Por que é que lhe inspiro compaixão? 
− Porque você é boneco de pau e, o que é pior, 
porque você tem cabeça de pau. 
A estas últimas palavras, Pinóquio tomado de 
fúria, pôs-se de pé e, agarrado, de cima do banco 
de trabalho, um martelo de madeira, atirou-o 
contra o Grilo-falante. (COLLODI, s/d: 15-16) 

A raposa e o gato são personagens que constituem a 
metáfora do comportamento humano como nas fábulas, cujas 
lições têm cunho moralizante, podendo ser classificados como 
alegorias. Algum tempo depois de terem enganado Pinóquio e 
roubado todas as suas moedas, o boneco encontra os dois à 
beira da estrada pedindo esmolas. 

Eram o Gato e a Raposa. Mas não pareciam 
mais o que tinham sido antes. Imaginem que o 
Gato, de tanto fingir-se de cego, acabara ficando 
cego de verdade; e a Raposa, já envelhecida, 
tinhosa, paralítica de um lado, não tinha mais 
nem sequer a cauda... (COLLODI, s/d: 149) 

 504 

A desonestidade é personificada nessas personagens e 
seus destinos fazem parte do aprendizado pelo qual o Pinóquio 
precisa passar para chegar a sua condição humana, atrelada ao 
estado de socialização.  

A metamorfose pela que passaram alguns meninos, na 
Terra dos Brinquedos, quando percebida por Pinóquio, causou-
lhe espanto e mais ainda, ao acordar e perceber que também 
fora vítima, passando pela mesma transformação.  

Estão adivinhando o que foi que ele percebeu? 
Percebeu, com grande espanto, que suas orelhas 
tinham crescido um palmo. 
(...) 
 Imaginem, pois como ele ficou, quando 
conseguiu verificar que suas orelhas, durante a 
noite, se haviam alongado, a ponto de parecerem 
duas vassouras de piaçaba. 
(...) 
 Deixo que os leitores imaginem a dor, a 
vergonha e o desespero do pobre Pinóquio! 
Começou a chorar, a gritar, a bater com a cabeça 
na parede. (COLLODI, s/d: 122-123) 

Esta significava uma forma de punição devido à 
irresponsabilidade, a total entrega aos prazeres da infância e à 
desobediência do boneco. Tudo isso porque, ao invés de ir à 
escola como deve um menino, Pinóquio preferiu ir para um 
lugar onde pudesse brincar todo o tempo, sem ter que assumir 
compromissos, como afirma Marmotinha, outro menino 
transformado em burro, 

− Meu caro, (...) Já agora, está escrito, nos 
decretos da sabedoria, que todos os meninos 
preguiçosos, que não gostam de livros, das 
escolas e dos professores, e que passam os seus 
dias no meio dos brinquedos, matando o tempo e 
divertindo-se, devem acabar, mais cedo ou mais 
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tarde, transformando-se em pequenos burros. 
(COLLODI, s/d: 123) 

Segundo Todorov, 
No caso do maravilhoso, os elementos 
sobrenaturais não provocam qualquer reação 
particular nem nas personagens, nem no leitor 
implícito. Não é uma atitude para com os 
acontecimentos narrados que caracteriza o 
maravilhoso, mas a própria natureza desses 
acontecimentos. (TODOROV, 2004: 60) 

Certamente, dois aspectos hão de ser enfatizados: o 
primeiro é que, para os eventos insólitos característicos do 
fantástico, não há causa que os explique, o que justifica a 
hesitação; o segundo, é que, para aqueles do maravilhoso, a 
causa existe e está atrela a um poder também sobrenatural. Este 
sustentado concebido como natural pela personagem, e como 
verossímil pelo leitor, devido à coerência interna existente no 
discurso.  

As transformações dos meninos era o efeito de 
maldição da Terra dos Brinquedos, local para onde esses 
garotos eram levados pelo Homenzinho.  

Este feio mostrengo, que tinha fisionomia que 
parecia toda feita de leite e de mel, dava, de vez 
em quando, umas voltinhas pelo mundo. Em 
caminho, recolhia, com promessas e carinhos, 
todos os meninos preguiçosos, que aborreciam 
os livros e as escolas; e depois de os reunir todos 
no seu carro, conduzia-os à linda “Terra dos 
Brinquedos”, para que eles passassem todo o 
tempo brincando, fazendo barulho e divertindo-
se. Quando afinal os pobres meninos, iludidos 
de tanto brincar e por nunca estudar, se 
transformavam em burrinhos, o Homenzinho, 
todo satisfeito, se apoderava deles e os punha à 

 506 

venda, nas feiras e nos mercados. (COLLODI, 
s/d: 128) 

 Na seqüência de aventuras, a passagem em que 
Pinóquio é engolido por um enorme peixe e dele escapa com 
vida se assemelha à história bíblica, em que Jonas é lançado ao 
mar e, em seguida, engolido por um grande peixe. Por fim, ele 
retorna a sua terra são e salvo. Tal analogia não é gratuita. Ela 
confirma a aproximação de Pinóquio com o universo mítico 
cristão, portanto, algo já conhecido, um saber já consagrado e 
aceito como “verdade”. Logo, conclui-se que, no dialogismo 
entre a narrativa bíblica e esta narrativa infanto-juvenil, a fé 
naquela assegura a verossimilhança desta. A comparação é 
lícita, pois na passagem do encontro de Pinóquio com o 
“monstro marinho”, a expressão usada na fala da cabritinha que 
de cima de um rochedo, no meio do mar, observa a 
aproximação do animal, “apresse-se, Pinóquio, pelo amor de 
Deus” (COLLODI, s/d: 39), confirma a presença do 
pensamento cristão. Já, na barriga do peixe, ocorre o encontro 
de Pinóquio com seu pai− Gepeto− de quem ele havia se 
afastado há muito tempo. Na fala de Gepeto, outro termo serve 
de exemplificação do pensamento religioso cristão: “Com toda 
esta benção de Deus, pude viver dois anos...”. (COLLODI, s/d: 
15) 

Além desse universo em que se manifesta a fé cristã, 
outro universo converge com aquele, o pagão. Este, 
caracterizado pela presença de uma fada, possui raiz nas 
narrativas populares de origem celta. Povo nômade, os celtas 
povoaram a Europa imigrando antes mesmo do início da era 
cristã. Adoradores da natureza, eles viam nas mulheres o poder 
da magia pelo seu papel na procriação e no trato de cura com as 
ervas. Assim, do imaginário celta, circulavam lendas nas quais 
se faziam presentes esses seres míticos, dotados de poderes 
mágicos. Posteriormente, tal fonte foi incorporada aos 
romances e narrativas maravilhosas dos bretões. Coletadas no 
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século XVII por Perrault, elas passaram a fazer parte da 
literatura destinada às crianças. (Cf. COELHO, 1991: 17- 43). 

A aparição da menina de cabelos azuis na narrativa 
ocorre num momento em que Pinóquio se vê em apuros, sendo 
perseguido pelos bandidos, o gato e a raposa. Ao que o boneco 
bate à porta de uma casa, uma menina surge à janela. Sua 
aparência não é incomum para a época, e sua figura se 
apresenta de forma sombria, mórbida, afinal, 

Tinha os cabelos azuis e o rosto branco como se 
fosse uma imagem de cera. Seus olhos estavam 
fechados. As mãos cruzavam-se sobre o peito. 
A menina, sem mover os lábios, disse, com um 
fio de voz que parecia vir do outro mundo: 
− Nesta casa não há ninguém. Todos morreram. 
− Abra-me a porta, pelo menos! Gritou 
Pinóquio, chorando. 
− Eu também morri. 
− Morreu? E então o que é que você faz aí à 
janela? 
− Espero o caixão que me deve levar embora. 
Imediatamente depois de dizer isso, a menina 
desapareceu, e a janela se fechou, sem fazer 
barulho. 
− Oh! Linda menina dos cabelos azuis, gritou 
Pinóquio, abra por favor! Tenha compaixão de 
um pobre menino perseguido pelos bandi... 
(COLLODI, s/d: 47) 

Mais tarde, a identidade da menina é finalmente 
revelada aos leitores 

porque é preciso que se saiba que a Menina dos 
Cabelos Azuis nada mais era, afinal de contas, 
do que uma boníssima Fada, que morava, havia 
mais de mil anos, nas vizinhanças daquele 
bosque. (COLLODI, s/d: 49) 
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Apesar disso, a reação de Pinóquio não demonstra 
nenhum espanto acerca desse evento. Sua recepção, portanto 
denota a aceitação do fato como natural naquela realidade. No 
entanto, segundo a tradição, uma fada depende da crença em 
sua existência para ser, para que realmente tenha vida. A 
presença de Pinóquio à casa da fada representa a busca e, que 
juntamente com a mencionada aceitação por sua parte 
possibilitam essa mesma existência. Contudo, o seu 
afastamento por longo tempo acaba por promover 
desaparecimento da fada, como demonstra a inscrição na 
lápide, em letras garrafais, encontrada no lugar da casa: “AQUI 
JAZ A MENINA DOS CABELOS AZUIS MORTA DE DOR 
POR TER SIDO ABANDONADA PELO SEU 
IRMÃOZINHO PINÓQUIO”. (COLLODI, s/d: 75) Sua morte 
é deveras sentida por Pinóquio, muito embora esta não fosse 
definitiva ou real, sugerindo tratar-se apenas de uma estratégia 
por ela elaborada.  

Embora a fada não se faça presente ao longo de toda 
história, na forma a qual como se apresentou a Pinóquio, sua 
presença se faz através de formas diferentes. Uma delas é de 
forma humana, embora não seja de menina, mas que foi 
reconhecida por Pinóquio, como mostra o trecho na voz do 
narrador: 

A bondosa mulherzinha começou por dizer que 
ela não era a pequena Fada dos cabelos Azuis. 
Logo, porém, vendo-se descoberta, e não 
desejando prolongar mais a comédia, acabou 
fazendo-se reconhecer. (COLLODI, s/d: 87) 

Outra delas é sugerida pelo narrador:  
O mais singular era isto: o pêlo da cabritinha, 
em vez de ser branco, ou preto, ou manchado de 
duas cores, como o das outras cabras, era, ao 
contrário, cinzento, mas de uma cor cinzenta 
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fulgurante, que recordava, flagrantemente, os 
cabelos da linda Menina. (COLLODI, s/d: 138) 

A compreensão de que a história se trata de um conto 
de fadas já é um indicador de que a mesma pertence ao gênero 
maravilhoso, como afirma Todorov: 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao do conto de fadas; de fato, o conto de fadas 
não é senão uma das variedades do maravilhoso 
e os acontecimentos sobrenaturais aí não 
provocam qualquer surpresa: nem o sono dos 
cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons 
mágicos das fadas (para citar apenas alguns 
elementos dos contos de Perrault). O que 
distingue o conto de fadas é uma certa escritura, 
não o estatuto do sobrenatural. (TODOROV, 
2004: 60) 

Segundo Fanny Abramovich, nos contos de fadas, 
a magia não está no fato de haver uma fada já 
anunciada no título, mas na sua forma de ação, 
de aparição, de comportamento, de abertura de 
portas, na sua segurança. (ABRAMOVICH, 
1991: 121) 

e acrescenta que os contos de fadas falam de medos, de amor, 
da dificuldade de ser criança, de descobertas, perdas e buscas. 
Desse modo, os contos de fadas “têm como um eixo gerador 
uma problemática existencial”. (COELHO, 1991: 13) 

A problemática existente na história de Pinóquio gira 
em torno principalmente da dificuldade de ser criança. Esta 
gera outra a necessidade: a de crescer. E, é observando a 
mudança de tamanho da fada que de menina se transforma em 
mulher, que Pinóquio cria seu sonho: o de se tornar um menino 
de verdade.  
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− Mas como é que a senhora fez para crescer tão 
depressa? 
− É segredo. 
− Ensine-me o segredo. Eu também desejaria 
crescer um pouco. Não vê? Continuei sempre 
sendo pequenino. 
− Mas você não pode crescer, observou a Fada. 
− Por quê? 
− Porque os bonecos de pau não crescem nunca. 
Nascem bonecos, vivem bonecos e morrem 
bonecos. 
− Oh! Estou cansado de representar o papel de 
boneco de pau! Gritou Pinóquio, dando socos na 
própria cabeça. Já é tempo de me tornar homem, 
como todos os meninos. (COLLODI, s/d: 87) 

O crescimento da fada nada tinha haver com o tempo 
decorrido, já que esta habitava o bosque há mil anos. Seu 
segredo era na verdade sua capacidade, seu dom mágico de 
transformação. Mas esta foi suficiente para despertar o desejo 
de Pinóquio. Porém, tal conquista teria um preço, e só seria 
atingida por merecimento, e este lhe é reconhecido.  

Todas as suas experiências o levam a um aprendizado e, 
das quais ele retira lições de vida, necessárias aos indivíduos 
naquela sociedade. Todos os elementos disponíveis, medo, 
amor, dificuldade de ser criança, perda, busca, etc. estão 
presentes nesse conto. 

A ação de prever e prover destinadas às fadas ocorre 
mesmo quando se constata a morte da Fada Azul, anunciada na 
lápide. E, 

Enquanto Pinóquio se desesperava desta 
maneira, fez o gesto de quem quer arrancar os 
próprios cabelos; mas, sendo de madeira os seus 
cabelos, o boneco nem sequer pode ter o gosto 
de enfiar neles os dedos. 
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Neste momento, passou no ar um grande 
Pombo, que, detendo-se com as asas estendidas, 
gritou de grande altura: 
− Diga-me, menino, que é você faz aí embaixo? 
− Não está vendo? Choro! Disse Pinóquio, 
erguendo a cabeça na direção daquela voz, e 
esfregando os olhos com a manga da sua 
jaqueta. 
− Diga-me, acrescentou então o Pombo, você 
não conhece, por acaso, entre os seus 
companheiros, um boneco de pau, que se chama 
Pinóquio? (COLLODI, s/d: 76)  

Contudo, nem todo maravilhoso é um conto de fadas, 
assim como nem todo o maravilho é puro. Todorov (2004) 
descreve alguns tipos de maravilhoso: o hiperbólico, como 
sendo “os fenômenos que não são aqui naturais a não ser por 
suas dimensões, superiores às que nos são familiares”; 
(TODOROV, 2004: 60) o maravilhoso exótico, próximo ao 
primeiro, mas que dele se difere pois, 

Narram-se aqui acontecimentos sobrenaturais 
sem apresentá-los como tais; supõe-se que o 
receptor implícito desses contos não conheça as 
regiões onde se desenrolam os acontecimentos; 
por conseguinte, não tem motivos para colocá-
los em dúvida. (TODOROV, 2004: 61) 

Além desses são apresentados outros dois: o 
maravilhoso instrumental que corresponderia ao uso de 
técnicas inexistentes na época e o maravilhoso científico, 
explicados por leis científicas (também ficcionais) que, na 
atualidade, não são reconhecidas, e que essas modalidades se 
opõem ao maravilhoso puro, posto que este não se explique de 
nenhuma forma. (Cf. TODOROV, 2004: 62)  
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Na criação de Pinóquio, nenhum recurso ligado ao 
conhecimento científico, ficcional ou real fora utilizado pelo 
Mestre Gepeto. Os instrumentos utilizados foram, tão somente, 
aqueles necessários a ação de um carpinteiro. Nem mesmo o 
Pombo, cuja dimensão “era maior que um peru” (COLLODI, 
s/d: 77) pode representar o exótico ou hiperbólico, pois que 
também falava. Isto também vale para outros elementos 
sobrenaturais que aqui não foram citados. Restando apenas o 
maravilhoso puro onde a Fada Azul ao final da história, com 
seu poder mágico, satisfaz o desejo de Pinóquio realizado em 
seu sono, fato ocorrido após o despertar de Pinóquio e descrito 
aos pequenos leitores pelo narrador. 

Neste ponto, o sonho se concluiu, e Pinóquio 
acordou com os olhos deste tamanho. 
Agora, imaginem meus pequenos leitores qual 
não foi a maravilha de Pinóquio quando, ao 
acordar, percebeu que já não era mais boneco de 
pau. Tinha sido transformado, ao contrário, em 
um menino como todos os outros. (COLLODI, 
s/d: 155) 

A mudança ocorrida em Pinóquio ocorre mesmo no 
sonho, o lugar em que todas as realizações são possíveis. Logo 
depois, ele pergunta pelo outro: 

− E o antigo Pinóquio de pau, onde se terá 
escondido? 
− Lá está ele, respondeu Gepeto. 
E mostrou-lhe um grande boneco de pau, 
apoiado a uma cadeira, com a cabeça virada para 
um lado, com os braços a pender, abandonados, 
e com as pernas cruzadas ao meio. (COLLODI, 
s/d: 156) 

Na verdade, o evento sobrenatural não se consistiu na 
transformação do corpo de madeira em um organismo humano, 
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sob o efeito da tradicional varinha (instrumento concentrava 
em si toda a magia, sendo também sua principal fonte, por isso, 
ela ser chamada de varinha de condão, presente nos clássicos 
Contos de Fadas), mas na aquisição de um corpo humano onde 
sua alma que, no início habita um simples pedaço de pau, pode 
finalmente habitar. No entanto, isto só ocorre após total 
socialização de Pinóquio, como processo de educação, de 
formação e formatação do ser. 

Certamente, a Literatura se permite, na narrativa 
ficcional, a criação de suas próprias regras internas, 
estabelecendo, assim uma coerência em seu interior, e que é 
identificada como verossimilhança. Também, nela é 
reconhecido o direito à abertura dialógica para com uma ou 
mais narrativas.  

Composta na década de 80 do século XIX, As 
Aventuras de Pinóquio se mostra uma literatura clássica, 
conciliando em sua narrativa uma variedade mística existente 
em sua época. Crenças que, antes de serem abandonadas, foram 
incorporadas à cultura. Os eventos considerados como insólitos 
presentes nessa narrativa, além de caracterizar seu gênero, lhe 
servem de mecanismo de construção. Uma vez destinada ao 
público infantil, essa literatura mergulha na fantasia a ser 
compartilhada especialmente com seus pequenos leitores. E, 
mais que a concepção da literatura infantil como condutora de 
uma viagem espiritual, na qual seu leitor seja levado para fora 
da realidade, ou mesmo contra a visão simplista dessa literatura 
como fonte de entretenimento, Todorov toma de empréstimo 
uma frase de Pierre Mabille, na qual julga ser bem definido o 
sentido do maravilhoso ao afirmar que: 

 Para além da satisfação, da curiosidade, de 
todas as emoções que nos dão as narrativas, os 
contos e as lendas, para além da necessidade de 
distrair, de esquecer, de buscar sensações 
agradáveis ou terrificantes, a finalidade real da 
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viagem maravilhosa é, já estamos em condições 
de compreendê-lo, a exploração mais total da 
realidade universal. (Mabille apud TODOROV, 
2004: 63) 

Entretanto, essa mesma literatura que se coloca como 
fonte de uma realidade universal, a ser experimentada através 
da fantasia, não se furta à aproximação dos anseios de uma 
sociedade que, embora católica e que erige os valores do 
capitalismo e os dissemina através de sua literatura, também 
revela que, apesar de tudo, ainda crê no dom da magia. 
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O INSÓLITO COMO MÁSCARA DA 
TRANSGRESSÃO: 

REFLEXÕES SOBRE A CONFISSÃO DE LÚCIO 

Tatiana Alves Soares Caldas 
UNESA/UniverCidade/FAP 

 Afirmo é que só digo a verdade. 
Não importa que me acreditem, 
mas só digo a verdade – mesmo 
quando ela é inverossímil.  

(SÁ-CARNEIRO: 1993, 8) 

A Confissão de Lúcio constitui um dos mais conhecidos 
exemplos da literatura insólita. Narrada em 1ª pessoa, a trama 
apresenta elementos que a situam no âmbito do fantástico, 
fazendo o leitor oscilar entre uma suposta loucura por parte do 
narrador-protagonista – que teria criado, em sua fantasia, as 
situações ali retratadas –, e o sobrenatural, que se delineia a 
cada acontecimento para o qual ele não encontra explicações 
plausíveis. Segundo Todorov (1970), o fantástico caracteriza-se 
justamente por essa atitude de hesitação diante de um 
acontecimento que não apresenta explicações naturais, 
ocupando, portanto, o tempo da incerteza. Assim que uma 
resposta é apresentada, sai-se do fantástico e envereda-se pelo 
estranho ou pelo maravilhoso. 

O conto apresenta um foco narrativo autodiegético, ou 
seja, aquele em que o narrador relata as suas próprias 
experiências como personagem central da história, e 
homodiegético – o narrador veicula informações advindas de 
sua própria experiência diegética, sendo as suas impressões 
aquelas que vivenciou como personagem, aspectos que lhe 
conferem uma perspectiva limitada. Os acontecimentos são 
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apresentados pela ótica do protagonista e, sendo a insanidade 
uma das leituras possíveis, tudo o que diz é posto em xeque. 
Curiosamente, as palavras de abertura da narração já servem 
para aguçar a curiosidade do leitor, que será conduzido pelo 
ponto de vista desse narrador que não se sente capaz de 
explicar o que de fato ocorreu. Expressiva, entretanto, é a sua 
obstinação em confessar a sua inocência, instaurando mais um 
dos paradoxos que atravessam a narrativa: 

Cumpridos dez anos de prisão por um crime que 
não pratiquei e do qual, no entanto, nunca me 
defendi, morto para a vida e para os sonhos: 
nada podendo já esperar e coisa alguma 
desejando – eu venho fazer enfim a minha 
confissão: isto é, demonstrar a minha inocência. 
(SÁ-CARNEIRO, 1993: 7) 

Ao afirmar que se trata da confissão de sua inocência, a 
instância narrante coloca seu discurso sob suspeita, em virtude 
da ilogicidade que o caracteriza. E, nesse sentido, o foco 
narrativo em 1ª pessoa revela-se especialmente expressivo, no 
sentido de acentuar o mistério que paira sobre a história, pois o 
leitor não dispõe de meios para avaliar a veracidade do 
depoimento, uma vez que todas as informações nos são 
fornecidas pelo narrador-protagonista, que, na melhor das 
hipóteses, encontra-se sob forte perturbação mental. Não há 
como deduzir se houve uma experiência sobrenatural, se 
envolveu um jogo sexual envolvendo elementos interditos, ou 
mesmo se tudo não passou de ficção ou alucinação por parte do 
narrador. 

Um dos aspectos fundamentais d’A Confissão de Lúcio 
reside na dupla preocupação por ela apresentada: a da 
especulação acerca do que teria de fato ocorrido, e a de uma 
consciência em relação à construção artística. Em um texto 
marcado pela fragmentação, pela existência de questões que 
ficam sem resposta, por silêncios intervalares e por 
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espelhamentos intertextuais, surgem enigmas que não se 
esclarecem ao longo da narrativa, fazendo com que a categoria 
do fantástico se mantenha, em virtude de uma ambigüidade que 
se instaura e que não é plenamente resolvida ao longo da 
história.  

Sabemos, por meio das palavras de Lúcio, que ele se 
teria envolvido afetivamente com Marta, esposa de Ricardo, 
amigo por quem sentia uma declarada – e correspondida – 
atração. Após circunstâncias que caminham para o clímax da 
trama, Ricardo surge, disposto a matar a esposa, mas, após o 
disparo, quem jaz morto aos pés de Lúcio é o amigo. As 
evidências parecem apontar para Lúcio como assassino, já que 
Marta desaparece sem deixar vestígios.  

Além da ambigüidade propiciada pelo fato de o leitor 
contar apenas com as palavras de Lúcio, que afirma sua 
inocência, seu discurso é marcado pela falta de nexo, sugerindo 
que nem mesmo ele é capaz de compreender o que teria de fato 
ocorrido. Tem-se, então, uma narração subjetiva, em 1ª pessoa, 
que conta os episódios após o cumprimento da pena, dez anos 
depois, desenrolando-se um fio narrativo bastante complexo, 
inclusive pelo tempo supostamente transcorrido entre o crime e 
a confissão. Desse modo, a obra apresenta três eixos de leitura, 
que se interpenetram e se complementam: um plano que aborda 
questões ligadas ao inconsciente, motivadas sobretudo pela 
teoria freudiana; outro plano, relacionado ao primeiro, que toca 
na problemática da dispersão do eu, traço recorrente na 
produção literária sa-carneiriana, e um terceiro, que enfocaria a 
produção estética como processo de criação ficcional.  

Assim, algumas das possibilidades que se oferecem ao 
leitor reiteram a ambigüidade, justamente por se desdobrarem 
sobre si mesmas, gerando, por sua vez, outras dúvidas: algumas 
são de ordem psicanalítica, e sugerem, dentre outras, um 
distúrbio de personalidade de que Ricardo – ou o próprio Lúcio 
– seria acometido, e que o faria criar a personagem Marta, uma 
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espécie de duplo feminino seu, hipótese corroborada por 
passagens do texto em que o primeiro explicita alguns desejos 
inusitados nesse sentido.  

Entretanto, mesmo que a explicação fosse validada pela 
simples leitura da dupla personalidade, outras questões a ela se 
seguiriam: seria isso um processo voluntário? Marta seria uma 
projeção feminina de Ricardo, num jogo que ambos – Lúcio e 
Ricardo – compartilhavam? Em caso afirmativo, isso era 
consciente ou não? Seria uma dupla personalidade de Ricardo? 
Ou seria, numa perspectiva sobrenatural, um duplo feminino de 
Ricardo, como numa materialização, surgido para se relacionar 
sexualmente com Lúcio? Teria Lúcio imaginado tudo, numa 
alucinação? Teria Ricardo realmente existido? Termos que 
remetem à perplexidade, como bizarro, mistério e estranho 
perpassam o texto, levando o leitor a vagar pelos labirínticos 
caminhos por onde o narrador se embrenha, combinando 
memória, impressões subjetivas, e uma imaginação prodigiosa. 

Há, ainda, fortes indícios de que a prisão onde Lúcio 
supostamente teria ficado recluso durante anos seria, na 
verdade, um manicômio, sendo a semelhança entre o juiz que o 
condenara e o médico que tempos antes o tratara de uma febre 
cerebral apontada pelo próprio narrador: 

Mais tarde, nas audiências, havia de observar 
igualmente que o juiz que me interrogava se 
parecia um pouco com o médico que me tinha 
tratado, havia oito anos, de uma febre cerebral 
que me levara às portas da morte. (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 97) 

A suposta prisão, que não era das mais duras, segundo 
o próprio narrrador, é num local aberto, com uma larga cerca, e 
os presumidos detentos têm autorização para passear, com 
guardas que de vez em quando conversam com eles. Alguns se 
debruçam sobre o muro e olham a rua, numa liberdade pouco 
provável em se tratando de uma unidade prisional. Aquele que 
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seria o advogado de defesa é apresentado como possuindo uma 
semelhança notável com Luís de Monforte, amigo do narrador.  

Diante de tantas coincidências e interrogações sem 
resposta, o que se afigura n’A Confissão de Lúcio é a inserção 
do fantástico com uma dupla função no texto, entrelaçando 
aspectos discursivos e diegéticos. É dessa inserção que trata o 
presente estudo. 

No plano do discurso, Lúcio é o narrador-protagonista, 
o que por si seria suficiente para acentuar o tom testemunhal 
em relação ao que será abordado, sendo a pessoa mais 
adequada para desvendar o mistério da morte de Ricardo. 
Curiosamente, entretanto, é justamente ele, supostamente 
condenado em virtude das evidências, que se apresenta como 
inocente, ao mesmo tempo em que tenta reelaborar o que 
houve, na tentativa de compreender.  

Do ponto de vista da enunciação, o texto apresenta-se 
marcado por recursos gráficos – itálicos, reticências –, 
assinalando, no âmbito discursivo, a tentativa de compreensão 
por parte da instância narrante, que parece narrar para tentar 
compreender ou convencer o interlocutor – no caso, o leitor – 
daquilo em que nem mesmo ele acredita, ou que se recusa a 
admitir. A inserção de termos em itálico, por exemplo, demarca 
os momentos em que informações cruciais são reveladas, numa 
espécie de narração subliminar, em que as tais indicações 
ajudam a dissipar as brumas em que o narrador se vê. É 
interessante notar que os termos em itálico, bem como os 
pontilhados, surgem justamente nos momentos-chave da trama, 
assinalando, gráfica e simbolicamente, a perplexidade e os 
hiatos / vazios que pautam a narrativa, respectivamente: 

De maneira que a realidade inquietante era esta: 
aquela mulher erguia-se aos meus olhos como se 
não tivesse passado – como se tivesse apenas um 
presente!  
(...) 

 520 

Não era com efeito o mistério que encerrava a 
mulher do meu amigo que, no fundo, mais me 
torturava. Era antes esta incerteza: a minha 
obsessão seria uma realidade, existiria realmente 
no meu espírito; ou seria apenas um sonho que 
eu tivera e não lograra esquecer, confundindo-a 
com a realidade? (SÁ-CARNEIRO, 1993: 50-
51) 

Apesar de todo o mistério que envolve a figura de 
Marta, os termos grifados pelo narrador parecem dialogar – ora 
esclarecendo, ora negando – as informações que tenta expor de 
modo racional. 

Tais indícios perpassam o texto, atuando como 
reveladores sutis de uma verdade que subjaz ao texto principal: 

Marta parecia não viver quando estava longe de 
mim. Pois bem, pela minha parte, quando não a 
tinha ao meu lado, coisa alguma me restava que, 
materialmente, me pudesse provar a sua 
existência (...). Por isso, como outrora, descia-
me a mesma ânsia de a ver, de a ter junto de 
mim para estar bem certo de que, pelo menos, 
ela existia.  
Evocando-a, nunca a lograra entrever. As suas 
feições escapavam-me como nos fogem as das 
personagens dos sonhos. E, às vezes, querendo-
as recordar por força, as únicas que conseguia 
suscitar em imagem eram as de Ricardo.  
(...) 
Ora, por esta época, eu encontrei-me por vezes 
de súbito a tratar o meu amigo por tu. E quando 
o fazia, logo me emendava, corando como se 
viesse de praticar uma imprudência. (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 64-65) 
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Por vezes, a impressão que se tem é a de que ele sabe 
exatamente o que houve, mas, por algum motivo ignorado, 
deixa ao leitor somente as pistas daquilo que talvez uma auto-
censura o impede de admitir: “O beijo de Ricardo fora igual, 
exatamente igual, tivera a mesma cor, a mesma perturbação 
que os beijos da minha amante”. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 68 - 
Grifos originais do texto)  

Até mesmo as lembranças referentes ao julgamento são 
embaçadas pela bruma, e parecem não corresponder ao que ele 
julga ser. Como se, num desdobramento, o narrador se 
dividisse, e uma parte corrigisse aquilo que a outra tenta 
ocultar: 

Entretanto devo acentuar que sobre o meu 
julgamento conservo reminiscências muito 
indecisas. (...) As longas horas fastidiosas 
passadas no tribunal, eu só as vi em bruma – 
como sobrepostas, a desenrolarem-se num 
cenário que não fosse precisamente aquele em 
que tais horas se deveriam consumar... (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 96) 

As dúvidas que tanto atormentam o narrador atravessam 
o texto, e são representadas, sobretudo, por uma ambientação 
enevoada. Diversas são as referências a brumas ou neblina, 
sugerindo uma consciência nebulosa acerca dos fatos. Nos 
momentos em que a clareza e a objetividade seriam cruciais 
para que se obtivesse uma explicação plausível, deparamo-nos 
com um narrador em meio a névoas, tendo, portanto, sua 
percepção comprometida: “Durante seis meses a nossa 
existência foi a mais simples, a mais serena. Ah! Esses seis 
meses constituíram em verdade a única época feliz, em névoas, 
da minha vida...” (SÁ-CARNEIRO, 1993: 47); “Por isso, as 
longas horas fastidiosas passadas no tribunal, eu só as vi em 
bruma (...)”(SÁ-CARNEIRO, 1993: 96), ou ainda: “Pelo meu 
lado, desde que o tinha em face de mim, ainda não pudera 
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refletir; aturdia-me um denso véu de bruma – tal como na 
última tarde que passara com meu amigo”. (SÁ-CARNEIRO, 
1993: 91) 

As reminiscências que dizem respeito à época da 
convivência entre Lúcio e Ricardo surgem no discurso daquele 
permeadas pela névoa, encobrindo não apenas o plano espacial 
da história, mas se associando à própria descrição de Marta: 
“Era uma linda mulher loira, (...) e a carne mordorada, dura, 
fugitiva. O seu olhar azul perdia-se de infinito, 
nostalgicamente”. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 46) 

Constituindo-se talvez no cerne do mistério que envolve 
a morte de Marta, a figura de Ricardo de Loureiro é 
fundamental para uma reflexão acerca do crime. Curiosamente, 
o protagonista apresenta-o como o verdadeiro referencial de 
sua vida, marcando, com sua chegada e morte, o início e o fim 
da vida de Lúcio. Enquanto o momento presente é marcado por 
uma não-vida do narrador, que se diz despojado de todos os 
sonhos / desejos, as suas palavras em relação ao dia em que 
conheceu o amigo e o dia de sua morte deixam clara a 
importância de Ricardo em sua vida: “De resto, no caso 
presente, que podia valer a noite fantástica em face do nosso 
encontro – desse encontro que marcou o princípio da minha 
vida?” (SÁ-CARNEIRO, 1993: 26); “(...) A minha vida ruíra 
toda no instante em que o revólver de Ricardo tombara aos 
meus pés”. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 96) 

Além de acentuar a importância de Ricardo de Loureiro 
na vida de Lúcio, as passagens acima suscitam ainda outra 
perspectiva, levando-se em conta a hipótese de perturbação 
mental: será que o aparecimento de Ricardo – que pode, dentre 
outras hipóteses, ser uma criação, um desdobramento do 
próprio Lúcio – constituiria um divisor de águas na vida do 
narrador? Relevante é o fato de Lúcio ser um escritor de 
novelas, estando, portanto, habituado a criar personagens. A 
possibilidade de loucura, aliada à criatividade que sem dúvida 
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possuía, viabiliza também essa possibilidade interpretativa. A 
narrativa alude aos processos de finalização, leitura, 
representação e execução de obras de arte, os quais caminham 
paralelamente à trama e, sugestivamente, coincidem com 
momentos-chave do enredo, gerando uma espécie de 
correspondência entre as obras concluídas no universo 
diegético e as situações narradas por Lúcio. Mais do que uma 
história dentro de outra, o que se vê são histórias escritas / 
assistidas / lidas pelos personagens, e que, de algum modo, 
dialogam de forma especular com suas próprias histórias. A 
afinidade entre Lúcio e Ricardo, por exemplo, aparece 
precipitada pela empatia que ocorre entre eles, decorrente da 
leitura mútua de suas obras. Note-se o entrelaçamento de obras 
/ autores / personagens, decorrente da leitura e da recepção de 
uns pelos outros: 

Falei-lhe da sua obra, que admirava, e ele 
contou-me que lera o meu volume de novelas 
(...).Esta opinião não só me lisonjeou, como 
mais me fez simpatizar com o poeta, 
adivinhando nele uma natureza que 
compreenderia um pouco a minha alma. (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 19) 

Além de se transporem fronteiras entre os planos da 
narrativa, colocam-se em pauta discussões acerca da produção 
e da recepção da obra literária, além de se estabelecerem jogos 
em que os personagens exercem e permutam papéis de autor e 
de leitor. As várias coincidências ou espelhamentos parecem 
confirmar a idéia de que a obra se dobra sobre si mesma, 
utilizando seus próprios elementos como material de uma 
construção própria. Tal estratégia permite ainda que se vejam 
indícios de uma personalidade acostumada a enveredar por 
aspectos existenciais – e a criar situações em torno disso, como 
mostra Ricardo, ao contar a Lúcio uma tendência manifestada 
desde a infância: 
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A minha imaginação infantil sonhava, 
romanescamente construía mil aventuras 
amorosas, que aliás todos vivem. Pois bem: 
nunca me vi ao fantasiá-las, como existindo-as 
mais tarde. E até hoje eu sou aquele que em 
nenhum desses episódios gentis se encontrou. 
Não porque lhes fugisse... Nunca fugi de coisa 
alguma. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 29) 

O fragmento acima reitera a capacidade imaginativa de 
Ricardo, habituado a criar fantasias que jamais poderia tornar 
reais. Ao enfatizar o fato de nunca ter fugido de coisa alguma, 
evidencia o caráter ilimitado de seus devaneios, não 
subordinados a limites de qualquer espécie. Sua prodigiosa 
capacidade criativa, aliada a desejos inconfessáveis, atua como 
pista para a trama que aos poucos se desvela ante os olhos do 
leitor. Um dos muitos indícios que vão surgindo ao longo do 
texto ocorre em uma conversa entre Ricardo e Lúcio, em que 
aquele confidencia ao narrador um desejo que o atormenta: 

– Ah! Meu querido Lúcio – tornou ainda o poeta 
– como eu sinto a vitória de uma mulher 
admirável, estiraçada sobre um leito de rendas, 
olhando a sua carne toda nua... esplêndida... 
loura de álcool! A carne feminina – que 
apoteose! (...) Sim! Num entusiasmo 
espasmódico, sou todo admiração, todo ternura, 
pelas grandes debochadas que só emaranham os 
corpos de mármore com outros iguais aos seus – 
femininos também; arruivados, suntuosos... E 
lembra-me então um desejo perdido de ser 
mulher. (...) (SÁ-CARNEIRO, 1993: 41) 

A passagem acima, talvez uma das mais significativas 
para uma explicação de teor psicanalítico – uma das 
possibilidades oferecidas pelo texto – toca ainda em uma 
reflexão acerca dos conceitos de sujeito e de verdade, traços da 
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narrativa moderna. A trajetória do eu dá-se rumo ao vazio, 
volvendo-o em um ser despedaçado e disperso pela 
fragmentação. Tal esfacelamento, recorrente inclusive na lírica 
sa-carneiriana, surge n’A Confissão de Lúcio nas fendas e 
lacunas observadas ao longo do texto: “(...) Declaro-me 
impotente para a descrever. Apenas, num esforço, poderei 
esboçar onde residia a sua singularidade, o seu quebranto”. 
(SÁ-CARNEIRO, 1993: 21) 

A impotência do homem moderno é vivenciada pelo 
narrador sob a forma de uma impotência que atinge a sua 
capacidade enunciadora. Incapaz de reconstituir os fatos de 
forma racional, envereda por observações que o aterrorizam, 
diante da possibilidade de loucura nelas vislumbrada: 

Todo eu agora era dúvidas. Em coisa alguma 
acreditava. Nem sequer na minha obsessão. 
Caminhava na vida entre vestígios, chegando 
mesmo a recear enlouquecer nos meus 
momentos mais lúcidos... (SÁ-CARNEIRO, 
1993: 51) 

Além de apontar o caráter instável e reversível de suas 
considerações, sugerindo a arbitrariedade e a artificialidade da 
criação artística, o narrador rompe ainda com o padrão 
canonizado da narrativa da época, ainda pautada segundo o 
modelo romântico-realista. A desarticulação da narrativa 
tradicional e organizada, com princípio, meio e fim definidos, 
reflete, no âmbito estético, a ruptura de valores estabelecidos. 
Nesse sentido, o fantástico torna-se um recurso que assinala, no 
plano discursivo, a negação dos valores sacralizados.  

Isabel Bóia, em dissertação acerca da prosa de Sá-
Carneiro, analisa a vertente fantástica do autor como original e 
vanguardista. Ao mostrar o desenvolvimento da literatura 
fantástica nos dois últimos séculos, defende a emergência 
daquela como uma negação da racionalidade: 
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A rebeldia contra os valores defendidos pelo 
racionalismo clássico leva os românticos, por 
um lado, a desviarem-se do concreto e, por 
outro, ao culto ao grotesco, negador de uma 
estética do equilíbrio, proclamando a liberdade 
dos impulsos e do instinto pelo recurso ao 
sonho, ao imaginário e até mesmo a loucura. No 
fundo, é contra o triunfo da razão que a literatura 
fantástica emerge e se desenvolve na tentativa 
de refutar o modelo privilegiado pelo 
Iluminismo, de racionalidade científica e 
filosófica. (BÓIA, 2006: 10) 

E, com a ênfase na questão do sujeito, recorrente nos 
autores da modernidade, a liberdade dos impulsos aludida pela 
autora surge justamente na figura do artista, aquele que atua 
como elo entre o mundo normal e o dos mistérios, não por 
acaso representado pela figura de Orpheu: 

O artista, ao ter acesso ao mundo do oculto, isto 
é, ao universo sobrenatural, acaba por 
estabelecer necessariamente a mediação entre 
dois planos: o plano do natural e o plano do 
extra-natural. O artista é, pois, o Orpheu, ou 
seja, aquele que se integra em duas realidades: a 
racional e a sobrenatural, estabelecendo a ponte 
entre ambas. Trata-se do Orpheu que desce aos 
Infernos, ao mundo do Além, e que, por sua vez, 
desvenda determinados aspectos ligados ao 
oculto a todos aqueles que apenas se movem 
num plano racional – a “gente normal”. (BÓIA, 
2006: 61) 

Não por acaso, é Orpheu a figura escolhida para 
denominar a primeira geração modernista em Portugal, 
representada sobretudo por Pessoa e Sá-Carneiro, como que a 
confirmar essa visão do artista como mediador entre duas 
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realidades distintas, e que não deve jamais olhar para trás. 
Assim, o fantástico surge como signo de acesso, por parte do 
artista, a um território fechado.  

Apesar de se declarar inocente, Lúcio utiliza-se do 
termo confissão, o que, como vimos, confere ao texto toda a 
ambigüidade necessária à literatura fantástica. Em sua 
subjetividade, o narrador tenta elaborar o que houve, sendo 
convenientes a sua estupefação ou interrogação em relação 
àquilo que é por ele narrado: 

Cabe, então, sublinhar que o narrador-
personagem se revela particularmente favorável 
aos objectivos do modo fantástico, visto que 
desempenha com maior eficácia o seu papel de 
conduzir à dúvida ou à perplexidade o 
destinatário do enunciado, sobretudo se 
acumular o estatuto de figura central da acção, 
ou seja, se for o seu protagonista. (BÓIA, 2006: 
32) 

As palavras de Isabel Bóia fazem eco às de Lino 
Machado, que, em estudo sobre A Confissão de Lúcio, 
evidencia a maestria de Sá-Carneiro ao explorar o fantástico, 
fazendo com que leitor e narrador oscilem entre os extremos do 
estranho e do sobrenatural, não havendo, em momento algum, 
a resolução da ambivalência estabelecida ao longo da narrativa: 

Há ainda, nas páginas do livro, uma sucessão de 
detalhes mais próximos do sobrenatural do que 
daquilo que entendemos por realidade. O 
fantástico culmina na revelação final de Ricardo. 
O rapaz afirma a Lúcio que Marta é como se 
fosse a alma dele, Ricardo, materializada como 
mulher, e tenta matá-la. Disparando contra a 
esposa (ou contra a sua própria alma?), é ele 
quem cai morto diante de Lúcio, logo 
considerado o assassino de Ricardo, pois Marta 
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desapareceu como se nunca houvera existido. 
Mas, além da interpretação que privilegia o 
sobrenatural em A Confissão de Lúcio, pode-se, 
com elementos do texto, explorar uma outra, que 
considere Lúcio um demente imaginando tudo o 
que de anormal acontece no livro. Impossível é 
propor uma decifração última do texto: ele é 
ambíguo de mais, e nem o personagem Lúcio, 
que narra a história, nem o seu leitor chegam a 
ter uma visão precisa do que vai sendo relatado. 
(...) Foi a sua [de Sá-Carneiro] boa manipulação 
do gênero fantástico que tornou o texto tão fértil 
para uma dupla interpretação. (MACHADO, 
1990: 63) 

Assim, a inserção do insólito, no âmbito discursivo, 
permite a rejeição de valores estéticos cristalizados, 
propiciando a ruptura proposta pela narrativa moderna. Em 
relação a isso, um aspecto bastante expressivo encontra-se no 
fato de tanto Lúcio quanto Ricardo serem escritores. São 
recorrentes, no texto, reflexões ligadas à temática da 
representação e da reversibilidade da obra de arte. A peça A 
Chama, que Lúcio não conclui de modo satisfatório, e que 
acaba sendo por ele destruída, sugere a instabilidade e a 
constante (re)elaboração do mundo pelo artista. A possibilidade 
de modificação do final traduz a artificialidade dos 
mecanismos de construção e de representação da realidade, o 
que dialoga com o fracasso de Lúcio como narrador, incapaz de 
organizar racionalmente os acontecimentos e experiências 
vividos. No jogo de desdobramentos realizado pela narrativa, 
ele fracassa duplamente: é um escritor que não obtém êxito 
com sua criação, e, como narrador, revela-se incapaz de contar 
a própria história. 

Desse modo, os enigmas lançados são mantidos até o 
fim, não sendo possível se optar por uma leitura que privilegie 
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a esfera do sobrenatural – caso em que se enveredaria pelo 
maravilhoso – nem apresentar explicações satisfatórias e 
lógicas, caso em que se incorreria no estranho. A hesitação 
permanece, inclusive nas palavras do narrador, marcadas pelo 
tom modalizante – como se, parecia, talvez –, reiterando a 
dúvida que tanto o atormenta. 

Já no que se refere ao plano diegético, também nele o 
fantástico toca em questões igualmente relevantes. Filipe 
Furtado, em uma das mais representativas obras acerca do 
fantástico (FURTADO, 1980), observa a relativização do 
próprio conceito de sobrenatural, em virtude de 
transformações nos parâmetros utilizados para se apreender o 
dito mundo real: 

O conjunto de manifestações assim designadas 
inclui não apenas qualquer tipo de fenômenos 
ditos sobrenaturais na acepção mais corrente 
deste termo (aqueles que, a terem existência 
objectiva, fariam parte dum sistema de natureza 
completamente diferente do universo 
conhecido), mas também todos os que, seguindo 
embora os princípios ordenadores do mundo 
real, são considerados inexplicáveis e alheios a 
ele apenas devido a erros de percepção ou 
desconhecimento desses princípios por parte de 
quem porventura os testemunhe. Sobre este 
último aspecto, recorde-se que muitas 
ocorrências entendidas durante milênios como 
sobrenaturais vieram, em etapas posteriores do 
desenvolvimento humano, a ser plenamente 
compreendidas e, por conseqüência, 
racionalizadas, integradas no plano da narrativa 
conhecida. (FURTADO, 1980: 20) 

Desse modo, a hesitação entre o estranho e o 
maravilhoso – essência do fantástico – assume novos 
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contornos com o passar do tempo, visto que a humanidade 
descobre, ao longo dos tempos, respostas para questões até 
então tidas como insolúveis. 

Com o advento da Psicanálise, e a conseqüente 
constatação de que o indivíduo traz dentro de si uma parcela 
que lhe é desconhecida, uma nova perspectiva de leitura do 
mundo descortina-se aos olhos do homem. Em A Confissão de 
Lúcio, a presença do fantástico no plano da história possui, a 
nosso ver, um papel fundamental – o de transitar por temas 
incômodos à sociedade. 

Segundo Todorov, haveria uma espécie de função 
social do fantástico, que consistiria em transpor limites que 
sem ele seriam intransponíveis, como temas que tocam em 
tabus presentes na sociedade: 

 O fantástico permite franquear certos limites inacessíveis 
quando a ele não se recorre. (...) O incesto, o 
homossexualismo, o amor a vários, a necrofilia, uma 
sensualidade excessiva... Tem-se a impressão de ler uma lista 
de temas proibidos, estabelecida por alguma censura: cada um 
destes temas foi, de fato, muitas vezes proibido, e pode sê-lo 
ainda hoje. (...)  
A condenação de certos atos pela sociedade provoca uma 
condenação que se exerce dentro do próprio indivíduo, 
constituindo-se para ele em proibição de abordar certos temas 
tabus. (TODOROV, 2004: 167)  

Seja qual for a leitura que se faça d’A Confissão de 
Lúcio, o fato é que a narrativa aborda temas-tabu do 
pensamento judaico-cristão ocidental. O choque decorrente da 
abordagem de tais temas é de certa forma mascarado pelo que 
de surreal é sugerido durante a narrativa. Ao conferir aspectos 
sobrenaturais à história narrada, os delitos ali cometidos 
parecem ser relegados a segundo plano, uma vez que uma 
possível comoção de ordem moralizante cede lugar à 
estupefação diante do fantástico. Surge, então, a sugestão do 
sobrenatural como estratégia velada de transgressão, como 
aponta Todorov: “A função do sobrenatural é subtrair o texto à 
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ação da lei e com isto mesmo transgredi-la.” (TODOROV, 
2004: 168)  

N’A Confissão de Lúcio, são abordados vários dos 
temas citados pelo búlgaro. Curiosamente, algumas das 
sensações descritas por Lúcio referentes ao seu relacionamento 
com Marta trazem consigo um sabor de interdito muito mais 
intenso do que meramente pelo fato de ser ela supostamente a 
esposa de seu amigo: 

Longe dela, recordando os nossos espasmos, 
vinham-me de súbito incompreensíveis náuseas. 
Longe dela? ... Mesmo até no momento dourado 
da posse essas repugnâncias me nasciam a 
alastrarem-se, não a resumirem-se, a 
enclavinharem-me os êxtases arfados; e – 
cúmulo da singularidade – essas repugnâncias eu 
não sabia, mas adivinhava serem apenas 
repugnâncias físicas. 
Sim, ao esvaí-la, ao lembrar-me de a ter esvaído, 
subia-me sempre um além-gosto a doença, a 
monstruosidade, como se possuíra uma criança, 
um ser de outra espécie ou um cadáver... (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 63) 

O texto desvela ainda um jogo ambivalente entre 
repugnância e desejo, na explicitação de uma libido que 
irrompe associada às perversões. Note-se que até mesmo a 
dinâmica da relação erótica é subvertida no texto, onde os 
papéis masculino e feminino parecem se inverter, sugerindo a 
transposição de fronteiras entre os gêneros: 

Por fim os nossos corpos embaralharam-se, 
oscilaram perdidos numa ânsia ruiva... 
...E em verdade não fui eu que a possuí – ela, 
toda nua, ela sim, é que me possuiu.(SÁ-
CARNEIRO, 1993: 60). 
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Numa leitura que enfatizasse o teor psicanalítico 
presente na trama, muitos seriam os indícios que prenunciariam 
a relação transgressora de Lúcio e Ricardo: 

Não posso ser amigo de ninguém... (...) Para as 
sentir, isto é, para ser amigo de alguém (visto 
que em mim a ternura equivale à amizade), 
forçoso me seria antes possuir quem eu 
estimasse, ou mulher ou homem. Mas uma 
criatura do nosso sexo, não a podemos possuir. 
Logo eu só poderia ser amigo de uma criatura 
do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos 
de sexo. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 42-43) 

As confidências de Ricardo, que causam tamanha 
perturbação em Lúcio, são proferidas de modo solene, 
assumindo quase o ar de uma confissão. Após a revelação, por 
parte de Ricardo, de uma sexualidade reprimida, Lúcio é 
tomado por um desnorteamento, que não passa despercebido 
aos olhos do amigo: “Calei-me. Pelo meu cérebro ia um 
vendaval desfeito. Eu era alguém a cujos pés, sobre uma 
estrada lisa, cheia de sol e árvores, se cavasse de súbito um 
abismo de fogo”. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 43) 

Expressiva é a alusão ao abismo de fogo, feita pelo 
narrador. Afinal, a imagem do fogo é talvez a mais presente ao 
longo da narrativa. Além da ambivalência contida em seu 
simbolismo – e a ambigüidade constitui o eixo estruturador do 
texto –, o fogo faz-se presente nos homens fulvos que tanto 
fascinam o protagonista, no braseiro incandescente da volúpia 
da festa da americana excêntrica, de unhas douradas. A 
referência a ele é ainda mais explícita na orgia do fogo, clímax 
do espetáculo sensorial oferecido pela estrangeira, que nele se 
consome, à vista de todos: 

Quimérico e nu, o seu corpo sutilizado, erguia-
se litúrgico entre mil cintilações irreais. Como 
os lábios, os bicos dos seios e o sexo estavam 
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dourados – num ouro pálido, doentio. E toda ela 
serpenteava em misticismo escarlate a querer-se 
dar ao fogo... 
Mas o fogo repelia-a... 
(...) Vencedora, tudo foi lume sobre ela... 
E, outra vez desvendada – esbraseada e feroz, 
saltava por entre labaredas, rasgando-as: 
emaranhando, possuindo, todo o fogo bêbado 
que a cingia. 
(...) Toda a água azul, ao recebê-la, se volveu 
vermelha de brasas, encapelada, ardida pela sua 
carne que o fogo penetrara... (...) Mas quanto 
mais se abismava, mais era lume ao seu redor... 
(SÁ-CARNEIRO, 1993: 25) 

A americana – que se extingue de forma magistral em 
um batismo de fogo – é aquela em cuja festa Lúcio e Ricardo 
se conhecem, numa espécie de prenúncio do desejo e da 
consumação que atravessarão o seu caminho. Curiosamente, as 
obras literárias de Lúcio e de Ricardo têm como título Chama e 
Brasas, respectivamente, sendo que a de Lúcio tem como 
destino o fogo, em virtude da incompatibilidade entre o seu 
ideal e os interesses dos produtores. Além de remeter à chama 
criadora – e ambos são escritores – o fogo traduz ainda o 
impulso, o desejo e a destruição, atuando, a nosso ver, como 
uma espécie de síntese de todas as reflexões e desdobramentos 
presentes na obra. 

A performance sensorial ocorrida na festa, sinestésica 
orgia a que todos assistem, consolida simbolicamente a união 
dos planos espiritual e carnal, outro desdobramento da relação 
Lúcio / Ricardo: 

Mas todas estas maravilhas – incríveis de 
perversidade, era certo – nos não excitavam 
fisicamente em desejos lúbricos e bestiais; antes 
numa ânsia de alma, esbraseada (...). éramos 
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todos alma. Desciam-nos só da alma os nossos 
desejos carnais. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 24) 

A passagem transcrita não apenas evidencia o 
temperamento lúbrico – ou mesmo perverso – do narrador, 
como atinge um dos pontos cruciais da trama: os desejos 
advindos da alma. Numa leitura psicanalítica, seriam os desejos 
mais recônditos da psique, aqueles aos quais poucos têm 
acesso. 

A esse respeito, observe-se a reflexão feita por Lúcio 
após um mês de convivência (?) com Ricardo, período em que 
se haviam tornado “companheiros inseparáveis, (...) entre os 
quais não havia (...) nem quase já segredos”. (SÁ-CARNEIRO, 
1993: 27) Durante esse período de intensa aproximação, Lúcio 
percebe que “Pela primeira vez eu encontrara efetivamente 
alguém que sabia descer um pouco aos recantos ignorados do 
meu espírito – os mais sensíveis, os mais dolorosos para mim”. 
(SÁ-CARNEIRO, 1993: 28) 

Ao reencontrar Ricardo e notar nele uma enorme 
diferença física, em que ele apresenta traços mais femininos e 
suaves – “fisionomia que se tinha difundido (...)” (SÁ-
CARNEIRO, 1993: 45), o narrador parece pressagiar o 
aparecimento de Marta, o que ocorre logo em seguida. Ao se 
enveredar pela leitura psicanalítica, é sugestivo o fato de Lúcio 
ver pairar sobre ela um véu de mistério que ele se recusa a 
dissipar, como se soubesse, ainda que inconscientemente, que 
ela constitui elemento vital à sua relação com Ricardo. Tenta 
camuflar, na penumbra mental, o segredo que não consegue 
admitir, pois pressente que tal desvendamento selará o fim de 
sua relação transgressora / proibida com o amigo: 

Outrora o mistério apenas me obcecava como 
mistério: evidenciando-se, também, a minha 
alma se desensombraria. Era ele só a minha 
angústia. E hoje – meu Deus! (...) – era a beleza 
única da minha existência. 
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Daí por diante seria eu próprio a esforçar-me por 
que ele permanecesse, impedindo que luz 
alguma o viesse iluminar. E quando desabasse, a 
minha dor seria infinita. Mais: se ele soçobrasse, 
apesar de tudo, numa ilusão, talvez eu ainda o 
fizesse prosseguir! (SÁ-CARNEIRO, 1993: 57) 

A narrativa apresenta um ritmo vertiginoso e crescente, 
que culmina na morte de Marta / Ricardo. Após este 
confidenciar a Lúcio o fato de uma amizade entre ele e outro 
homem só ser possível caso um deles mudasse de sexo, o 
reencontro entre eles é marcado pela percepção, por parte de 
Lúcio, de uma feminilização dos traços do amigo. Logo em 
seguida, Marta entra em cena. 

Depois da primeira relação sexual entre Lúcio e Marta, 
em que, como vimos, ela parece possuí-lo, Ricardo faz outra 
confidência aterradora ao amigo: 

Dirigi-me para o meu quarto... por acaso olhei 
para o espelho do guarda-vestidos e não me vi 
refletido nele! Era verdade! Via tudo em redor 
de mim, via tudo quanto me cercava projetado 
no espelho. Só não via a minha imagem... Ah! 
Não calcula o meu espanto... a sensação 
misteriosa que me varou... Mas quer saber? Não 
foi uma sensação de pavor, foi uma sensação de 
orgulho. (SÁ-CARNEIRO, 1993: 61) 

O que causa perplexidade não é o insólito da situação, 
pequeno diante de tantas circunstâncias e situações 
estarrecedoras já surgidas até então. Mais surpreendente do que 
a significativa incapacidade de Ricardo de perceber o próprio 
reflexo no espelho é a euforia trazida por isso.  

Chevalier, em seu Dicionário de símbolos, aponta o 
espelho como elemento revestido de um conteúdo simbólico 
riquíssimo. Segundo ele, o espelho remete diretamente à 
questão do autoconhecimento: 
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O espelho, enquanto superfície que reflete, é o 
suporte de um simbolismo extremamente rico 
dentro da ordem do conhecimento.  
O que reflete o espelho? A verdade, a 
sinceridade, o conteúdo do coração e da 
consciência. (CHEVALIER, 1990: 393) 

Nesse sentido, o fato de Ricardo não conseguir captar o 
próprio reflexo no espelho desvela a complexidade do triângulo 
amoroso que ali se formara, como se, ao criar Marta para se 
relacionar com Lúcio, sua própria imagem não fosse mais 
necessária. O orgulho mencionado por ele corresponderia, a 
nosso ver, à realização de seu sonho mais recôndito: o de se 
tornar mulher. Ao se desdobrar na figura de Marta, legitima 
socialmente uma situação sexual marginalizada – o 
homossexualismo seria, em termos sociais, um tabu muito mais 
forte do que o adultério, uma constante na sociedade de então. 
O duplo, uma das mais férteis áreas de estudo da Psicanálise, 
revela o desdobramento do eu, reiterando, no texto, a leitura 
sugerida pela simbologia do espelho, e que aponta estados 
regressivos em relação à construção da identidade. Sobre o 
duplo, afirma Chevalier: 

A psicoterapia conhece, por seu lado, fenômenos 
de desdobramento histérico ou esquizofrênico de 
personalidade. As perturbações do eu parecem, 
na análise, como símbolos. Revelam uma 
regressão a estágios anteriores e primitivos, que 
se podem considerar como o embasamento 
normal da mentalidade atual do paciente. (...) 
Um outro desdobramento se verifica, ainda, no 
conhecimento e na consciência de si mesmo, 
entre o eu cognoscente e consciente e o eu 
conhecido e inconsciente. (CHEVALIER, 1990: 
353) 



 537

A respeito da transposição da fronteira entre real e 
irreal, Selma Calasans Rodrigues, na obra O fantástico, 
destaca o recurso ao sonho como estratégia para esse 
deslizamento, uma vez que possibilita a incursão por essa 
região fronteiriça, abrindo espaço para o a hesitação que 
caracteriza o fantástico: 

O sonho tem sido usado freqüentemente como 
explicação para experiências inverossímeis, mas 
o que determina a fantasticidade stricto sensu é 
exatamente a brecha deixada pela narrativa ao 
inserir no enunciado a pergunta: Será ou não 
sonho? Ou seja, uma indagação sobre os limites 
entre o sonho e o real. (RODRIGUES, 1988: 33-
34)  

A temática do duplo, portanto, toca no processo de 
construção da auto-imagem, ocorrido na infância. Em alguns 
casos, quando essa elaboração não se dá de modo saudável, dá 
origem a patologias que envolvem justamente a percepção das 
fronteiras eu / outro: 

No famoso trabalho sobre o estranho, 
Unheimlich (1919), Freud nos faz ver que a 
idéia do duplo tem a ver com um retorno a 
determinadas fases na evolução do sentimento 
de autoconsideração (sic), em que o ego não se 
distingue do externo e de outras pessoas. Em A 
etapa do espelho (1949), Jacques Lacan retoma 
Freud, mostrando que o ser humano passa por 
várias etapas desde o nascimento. Numa delas, 
diante de um espelho, a criança reage como se a 
sua imagem fosse uma realidade, e procura o 
outro atrás do espelho. (...) 
O duplo, portanto, pertence a essa fase de 
indiscriminação entre o eu e o outro, o eu e o 
mundo. A mesma indiscriminação retorna em 
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certas patologias mentais, além de ser explorada 
no domínio da ficção e da arte em geral, por ser 
rica em sugestões e crítica do que somos, do que 
poderíamos ser, das fantasias de poder ser outro 
etc.  
(RODRIGUES, 1988: 47) 

No jogo de espelhos e de desdobramentos realizado 
pela narrativa, pode-se especular que a verdadeira busca 
realizada por Lúcio ao escrever sua confissão é a de si mesmo, 
alguém perdido nas múltiplas criações, muitas atiradas ao fogo. 
A necessidade de se encontrar, ainda que isso signifique 
admitir a própria loucura, exige, como de Orpheu, a descida 
aos infernos para resgatar a amada / parcela perdida. Vendo em 
Marta um duplo de Ricardo, que poderia, por sua vez, ser um 
duplo de Lúcio, a narrativa atualiza o processo de descida às 
profundezas, que, no caso do homem moderno, implica 
mergulhar nos recônditos desvãos da mente humana. 
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A CULTURA TRADICIONAL BANTO-
ANGOLANA E O INSÓLITO:  

A ÁRVORE QUE TINHA BATUCADA 

Thaís Santos 
UFRJ 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O conto “A Árvore que tinha batucada” é iniciado com 
a narração, em primeira pessoa, de uma personagem recém-
saída de uma sessão de um filme de suspense, “O Laço da 
Meia Noite”, um clássico de David Miller, de 1960, em que 
Doris Day, caminhando num nevoeiro em Londres, ouve vozes 
vindas de uma estátua. 

A personagem do conto, de forma semelhante a do 
filme, caminha tarde da noite, sozinha e amedrontada, na 
fronteira entre a luz e a escuridão, “na linha divisória de 
espaços sociais”, compostos pelo natural/real (iluminado) e 
pelo sobrenatural/sagrado (escuro), dimensões que interagem e 
se interpenetram de forma usual na cultura tradicional banto-
angolana. Eis que a personagem da narrativa começa a ver 
misteriosos pontinhos luminosos em volta de si e a ouvir ecos 
de sua própria voz.  

E comecei então a ouvir, vindo da árvore que 
agora estava à minha frente, uma mistura de 
sons e ruídos e gargalhadas e batucada e barulho 
de pratos e cães ladrando e gatos miando. E não 
estava a ver ninguém. E não me atrevi a dar 
passo. E fiquei então estático. Um som oco 
crescia e crescia assim: eram cabaças se 
entrechocando. E desceram então da árvore e 
vieram então cá em baixo se movimentando às 
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voltas, dançando. E não via ninguém. E 
derepente comecei então a ser esbofeteado. E 
tentei me esquivar, me defender: em vão. E 
agüentei bofetadas e pontapés até cair no 
desmaio. (CARDOSO, 1989: 28) 

A partir desse fato, passa-se para a terceira pessoa com 
a narração dos acontecimentos, em que o (in)sólito se evidencia 
por meio de uma árvore que se transforma em símbolo do 
resgate das tradições culturais quimbundas e de sua 
permanência no processo de formação e reformulação da 
identidade angolana. Ela, que “era uma árvore normal e igual a 
tantas outras, até aquele dia”, deu para tocar batucadas noturnas 
e agredir quem dela se aproximasse, irritando Sô 
Administrador, representante da dominação do branco sobre o 
negro, da cultura européia sobre a africana. Os chamados 
caminhantes, que chegavam a ela - entre eles cegos e 
paralíticos, mulheres de ventre infecundo e homens sem 
geração e solteirona desamada e marido cornudo na tourada 
conjugal e pobretão sonhando milhões na loteria e até mesmo a 
Chuva, o Frio, o Sol, a Noite, o Dia e a Tempestade - iam e 
viam, ao contrário de si que estava lá: “imponente, vertical, 
alicerçada na força telúrica, resistente às intempéries do Tempo 
e da Natureza”, resistente ao apagamento das tradições.  

Segundo Jane Tutikian (2005: 174), o projeto literário 
de Boaventura Cardoso se alia à chamada retradicionalização 
das sociedades africanas, em que, por meio de uma conexão 
entre memória e identidade cultural, haveria uma reação ao 
passado colonial, resgatando-se o cultural e espiritualmente 
significativo, sem, contudo, tornar-se insensível às influências 
de outras culturas e da contemporaneidade. 

AS DITAS TRADIÇÕES PRESENTES NO TEXTO 

O símbolo da Árvore 
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Mircea Eliade, em seu Tratado de História das 
Religiões (2002: 216), estabelece grupos que classificam a 
função religiosa e os significados representados pela árvore em 
diversas sociedades por ele estudadas. Alerta que “nunca uma 
árvore foi adorada por si mesma, mas pelo que, através dela, se 
‘revelava’, por aquilo que ela implicava e significava” 
(ELIADE, 2002: 216), desvelando sempre uma dimensão 
espiritual.  

Dentre os significados representados por esse símbolo, 
encontram-se a árvore sagrada – em que a sacralidade de que é 
revestida se deve à sua verticalidade, ao ciclo vital, à sua 
capacidade de crescer e se regenerar, representando o cosmos; 
a árvore Axis Mundi – que se encontraria no centro do 
universo, ligando Céu, Terra e Inferno; a árvore invertida - em 
que os ramos se estenderiam sobre a Terra e as raízes para o 
Céu; a árvore morada da divindade, a árvore antepassada 
mítica de uma dada tribo. E ao associar essa última função à 
fertilidade ensina: 

O que é importante nesses costumes é a 
concepção de um circuito contínuo entre o nível 
vegetal – considerado fonte de vida inesgotável 
– e o humano; os homens são simples projeções 
energéticas da mesma matriz vegetal, são formas 
efêmeras cuja aparição é constantemente 
provocada pela plenitude do nível vegetal. A 
‘realidade’ e a ‘força’ não têm nem a sua base 
nem a sua origem no homem – mas nas plantas. 
O homem é apenas a aparição efêmera de uma 
nova modalidade vegetal. Ao morrer, quer dizer, 
ao abandonar a condição humana, regressa – em 
estado de ‘semente’ ou de ‘espírito’- à árvore. 
Efetivamente, essas fórmulas exprimem tão-só 
uma mudança de nível. Os homens reintegram-
se na matriz universal, adquirem outra vez o 
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estado de semente, voltam a tornar-se germes. A 
morte é um retorno à fonte de vida universal. 
(ELIADE, 2002: 245) 

A árvore que tinha batucada apresenta-se envolta numa 
dimensão espiritual que vai ao encontro da importância 
simbólica sobre a qual fala Eliade e adquire ainda outras 
funções e significados, somando ao simbolismo que perpassa o 
imaginário banto-angolano uma nova roupagem: insurge-se 
contra o sistema político que vigorava na região comandada 
por Sô Admnistrador, contra os caminhantes que em sua 
constante caminhada deixavam para trás os valores 
tradicionais, em função de uma cultura formada por 
hibridismos e pela valorização exacerbada da cultura do outro 
em detrimento da própria. A árvore, então, deixa de ser 
somente um símbolo para se transformar num verdadeiro 
agente. 

Depois de ter pregado vários sermões contra os 
bandidos, Sô Padre decidiu também ir lá desafiar 
então o satanás. E na árvore deixou a batina e o 
missal e os óculos e foi levado então em estado 
de coma. E nem as benzeduras lhe safaram. 
(CARDOSO, 1989: 32) 

OS EVENTOS (IN)SÓLITOS DA TRADIÇÃO ORAL 

A existência de uma árvore que se assenhora de 
capacidades humanas para interagir com aqueles a quem 
despreza e puni-los é feito que pode ser caracterizado, em 
primeira análise, como insólito - que se opõe ao natural e ao 
ordinário, expressões comumente utilizadas para se referirem a 
Maravilhoso, Fantástico, Sobrenatural e Realismo Maravilhoso 
na Teoria dos gêneros literários. Entretanto, para um correto 
entendimento e uma posterior caracterização de um texto, não 
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basta que ele seja analisado somente com os olhos e a cultura 
do leitor: é preciso adentrar o universo do contado.  

Um texto não pode nem respirar nem viver sem 
contextos. E, quer o queiramos, quer não, eles 
fazem-no sempre. Muitas vezes, é por quase 
uma prestidigitação que, sem o notarmos, lhe 
abrimos os limites hipoteticamente estanques e o 
articulamos nos contextos que lhe dão sentido, 
que o tornam minimamente inteligível. 
(GUEDES, 1987: 40) 

Faz-se necessário, destarte, antes de se propor o diálogo 
entre o conto aqui analisado e gêneros literários caracterizados 
como de outras culturas, que seja analisada a fonte em que 
Boaventura Cardoso buscou o substrato para sua tecedura e o 
sentido da expressão insólito quando cotejado com a moderna 
literatura angolana. 

Segundo Laura Padilha, a Modernidade passou a marcar 
a literatura de Angola a partir da década de 60, por meio da 
abordagem e da releitura de aspectos da tradição banto-
angolana e da manifestação textual de elementos característicos 
da oralidade. Marcam fortemente os textos a tradição oral, 
tanto por uma tentativa de se recompor, na escrita, sua forma, 
seu ritmo, quanto pelo conteúdo temático buscado das antigas 
narrativas orais. (Cf. PADILHA, 2002) Dentre essas 
encontram-se o missosso, definido por Padilha como “um 
grupo de histórias populares (...) que circularam, durante 
séculos, pela voz dos contadores orais, ou seja, pela voz dos 
griots da tradição” (PADILHA, 1995: 5) e a maka, “outra 
forma de narrativa que relatava um acontecimento representado 
como vivido, ou pelo contador, ou por alguém de sua 
intimidade, ou por pessoas de que ouviu falar”. (PADILHA, 
1995: 19) Diferenciam-se uma vez que esta seria uma 
ficcionalização de estória tida como verdadeira, enquanto que o 
missosso é ficcional, um produto do imaginário. Dissertando 
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sobre os elementos componentes do missosso, Padilha aponta 
diversas características que permitem que se aproxime esse tipo 
de narrativa oral do conto aqui analisado. Também o próprio 
Boaventura Cardoso teria comentado acerca desse texto: “Esta 
narrativa... pertence a um tipo de histórias míticas e mágicas 
que ouvimos contar, quando éramos adolescentes e jovens”. 
(Cardoso apud PADILHA, 2005: 207) 

Além da própria busca do autor em compor um texto 
em que haja semelhança com as narrativas orais, fim ao qual 
servem determinados instrumentos - como as técnicas especiais 
de memorização, por meio das quais são feitas repetições de 
fórmulas lingüísticas, de ações, de nomes, as frases curtas, a 
linearidade e a predominância da ação -, há ainda os conteúdos 
temáticos aproximando o conto do missosso.  

A exemplo do que se dava nos missossos, 
também contracenam, nas modernas narrativas 
literárias, mais velhos e mais novos que, juntos, 
procuram reconstruir, dialogicamente – o velho, 
pela memória e pela palavra, e o novo, pela 
esperança e pelo jogo - o mundo angolano 
fragmentado. (PADILHA, 1988: 9) 

“A Árvore que tinha batucada”, a exemplo disso, 
mostra um velho do qual depende a solução para o conflito 
narrativo, sendo nele depositada a confiança de Sô 
Administrador para resolver o problema da árvore que agredia 
os administrados. Entretanto, ao agir de forma contrária aos 
interesses dos seus e de suas tradições, tentando conter a fúria 
da árvore, o Velho não só “desconsegue” atingir o objetivo, 
como ainda é castigado com a morte por um dos subalternos de 
Sô Administrador. Esse procedimento é comum na tradição 
oral, sendo “notória, nesse sentido, a recorrência de histórias 
em que são punidos os integrantes que desobedecem aos 
costumes”, conforme esclarece Ana Lúcia Liberato Tettamanzy 
(2006: 5). E complementa ainda a pesquisadora: 
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destacam-se, nas narrativas recolhidas da 
oralidade em África, tópicos como a 
convivência de vivos e mortos ou a naturalidade 
na aceitação de eventos de ordem não-natural, o 
que permite buscar nelas uma concepção 
encantada do mundo onde se dá a 
interpenetração dos motivos míticos e alegóricos 
com os sentidos propriamente mundanos e 
históricos. Um sentir que é forma de conhecer e 
pensar o que existe. Dada sua origem na 
oralidade, as narrativas podem ser explicadas 
por esse pensar que agrega o corpo e, com ele, 
os sentidos. (TETTAMANZY, 2006: 5) 

A interação das duas dimensões – a natural/real e a 
sobrenatural/sagrada – é visível no conto, ainda que 
inicialmente se tenha creditado a ação da árvore a bandidos que 
nela estariam escondidos. Num dado momento, é aceita pela 
personagem que representa a autoridade burocrática e 
administrativa da comunidade a sobrenaturalidade dos eventos 
descritos, buscando, para sua resolução, o Velho, autoridade 
religiosa e cultural entre os bantos, detentor de mais 
conhecimentos e meios para alcançar a dimensão de que fazia 
parte a árvore que tinha batucada. 

Laura Padilha (1995: 10), a respeito das dimensões 
natural e sagrada, complementa: 

Assim como, esteticamente, a oralidade é um 
dos traços distintivos do discurso narrativo 
angolano, também a força vital constitui a 
essência de uma visão que os teóricos das 
culturas africanas chama (sic) de visão negro-
africana do mundo. Tal força faz com que os 
vivos, os mortos, o natural e o sobrenatural, os 
elementos cósmicos e os sociais interajam, 
formando os elos de uma mesma e indissolúvel 
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cadeia significativa, segundo ensina, entre 
outros, Alessane Ndaw (1983). Intermediando o 
vivo e o morto, bem como as forças naturais e as 
do sagrado, estão os ancestrais, ou seja, os 
antepassados que são ‘o caminho para superar a 
contradição que a descontinuidade da existência 
humana comporta e que a morte revela 
brutalmente’, nas palavras de José Carlos 
Rodrigues (1983, p.82). Eles estão, assim, ao 
mesmo tempo próximos dos homens, dos deuses 
e do ser supremos, cujas linguagens dominam. 
(PADILHA, 1995: 10) 

Tendo sido feito o cotejo entre a tradição oral banto-
angolana e o conto, pode-se concluir pela existência neste de 
uma grande carga daquela, havendo mesmo quem diga se tratar 
“A Árvore que tinha batucada” de um missosso levado a forma 
escrita. (Cf. TUTIKIAN, 2005: 175)  

Assim sendo, percebe-se que a presença de eventos 
ditos insólitos, sobrenaturais ou maravilhosos, é prática 
corrente, tanto nas narrativas orais, quanto na moderna 
literatura angolana. No entanto, se eventos dessa ordem têm 
natureza habitual nessa cultura, fazendo parte do imaginário 
banto, não podem ser classificados de acordo com os sentidos 
definidos da palavra insólito, que, de acordo com o dicionário 
Houaiss (2001: 1625) são: o que é infreqüente, raro, incomum, 
anormal; o que se opõe aos usos e costumes; contrário às 
regras, à tradição. Seriam, sim, ainda citando Padilha (1995: 
40) acerca do missosso, seu oposto ou o que vai de acordo com 
“as tábuas das leis grupais”, integrando-se “ao conjunto das 
atividades sociais, procurando conservar o patrimônio cultural 
já sedimentado”. Em função disso, as personagens são 
representações de figuras características do cotidiano, como 
artesão, mulheres e crianças da comunidade, bem como as 
divindades e os entes sobrenaturais. 
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Se os eventos que interligam mundos de diferentes 
dimensões espirituais no texto em análise não podem ser 
chamados insólitos, de acordo com os sentidos 
supramencionados - em face da presença usual de eventos 
dessa ordem, tanto na literatura de Angola, quanto no 
imaginário cultural e religioso dos diversos povos bantos que 
ali vivem - mas constatando-se correspondências entre ele e 
literaturas em que os eventos sobrenaturais se fazem presentes, 
qual seria sua ligação com gêneros de tal natureza?  

OS GÊNEROS LITERÁRIOS COM PRESENÇA  
DO INSÓLITO 

Entre o Fantástico, o Maravilhoso e o Realismo Maravilhoso 
Dentre as literaturas de que fazem parte os eventos 

sobrenaturais ou insólitos, serão abordados aqueles de que mais 
se aproxima “A Árvore que tinha batucada”. Sendo feita a 
opção pelo gêrero mais próximo, será estabelecido, então, um 
diálogo entre ele e o conto.  

Algumas críticas a respeito das obras da moderna 
literatura angolana ou moçambicana foram feitas sob a ótica do 
fantástico, de acordo com a concepção de Torodov. Segundo o 
teórico, as condições necessárias para que um texto seja 
caracterizado como pertencente a esse gênero são: que haja 
uma hesitação do leitor, diante de um acontecimento que não 
pode ser entendido racionalmente, entre uma explicação natural 
e uma explicação sobrenatural, e que o leitor rechace tanto a 
condição alegórica quanto a poética. Condição facultativa seria 
a identificação do leitor com o narrador. Sendo feita uma opção 
pelas leis da realidade, estar-se-ia ingressando na categoria do 
estranho. Optando-se pela interação entre as diferentes 
dimensões material e espiritual, adentrar-se-ia o maravilhoso. 
(Cf. TODOROV, 1975: 24) O gênero fantástico pertence, 
sobretudo, ao século das luzes, quando o homem conheceu o 
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conflito entre explicações racionais ou sobrenaturais para um 
evento que fugia à lógica cotidiana, tornando-se insólito. 
Apesar de o conto em análise trazer, em princípio, uma 
hesitação das personagens quanto à natureza dos eventos 
sobrenaturais, tanto no trecho em que o narrador é 
homodiegético, quanto nos eventos descritos pelo narrador 
heterodiegético, num determinado momento, é feita uma 
escolha: os representantes do poder local decidem utilizar 
forças componentes do sobrenatural para tentar vencer a 
árvore, integrando o imaginário banto-angolano à solução do 
conflito, o que faz com que a narrativa abandone a entrada no 
gênero fantástico que porventura tenha inicialmente ensaiado.  

O gênero maravilhoso, ainda à luz de Todorov, 
implica estar imerso em um mundo cujas leis 
são totalmente diferentes das nossas; por tal 
motivo, os acontecimentos sobrenaturais que se 
produzem não são absolutamente inquietantes. 
(TODOROV, 1975: 89) 

Os eventos descritos e o mundo das personagens, no 
maravilhoso, não entram em conflito, uma vez que fazem parte 
de uma única dimensão. Em função disso, o insólito não 
provoca reação particular nos personagens ou no leitor. “O 
Fantástico nos põe ante um dilema: acreditar ou não acreditar? 
O Maravilhoso leva a cabo esta união impossível, propondo ao 
leitor acreditar sem acreditar verdadeiramente”. (TODOROV, 
1975: 35) 

Também não se pode afirmar que a narrativa em estudo 
faça parte gênero Maravilhoso. Apesar de ter sido feita a opção 
por uma explicação para os eventos ocorridos na comunidade 
que integra uma dimensão imaterial, não se está absolutamente 
imerso num mundo de leis sobrenaturais. Há, sim, uma 
interpenetração entre ordens natural e sobrenatural, provocando 
um efeito de encantamento no leitor pela percepção da 
contigüidade entre essas esferas. (CHIAMPI, 1980: 61)  
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Conforme aduz Flávio García, Maravilhoso e Realismo 
Maravilhoso se diferenciam, uma vez que o “conto mítico se 
inscreve no gênero Maravilhoso, visto que o sobrenatural nele 
presente é aceito sem questionamentos e suas causas não 
aparecem ali explicitadas” (GARCÍA, 2004); já o Realismo 
Maravilhoso 

se apropria desse mito, recria-o em outro 
ambiente, faz com que dialoguem nele dois 
tempos históricos, e introduz-lhe, a partir desses 
recursos, prováveis causas verossímeis porém 
desconectadas de suas conseqüências. 
(GARCIA, 2004: 61-2)  

Ademais, é importante ressaltar que o Realismo 
Maravilhoso apresenta também uma dimensão realista, em que 
eventos históricos, como os relacionados com as guerras que já 
perpassaram o território sobre o qual se passa a narrativa e suas 
conseqüências, são abordados paralelamente aos eventos 
insólitos descritos.  

Dá-se uma maior aproximação desse último gênero com 
o conto analisado. Neste, o cotidiano é representado por 
personagens que compõem a realidade de uma comunidade, a 
exemplo dos missossos. É explorado também o resultado da 
ocupação colonial e do enfrentamento entre as forças 
colonizada e colonizadora. Além disso, a presença de eventos 
sobrenaturais, comuns em literaturas africanas de língua 
portuguesa que têm origem em tradições orais, dá a esse real 
uma outra feição, que em muito se aproxima do Realismo 
Maravilhoso.  

FINALMENTE O DIÁLOGO 

Faz parte do imaginário cultural do grupo banto-
angolano, formado por diversas etnias e também pela 
miscigenação com outros povos (Cf. SANTOS, 1969), a crença 
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no sobrenatural e na interação entre as dimensões material e 
espiritual. Eventos dessa ordem não são “contrários aos 
costumes e à tradição”; pelo contrário, as integram.  

“A Árvore que tinha batucada”, assim, ao retratar uma 
comunidade banto-angolana, cuja cultura é plena de símbolos e 
eventos de coexistência entre universos material/real e 
espiritual/sagrado, aproxima-se do Realismo Maravilhoso, 
estabelecendo com esse gênero, inicialmente característico de 
literaturas latino-americanas, um diálogo, baseado na presença 
de eventos chamados por Carpentier de extraordinários e na 
crença em sua existência. 

O extraordinário não é necessariamente belo ou 
bonito; não é bonito nem feio; é acima de tudo 
assombroso por aquilo que tem de insólito. Tudo 
o que é insólito, tudo o que é assombroso, tudo o 
que escapa às normalidades estabelecidas é 
maravilhoso. (CARPENTIER, 1987: 122) 

Esse autor utiliza as expressões extraordinário, insólito 
e maravilhoso, para caracterizar os mesmos eventos que até 
agora foram chamadas de sobrenaturais, de dimensão 
espiritual, de sólitos, conforme Houaiss, para a cultura banto-
angolana. Entretanto, Carpentier também afirma que eles fazem 
parte do cotidiano da América Latina: 

Quanto ao real maravilhoso, apenas precisamos 
estender as mãos para alcançá-lo. A nossa 
história cotidiana apresenta todo dia insólitos 
acontecimentos, caracterizando um dado fato 
histórico como insólito e afirmando se juntar ele 
“a muitos outros fatos insólitos, que para nossa 
glória e com magníficos resultados, têm 
acontecido na história da América desde a 
Conquista até agora. (CARPENTIER, 1987: 
129)  
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Nesse sentido, sob a perspectiva das personagens, os 
eventos descritos no conto não seriam contrários às tradições, 
aos usos e costumes, mas fariam parte de seu imaginário e de 
sua realidade, o que esvazia o conceito de insólito trazido pelo 
dicionário Houaiss, mas se aproxima do conteúdo utilizado por 
Carpentier. Sob o enfoque das personagens, aproxima-se do 
Realismo Maravilhoso, uma vez que, nesse, há uma 
naturalização do insólito. Para elas, esses eventos têm 
possibilidade de acontecer porque não são “anormais”, mas 
tão-somente maravilhosos.  

Se, por outro lado, a personagem desacredita na 
coexistência entre dois mundos, optando pela alternativa 
racionalista entre duas oriundas de diferentes dimensões, não 
se trataria de Realismo Maravilhoso, embora possa ser presente 
a figura do insólito. 

Quando a possibilidade ou realidade do evento 
sobrenatural é colocada sob o crivo do leitor, e esse, com suas 
crenças pessoais, não acredita na coexistência entre as duas 
dimensões, o conceito de insólito adquire solidez. Eventos 
dessa natureza seriam então, os que se opõem aos usos e 
costumes do leitor. 

Se ele acredita, o evento perde parte do caráter de 
anormalidade conferido ao conceito de insólito. Mas para a 
caracterização do Realismo Maravilhoso, o fundamental é que 
as personagens tenham em seu imaginário a existência do 
sobrenatural e, na realidade, a possibilidade de ocorrências de 
eventos dessa natureza. 

Nesse sentido, a presença do sobrenatural seria, no 
imaginário banto-angolano representado no conto, um evento 
sólito, conforme o verbete dado pelo dicionário Houaiss e 
insólito, de acordo com o significado de extraordinário, porém 
habitual, conferido à palavra por Carpentier.  
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PARA NÃO APRESSAR AS CONCLUSÕES  

O presente trabalho foi iniciado pela análise 
aprofundada do conto “A Árvore que tinha batucada”, 
buscando observar elementos da tradição oral angolana. 
Concluiu-se que a narrativa tem fortes marcas dessa tradição, 
sobretudo pela valorização da cultura banto-angolana, no caso, 
quimbunda, e pela presença de eventos extraordinários.  

A partir daí, iniciou-se a investigação do gênero 
literário, dentre aqueles em que há a ocorrência de eventos 
insólitos, com o qual o conto em questão poderia estabelecer 
um diálogo mais próximo.  

Após fazer-se uma breve exposição do Fantástico, do 
Maravilhoso e do Realismo Maravilhoso, optou-se por esse 
último, por ser esse o gênero cujas características mais se 
mostram consoantes com o texto em análise.  

Ressaltou-se a importância do contexto e do referencial 
para o entendimento do texto; analisaram-se os conceitos de 
insólito definidos por Houaiss e a concepção utilizada por 
Carpentier ao tratar do Realismo Maravilhoso, bem como foi 
estabelecido um diálogo entre esse gênero e o conto em 
questão. 

Dentre os que estendem o Realismo Maravilhoso a 
literaturas além da latino-americana, encontra-se, por exemplo, 
Ngomane (2004), que, em tese de doutoramento intitulada A 
escrita de Mia Couto e Ungulani Ba Ka Khosa e a estética do 
realismo maravilhoso, considera os fatores históricos e sócio-
culturais que influenciaram a formação desse gênero literário, 
tanto na América Latina, quanto em Moçambique. Afirmando a 
inconsistência de influências de uma literatura sobre a outra, o 
pesquisador baseia sua tese na ocorrência da literatura 
enquanto “produto de processos civilizatórios similares 
desenvolvidos sob condições históricas e sócio-culturais 
comuns”. (NGOMANE) Conclui que as obras africanas por ele 
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estudadas inserem-se na estética do Realismo Maravilhoso, 
com a implicação de que 

as suas linhas de força não se restringem a esse 
sub-continente, mas se inserem em espaços 
geopolíticos marcados pelo fenómeno colonial e 
sujeitos a processos civilizatórios selados pela 
dominação. (NGOMANE) 

embora se desenvolvido inicialmente na América Latina, por 
meio de uma renovação da linguagem e da realidade ficcional 
da narrativa.  

Outro autor da moderna ficção angolana, Pepetela, por 
sua vez, “ao abdicar dos adjetivos cabíveis em outras 
realidades artísticas — o fantástico ‘e outros realismos por aí’ 
—, chega mesmo a propor um novo adjetivo”: Realismo 
Animista. (Cf. SARAIVA, 2007) 

Este trabalho, contudo, não pretendeu concluir pela 
adesão ou não do conto “A Árvore que tinha batucada” ao 
Realismo Maravilhoso. O que se pretende, aqui, é antes 
ressaltar os aspectos polêmicos de um tema que tem divido a 
opinião dos que pesquisam o assunto, trazendo algumas 
reflexões cabíveis no cotejo entre o conto e o gênero.  
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AQUI OU MAIS ALÉM, “DE NOITE SOU TEU 
CAVALO” – UMA ANÁLISE DA EMERGÊNCIA 

DO INSÓLITO NO CONTO DE LUISA 
VALENZUELA 

Viviane Soares Fialho de Araujo 
UFRJ 

  La obsesión 
Me toca en el relente; 
se sangra en los ocasos; 
me busca con el rayo 
de luna por los antros. 
 
Como a Tomás el Cristo, 
me hunde la mano pálida, 
por que no olvide, dentro 
de su herida mojada. 
 
Le he dicho que deseo 
morir, y él no lo quiere, 
por palparme en los vientos, 
por cubrirme en las nieves; 
 
por moverse en mis sueños, 
como a flor de semblante, 
por llamarme en el verde 
pañuelo de los árboles. 

(MISTRAL, 1969: 95) 

A escrita de Luisa Valenzuela (1938) se manifesta, na 
Argentina, no período em que corresponde ao posboom 
literário na hispano-américa. Um pouco antes deste período de 
contestações políticas e alterações no cenário da literatura, 
Luisa Valenzuela publica seu primeiro romance, Hay que 
sonreír, em 1966.  
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A posição política da autora que desde esta primeira 
publicação já apresenta o feminismo como perspectiva 
ideológica, estará mais marcante nos livros subseqüentes, em 
que coincidirá com o período de política autoritária na 
Argentina (1966-1983).  

Objetivamos com este trabalho analisar os aspectos da 
representação do feminino no conto “De noche soy tu caballo”, 
tendo-se como paradigma os estudos acerca da literatura de 
autoria feminina, bem como sobre a narrativa fantástica. 
Levaremos em conta considerações acerca da ideologia da 
estética do posboom que reflete os conceitos de poder e gênero 
na literatura hispano-americana contemporânea, e o conceito de 
amor na obra elegida da escritora, em contraste com as 
concepções do mesmo tema para os escritores do período 
compreendido como boom literário. Pretendemos demonstrar 
particularidades do estilo narrativo da autora no conto em 
questão bem como inseri-la num quadro de escritores e 
escritoras da produção literária hispano-americana que 
compartilham de uma mesma época e de características que 
os/as aproximam. 

O conto “De noche soy tu caballo”, de Luisa 
Valenzuela, tem primeira publicação em 1982, no livro Cambio 
de armas. Este período já é considerado, de acordo com 
periodização com finalidades didáticas, mas também crítico-
ideológicas, o período que sucede o boom literário hispano-
americano, compreendido como posboom literário.  

De acordo com o crítico e hispanista Donald Shaw, o 
boom hispano-americano, caracterizado pelo estilo e 
movimento de um restrito grupo de escritores 
“experimentalistas”, começou a esgotar-se em finais dos anos 
60, quando se pode notar uma alteração no estilo dos autores, 
como, por exemplo, de García Márquez, Donoso ou Vargas 
Llosa. Caracterizar este estilo narrativo da hispano-américa 
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para compreender este período de transição, convém adotar um 
critério comparativo-historicista. 

Para o movimento do posboom literário se caracteriza a 
entrada em cena de um grupo de escritoras, no início dos anos 
70, num período de revoluções e lutas por direitos 
reconhecidos das ditas “minorias”, as quais, entre elas Luisa 
Valenzuela, Isabel Allende, Laura Esquivel e Poniatowska, 
foram responsáveis por explorarem novos rumos para a 
narrativa hispano-americana. 

Os escritores do período do posboom pleitearam o 
retorno também “de las viejas maquinarias narrativas”, 
propondo uma volta ao relato linear, sem fragmentação, sem 
saltos cronológicos inesperados, não meta-discursivo e 
questionante da relação causa-efeito, característicos da técnica 
narrativa experimentalista dos escritores do boom. 

Tanto no texto que ora propomos, como nos de outros 
autores deste mesmo período, observamos como temática 
problemas atuais da hispano-américa, como, por exemplo, a 
vida dos jovens, a importância do amor e a presença de 
personagens das classes proletárias. Esta nova maneira de 
narrar determinou a volta de um maior realismo, com o retorno 
à referencialidade, e uma conseqüente maior acessibilidade à 
literatura, com a incorporação de elementos pop ao discurso e 
uma maior preocupação com a situação social, os quais 
refletiriam a situação político-social da América Latina do 
período.  

Luisa Valenzuela publicou seu primeiro romance em 
1966, Hay que sonreír, e nesta obra, todavia, ainda não estão 
presentes os elementos responsáveis por caracterizar os textos 
narrativos do período do posboom literário, pois não se observa 
o questionamento e nem a problematização da realidade, bem 
como não se observa a introdução de inovações técnicas 
narrativas. Entretanto desde esta publicação já se observa a 
verve feminista da autora ao protestar contra o comportamento 
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machista dos homens, adotando um despreconceituoso ponto 
de vista em relação à mulher. 

Valenzuela adota hoje uma postura em que claramente 
se posiciona entre os escritores do posboom literário, 
sobremaneira quando afirma que “el lenguaje es siempre 
político” (VALENZUELA) e “lo que producen los escritores 
latinoamericanos es en última instancia una suerte de literatura 
de denuncia” (VALENZUELA), entretanto em sua escrita 
observamos algumas heranças do período do boom, como por 
exemplo, o interesse pela magia e pelo mito, o desejo de 
questionar a linguagem e de explorar os múltiplos significados 
que contém o signo literário. O tema da literatura fantástica, 
também como herança, estará presente na narrativa de 
Valenzuela, e no conto em questão, ao introduzir a temática da 
magia e da atmosfera fantasmagórica mesclada a aspectos da 
realidade concreta. O duplo, o principal dos aspectos 
explorados pela literatura fantástica, de acordo com o teórico 
Todorov, também será marca nesta narrativa.  

De acordo com uma perspectiva feminista, segundo os 
estudos recentes acerca da autoria feminina, observa-se, 
segundo Zinani, nos contos de Valenzuela a oposição entre os 
espaços casa e rua, ambos simbolizando metaforicamente os 
espaços histórico-culturalmente destinados, em nossa 
sociedade, para o feminino e o masculino. A abordagem 
feminista pretende tratar as obras escritas por mulheres de 
maneira crítica, por meio da análise do narrador e das 
personagens, permitindo o desvelar da ideologia do texto, com 
a detecção de mecanismos de poder que subjazem à narrativa e 
permitem alguma parcela de seu potencial emancipatório. 

Segundo Bella Jozef, é aparente na obra de Valenzuela 
a introdução da psicanálise como tema e da técnica analítica, 
como a relação transferencial analista-paciente entre narrador e 
autor. Donald Shaw corrobora com este aspecto ao afirmar que  
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una de las convicciones de Valenzuela es que el 
narrador, como el psicólogo, debe intentar 
devolver a la conciencia del lector aspectos 
reprimidos de su personalidad, con la esperanza 
de exorcizarlos. (SHAW) 

O conto em questão é narrado na primeira pessoa do 
discurso, desde a perspectiva de uma personagem feminina, 
não nomeada. Esta mulher é amante de um homem que possui 
características de um “foragido”, nomeado como Beto, mas de 
identidade duvidosa, segundo a narradora, por suas aparições 
esporádicas para encontros amorosos a casa desta personagem. 
Neste mesmo livro Cambio de armas, no conto “La palabra 
asesino” a protagonista anônima é amante de um criminoso e 
acredita no poder de regeneração deste.  

Nos primeiros passos da narrativa, dados concretos da 
realidade são apresentados, como o soar da campainha e o 
reencontro amoroso de um casal. Entretanto pistas de que algo 
não agradável poderia acontecer são representados através do 
discurso “me levanté com disgusto y con un poco de miedo; 
podrían ser ellos o no ser; podría tratarse de uma trampa, a 
estas malditas horas de la noche” (VALENZUELA, 1982), mas 
que facilmente são dissolvidos no transbordamento de emoção 
do encontro do casal, quando discursa a narradora: 

Diciéndome tantas cosas con el simple hecho de 
tenerme apretada entre sus brazos y de irme 
besando lentamente. Creo que nunca les había 
tenido demasiada confianza a las palabras y allí 
estaba tan silencioso como siempre, 
transmitiéndome cosas en forma de carícias. 
(VALENZUELA, 1982: 03) 

Como características da literatura pós-moderna, 
Valenzuela compõe parte do terceiro parágrafo do conto em 
forma de versos, constituindo o em matéria poética ao indagar 
e enumerar ao homem os motivos que acreditava no não 
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retorno deste ao seu lar. Como dados para este homem temos o 
potencial revolucionário – característico dos personagens dos 
escritos compromissados com o período histórico da América 
Latina do período. À mulher, como a maioria delas, podendo-
se encontrar representação literária desde o par Odisseu-
Penélope, na grande Odisséia, de Ulisses, cabia esperar o 
retorno do macho, destinadas ao espaço reservado, o lar: 

te hacía peleando en el norte 
te hacía preso 
te hacía en la clandestinidad 
te hacía torturado y muerto 
te hacía teorizando revolución en otro país. 
(VALENZUELA, 1982: 03) 

Outros aspectos da realidade concreta são apresentados, 
como, por exemplo, o disco de Gal Costa e uma garrafa de 
cachaça, todos signos característicos de nosso universo 
brasileiro e partícipes de nossa realidade concreta muito mais 
que de leitores argentinos. O disco e a bebida levados pelo 
homem do Brasil seriam elementos que embalariam o encontro 
amoroso do casal. Desde as atitudes do recém-chegado 
personagem, que continuadas vezes a manda se calar, deixa 
transparecer que tem o ato sexual como intenção, puramente, 
enquanto a personagem-narradora, criticamente, se indaga e 
reflete acerca do paradeiro do homem, do que ele buscava e de 
como seriam os dias vindouros.  

– Callate, chiquita ¿de qué sirve saber en qué 
anduve? Ni siquiera te conviene. 
Sacó entonces a relucir sus tesoros, unos quizás 
indicios que yo no supe interpretar en ese 
momento. A saber, una botella de cachaça y un 
disco de Gal Costa. ¿Qué habría estado haciendo 
en Brasil? ¿Cuáles serían los próximos 
proyectos? ¿Qué lo habría traído de vuelta a 
jugarse la vida sabiendo que lo estaban 
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buscando? Después dejé de interrogarme 
(callate, chiquita, me diría él). Vení, chiquita, 
me estaba diciendo, y yo opté por dejarme 
sumergir en la felicidad de haberlo recuperado, 
tratando de no inquietarme. ¿Qué sería de 
nosotros mañana, en los días siguientes? 
(VALENZUELA, 1982: 03) 

A música insinuante na voz de Gal Costa, “Sem 
açúcar”, de Chico Buarque, que toca ao fundo e embala os 
personagens, é o trunfo para o homem seduzi-la, mas a 
personagem feminina admite que deseja “envolvelo en magias” 
– como uma característica da herança de Valenzuela da 
temática da magia explorada pelos autores do boom literário, 
como Borges e Bioy Casares – e remete a palavra “cavalo” ao 
espírito que se possui em rituais de religiosidade de origem 
africana.  

Todo dia ele faz diferente 
Não sei se ele volta da rua 
Não sei se me traz um presente 
Não sei se ele fica na sua 
Talvez ele chegue sentido 
Quem sabe me cobre de beijos 
Ou nem me desmancha o vestido 
Ou nem me adivinha os desejos 
 
Dia ímpar tem chocolate 
Dia par eu vivo de brisa 
Dia útil ele me bate 
Dia santo ele me alisa 
Longe dele eu tremo de amor 
Na presença dele me calo 
Eu de dia sou sua flor 
Eu de noite sou seu cavalo 
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A cerveja dele é sagrada 
A vontade dele é a mais justa 
A minha paixão é piada 
A sua risada me assusta 
Sua boca é um cadeado 
E meu corpo é uma fogueira 
Enquanto ele dorme pesado 
Eu rolo sozinha na esteira (BUARQUE: 1975) 

No momento em que há a citação da música, há a 
primeira introdução de dados do universo fantástico naquela 
aura de eroticidade e reencontro sexual. Entretanto será o 
homem, neste momento, a trazer a personagem à realidade 
concreta e a faz ingressar no mundo real representando este 
personagem, neste diálogo, uma das características do estilo do 
posboom literário, a referencialidade à realidade concreta. 

A noite eu so teu cavallo” canta de golpe Gal 
Costa desde el tocadiscos. 
– De noche soy tu caballo -traduzco despacito. 
Y como para envolverlo en magias y no dejarlo 
pensar en lo otro: 
 – Es un canto de santo, como en la macumba. 
Una persona en trance dice que es el caballo del 
espíritu que la posee, es su montura. 
 – Chiquita, vos siempre metiéndote en 
esoterismos y brujerías. Sabés muy bien que no 
se trata de espíritus, que si de noche sos mi 
caballo es porque yo te monto, así, así, y sólo de 
eso se trata. (VALENZUELA, 1982: 05) 

Após a conclusão do ato sexual, há uma interrupção na 
narrativa, marcada por reticências que terminam um parágrafo 
e iniciam outro, que corresponde ao período determinado pela 
narradora como se houvesse dormido. E há a introdução de um 
fato insólito: a personagem deve voltar da imersão em um poço 
muito denso, como a mesma descreve, para atender ao telefone, 
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que a acorda ao soar (como havia antes acontecido com a 
campainha). Neste momento o homem de comportamento 
clandestino já não estava mais ao lado da mulher e esta é 
surpreendida por um comunicado de um estranho, “una voz 
que pensé podría ser la de Andrés – del que llamamos Andrés” 
(VALENZUELA,1982) que antes de desligar misteriosamente 
o telefone afirma que Beto de uma queda de um helicóptero 
estaria morto em um rio há pelo menos seis dias.  

A estupefação da narradora frente a possibilidade da 
morte não recente do homem que a pouco estivera com ela, 
corresponde a do leitor. Valenzuela se utiliza da temática 
explorada pelos escritores do boom, e teorizada por Bioy 
Casares, e reprisa o argumento fantástico em que um morto, 
supostamente morto, fantasma que retorna para manter relações 
sexuais com seu par e depois desaparece. Este morto que fazia 
parte do universo familiar da personagem, embora possuidor de 
hábitos duvidosos, transforma-se em algo “estranho”, de 
acordo com perspectiva de Freud para o ensaio O estranho. 

O tema do ‘estranho’ é um ramo desse tipo. 
Relaciona-se indubitavelmente com o que é 
assustador — com o que provoca medo e horror; 
certamente, também, a palavra nem sempre é 
usada num sentido claramente definível, de 
modo que tende a coincidir com aquilo que 
desperta o medo em geral. Ainda assim, 
podemos esperar que esteja presente um núcleo 
especial de sensibilidade que justificou o uso de 
um termo conceitual peculiar. Fica-se curioso 
para saber que núcleo comum é esse que nos 
permite distinguir como ‘estranhas’ 
determinadas coisas que estão dentro do campo 
do que é amedrontador. 
De início, abrem-se-nos dois rumos. Podemos 
descobrir que significado veio a ligar-se à 
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palavra ‘estranho’ no decorrer da sua história; 
ou podemos reunir todas aquelas propriedades 
de pessoas, coisas, impressões sensórias, 
experiências e situações que despertam em nós o 
sentimento de estranheza, e inferir, então, a 
natureza desconhecida do estranho a partir de 
tudo o que esses exemplos têm em comum. 
Direi, de imediato, que ambos os rumos 
conduzem ao mesmo resultado: o estranho é 
aquela categoria do assustador que remete ao 
que é conhecido, de velho, e há muito familiar. 
(FREUD, 1914: 112)  

A personagem faz valer que o encontro com seu amante 
Beto fora imaginado, de acordo com considerações de Cócaro 
& Serrano Redonnet sobre o fantástico, contitui-se em “lo 
quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consiste sólo en la 
imaginación”. (CÓCARO & SERRANO REDONNET) 
Segundo a narradora, dirigindo-se aos que a narrativa 
recepcionam: “si ustedes encuentren en mi casa um disco de 
Gal Costa y una botella de cachaça casi vacía, por favor no se 
preocupen: decreté que no existen”. (VALENZUELA) A 
bebida foi de fato bebida e a personagem não muito segura 
“estaba profundamente convencida de haberlo soñado con lujo 
de detalles y hasta en colores. Y los sueños no conciernen a la 
caña.”. (VALENZUELA) 

Este homem, que representa o duplo, com 
características reais, concretas, mas também misteriosas e 
sobrenaturais, se caracteriza, de acordo com Vax, e citado por 
Cócaro & Serrano Redonnet, como “hombres como nosotros, 
situados subitamente en presencia de lo inexplicable, pero 
dentro de nuestro mundo real”. 

Como técnica narrativa, após a irrupção do fato insólito, 
a narradora reabsorve o fantástico no momento em que finaliza 
seu relato, acreditando que poderia sim se tratar de um 
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“fantasma”, de uma “aparição”, admitindo que se tratava 
realmente de um sonho, entretanto levantamos a hipótese de 
que o leitor crítico não cai na armadilha proposta por Caillois 
“deja en la mente del lector la sensación de haber sido 
engañado”, pois, na verdade, de acordo com posições crítico-
teóricas empregadas pela autora na elaboração de sua narrativa, 
a própria personagem narradora, ironicamente, deixa-se 
enganar e adverte este desejo de permanecer o morto vivo para 
que retorne para um futuro reencontro noturno fortuito, sendo 
este real ou não: “Beto, ya lo sabés, Beto, si es certo que te han 
matado o donde andes, de noche soy tu caballo y podés venir a 
visitarme cuando quieras aunque yo esté entre rejas.”. 
(VALENZUELA, 1982) A fêmea admite que estará sempre 
pronta esperando pelo retorno do macho porque o desejo se faz 
recíproco. 

O torpor onírico está presente no estado confusional da 
narradora, característico de quando se está despertando, e a 
narrativa duplamente transforma o real em sonho e o sonho 
passa a ser real, ligados por um tênue fio que separa as duas 
fronteiras, como também explorado na obra La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca. 

¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, uma ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. (CALDERÓN DE LA 
BARCA, 1999: 06) 

Para uma análise de acordo com a realidade sócio-
cultural da América Latina da época, este personagem 
perseguido pela polícia e que necessita manter sua identidade 
preservada por conta de motivações políticas, transforma-se em 
fantasma duplamente e em diversas acepções que o termo 
permite: fantasma para a mulher, pois a procura 
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esporadicamente; fantasma para sua identidade indefinida; 
fantasma para a polícia; e fantasma enquanto supostamente 
morto: morto para a vida e morto para ela – que deveria “fazer 
o luto”, de acordo com uma perspectiva psicanalítica, daquela 
figura que sumia após o ato sexual e teria um possível retorno 
incerto.  

Como uma vertente de gênero literário muito explorada 
neste período histórico em que se há a necessidade de escrita 
da história dos pormenores e do que não foi dito pela história 
dita “oficial”, ou seja, a voz dos vencedores, encontramos o 
romance histórico. Jacques Le Goff define a História nova pelo 
aparecimento de novos problemas, de novos métodos que 
renovaram domínios tradicionais da história e pelo 
aparecimento no campo da história de novos objetos que 
estavam reservados geralmente à antropologia. O autor 
encontra esta nova maneira de escrever a história por 
perspectivas até então nunca escritas antes.  

A partir das mudanças trazidas pela Escola dos 
Annales, a concepção de documento se alterou para a história: 
o conto De noche soy tu caballo, baseado em fatos contados 
como verdadeiros pela história dita tradicional, como a 
perseguição a revolucionários políticos, tem agora o poder de 
se transformar em documento histórico pelo fato de ter sido 
produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades 
do passado, tanto para impor uma imagem desse passado 
quanto para dizer a “verdade”.  

A obra de Luisa Valenzuela apresenta inúmeros 
elementos que a situam entre os escritores do posboom 
literário, tanto por uma perspectiva historiográfica quanto por 
uma afinidade temática. Entretanto a obra de Valenzuela 
contém inegáveis heranças do período anterior, o boom 
literário hispano-americano. 

A temática do amor aparece na obra de Valenzuela de 
forma renovada, distintamente que dos escritores do boom, pois 
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há um desejo de amar, há uma renovação do romantismo, do 
amor, dos sentimentos, da sensualidade, da eroticidade. 
Entretanto a escritora valoriza também o compromisso 
político-social da literatura, introduzindo personagens 
militantes e que lutam por causas coletivas. Como retorno e 
herança do período do boom, Valenzuela retoma o tema da 
literatura fantástica, utilizando aspectos místicos e personagens 
duplos, como também inova na linguagem, mesclando a forma 
da poesia na narrativa e o discurso indireto livre dos policiais 
na voz da narradora. 

Como característica dos escritores da 
contemporaneidade, Valenzuela se preocupa também com a 
acessibilidade do leitor ao texto, trazendo a referencialidade de 
signos populares, como, por exemplo, na obra em questão o 
disco da cantora Gal Costa e a garrafa de cachaça. Neste 
período a “abertura” não se dá somente na política, como 
influência dos movimentos de vanguarda e como proposta de 
deixar de lado o “academicismo” que fazia parte das 
manifestações literárias, autores do período do boom literário 
hispano-americano incluíram elementos referenciais concretos 
da camada da população excluída da então dita “arte culta”. 

A personagem feminina está e não está, ao mesmo 
tempo, reprimida sexualmente, pois possui um par que não a 
oprime, que aparece esporadicamente, estando livre para 
manifestar seu desejo e se relacionar sexualmente com outros 
homens caso desejasse, entretanto está oprimida quando opta 
por “esperar” por ele, este quem ela nem sabe quem é, selando 
um pacto com o romantismo, pois o amor não se realizaria 
carnalmente com um fantasma.  

A utilização do homem como fantasma também pode 
ser interpretada como uma forma de se utilizar a ambigüidade 
irônica como crítica à censura e à perseguição ao foragido 
político, constituindo-se em metáfora para um dado concreto 
da realidade. O desejo da personagem narradora em encontrar-
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se amorosamente com Beto deve-se não à consciência 
ideológica desta personagem, pois ela não sabia exatamente em 
que atividades secretas ele estava envolvido, mas tão-somente 
no desejo de amá-lo enquanto mulher. 

campanilla de mierda del teléfono que me fue 
extrayendo por oleadas de un pozo muy denso. 
Con gran esfuerzo para despertarme fui a 
atender pensando que podría ser Beto, claro, que 
no estaba más a mi lado, claro, siguiendo su 
inveterada costumbre de escaparse mientras 
duermo y sin dar su paradero. (VALENZUELA, 
1983: 06) 

Seguindo tendências atuais do romance político em 
época coetânea a do conto em questão, temos o romance O 
pardal é um pássaro azul, da também militante brasileira 
Heloneida Studart. Neste romance, Pablo, rapaz descrito pela 
narradora em tom misterioso, um preso político que busca 
refúgio, a encanta e provoca uma relação amorosa triangular 
entre ela e seu marido João, que é perseguido pelo homem 
foragido. Le Goff atesta a importância da consideração de 
documentos literários e artísticos para o progresso da história 
do imaginário, considerada uma “parte do sonho que, se 
deslindarmos bem suas relações complexas com as outras 
realidades históricas, nos introduz tão longe no âmago das 
sociedades”. (LE GOFF) 

Nesta narrativa, além do encantamento promovido pela 
áurea de mistério, estão presentes as aparições e desaparições 
misteriosas de um homem envolvido com política e a tênue 
linha que separa a realidade do presente da narrativa a 
elementos ficcionais e que põem em dúvida a veracidade dos 
fatos narrados e vivenciados pelos personagens: 

Bastaram algumas folhas do fumo de tauari para 
que eu compreendesse isso. Apóio-me no 
espaldar da cama, pois perdi o controle das 
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pernas. Ambas parecem muito longe de mim, 
separadas e independentes do resto do meu 
corpo. Já não temo olhar pela janela. Estou leve 
e lúcida, quase alegre. Louca? Levanto os olhos 
e ali está ele, o motivo pelo qual João viveu e 
morreu: um pardal azul pousado na janela. 
Então, era tudo verdade: o pardal é um pássaro 
azul. (STUDART, 1978:133-134) 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que 
romances são objetos ficcionais, submetidos às leis da 
representação literária, de maneira que não se pode de fato 
atestá-los inteira fidelidade aos registros documentais. O valor 
literário não reside, portanto, na relevância do fato narrado ser 
histórico ou não histórico. os romances não têm o poder de 
confirmarem ou desmentires o que é encerrado como verdade 
histórica. Vale ressaltar que a uma produção literária não se lhe 
é cobrada a fidelidade ou mesmo a recontação original dos 
fatos reconhecidamente contados pela história “oficial”. O/a 
narrador/a da obra literária tem a liberdade de ficcionalizar a 
matéria histórica, extraí-la de sua inércia ao longo dos séculos 
e revivê-la como acontecimento atual para ser contada 
novamente, por outra perspectiva. De acordo com Alcmeno 
Bastos: 

Neste caso, os elementos da narrativa dita de 
ficção são reais. O que lhes assegura tal 
condição é, em primeiro lugar, a presença, no 
texto, de marcas registradas, isto é, de nomes 
próprios de figuras verídicas, de entidades, de 
lugares, datas de eventos etc., que soam 
imediatamente familiares ao leitor 
medianamente informado sobre a vida social de 
uma determinada comunidade, um país, por 
exemplo. Tais marcas, em grau maior ou menor, 
dependendo do repertório cultural do leitor, são 
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por eles reconhecidas e o forçam a um paralelo 
com seu universo de referências. Em que o 
Getúlio Vargas do romance que leio agora 
difere, se difere, do Getúlio Vargas que eu 
conheço dos livros didáticos de história, dos 
jornais, dos filmes e revistas, dos depoimentos 
daqueles que foram seus contemporâneos, 
enfim, da memória coletiva e acumulada que me 
impede de passar indiferente pela sua marca 
registrada? As marcas registradas podem até 
não ser inteiramente registradas, isto é, não 
constarem dos registros documentais, não serem 
verídicas, e assim, por uma simulação de 
historicidade, provocarem o mesmo efeito. O 
que importa, em última instância, é que o 
referente para o qual apontam essas marcas 
registradas, sem perder sua condição de 
entidade ficcional, produto de uma invenção, 
portanto, ancora na realidade empírica e a 
convoca para sua melhor compreensão. É uma 
entidade dúbia, e com ela se realiza, como 
situação-limite, a potencialidade conativa do 
texto literário, porque o Getúlio Vargas do 
romance que leio é e não é o Getúlio Vagas da 
História do Brasil. (BASTOS, 2000, 11) 

Ainda nos dias atuais a obra de Luisa Valenzuela 
apresenta como paradigma a atual realidade por que passa a 
América Latina, utilizando-se de linguagens que traduzem a 
nossa realidade, e faz crer que a literatura possa assumir a 
função de compreender a parte recalcada de nós todos. A 
introdução de elementos insólitos a nossa matéria 
ficcionalizada se constitui, em síntese, a forma como 
apreendemos a realidade e mesclamos à vida diária uma poção 
imensa de elementos sejam eles mágicos, fantásticos, brujerías 
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ou religiosos ao que chamamos de realidade concreta. De 
acordo com Freud: 

Deixamos claramente de esgotar as 
possibilidades de licença poética e os privilégios 
desfrutados pelos ficcionistas para evocar ou 
para excluir um sentimento estranho. De um 
modo geral, adotamos uma invariável atitude 
passiva em relação à experiência real e 
submetendo-nos à influência do nosso ambiente 
psíquico. Mas o ficcionista tem um poder 
peculiarmente diretivo sobre nós; por meio do 
estado de espírito em que nos pode colocar, ele 
consegue guiar a corrente das nossas emoções, 
represá-la numa direção e fazê-la fluir em outra, 
e obtém com freqüência uma grande variedade 
de efeitos a partir do mesmo material. Nada 
disso é verdade e, sem dúvida, há muito que 
vem sendo levado em consideração pelos que 
estudam estética. (FREUD, 1914: 118) 

A importância deste tipo de literatura produzida na 
América Latina está no fato de ser permitido, nos dias de hoje, 
a liberdade de expressão para se recontar a história e re-
escrever o passado. Ao estabelecerem um diálogo entre a 
literatura e a história, articulando-se por textos e seus duplos, 
essas ficções são construídas sobre a idéia do resgate, da 
evocação de uma escrita considerada “definitiva” e de sua 
transformação e outra, mais aberta e plural. 

Desta forma, aberta a caixa secreta do passado, 
podemos, através da pluralidade de vozes que se confluem e 
coexistem em igualdade no texto narrativo que o entendimento 
do passado histórico se torna possível e, por meio dele, 
possamos compreender nossa formação plural enquanto nação, 
etnia, gênero e identidade. 
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