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

Instituto de Letras da UERJ, de 22 a 24 de setembro de 2008 
 

“Toda literatura é insólita!”  Barthes, ao se referir ao signo literário, já dissera que, 
diferentemente do signo lingüístico, o signo literário é, de certa maneira, trapaceiro, traidor, 
decepcionante.  Assim, toda literatura pode, mesmo, ser tida por insólita, uma vez que rompe 
com as expectativas, tomando-se por referência o padrão seguidor, servil e gregário do signo 
lingüístico.  Sob essa perspectiva, opõem-se dois discursos ou linguagens, ficando a subversão 
como categoria própria da literatura. 

A literatura real-naturalista seria também insólita, caso se levasse em conta apenas o 
aspecto discursivo.  Mas há outras possibilidades de se refletir sobre o caráter sólito ou 
insólito da literatura, a partir do que e como se manifesta em/o texto ficcional.  Caso se tome 
por referência a expectativa que os seres reais, os leitores, têm do desenrolar da história, 
ancorados na realidade exterior ao texto em que vivem, pode-se, facilmente, afirmar que o 
discurso insólito da narrativa real-naturalista manifesta o sólito. 

A literatura maravilhosa, fantástica, sobrenatural, estranha, realista-maravilhosa ou 
absurda – e fique-se por aqui para não transbordar a nomenclatura – também é insólita.  Mas 
o é duplamente.  Num primeiro plano de leitura, seu caráter insólito sobressai pelo próprio 
fato de ser literatura – “Toda literatura é insólita”.  Num segundo plano, o insólito emerge em 
correlação com a realidade exterior ao texto, aquela vivida pelo seres reais, os leitores, pois há 
eventos narrativos que não soem acontecer no quotidiano, surpreendem as expectativas, estão 
para além da ordinaridade e da naturalidade. 

Sem dúvida, trata-se de um limite muito tênue, uma linha muito fina, uma fronteira 
muito porosa.  O insólito se constrói na narrativa através de estratégias utilizadas pelo autor, 
mas, igualmente, se define na recepção, a partir de efeitos condicionados ou não no ato de 
leitura.  Construir o insólito ou recepcionar o insólito é outro aspecto problemático a ser 
enfrentado quando se leva em conta a tensão entre o sólito e o insólito. 

No universo da literatura infanto-juvenil, o que se define por sólito ou insólito?  Nesse 
caso, em particular, construção e recepção narrativas importam para que se enfrentem os 
textos ficcionais em que eventos insólitos se manifestam.  Um mesmo texto verbal, construído 
com os mesmos signos lingüísticos, dependendo das relações entre público leitor, pode ser 
encarado como representante do insólito ou não. 

Problema semelhante ao que acima se apontou, ao se abordar textos infanto-juvenis, 
desponta quando se está diante de narrativas que, driblando convenções, procurando refletir 
sobre os fatos históricos e pretensamente sólitos, percorre trilhas insólitas.  Nem sempre 
problematizar o factual é apresentá-lo como sólito. Às vezes, a problematização se torna mais 
fértil pelas sendas do insólito. 

O IV Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional teve como temática 
específica as tensões entre o sólito e o insólito, privilegiando aspectos da construção e da 
recepção narrativas e a produção ficcional destinada aos públicos infantil e juvenil. 

 
Flavio García 

Marcello Pinto 
Regina Michelli 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

Índice: 
 
 
A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM “A BELA E A FERA” E “A NOIVA DO 
TIGRE”.............................................................................................................................................16 

Valéria Alves do NASCIMENTO 
Regina Silva MICHELLI 

 
O SIGNO NA NARRATIVA INFANTIL Uma análise do insólito nos títulos e na narrativa de 
“O mestre gato ou Gato de botas”, “As fadas” e “Cinderela ou Sapatinho de vidro”, contos de 
Charles Perrault...............................................................................................................................30 

Angela Maria da Costa e Silva COUTINHO 
 
UMA EXPERIÊNCIA INSÓLITA, O ENCANTAMENTO DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DOS 
TÍTULOS DOS CONTOS “O Mestre Gato ou Gato de Botas”, “As fadas” e “Cinderela ou 
sapatinho de vidro”..........................................................................................................................37 

Tatiana Cristina da Costa e Silva PEREIRA 
 
O INSÓLITO NOS TÍTULOS: “O MESTRE GATO OU GATO DE BOTAS”, “AS FADAS” 
E “CINDERELA OU SAPATINHO DE VIDRO” .......................................................................42 

Ana Paula Moutinho MOREIRA 
 
DO SÓLITO AO INSÓLITO O entre lugar da magia diante da medicina ...............................48 

Luciana Morais da SILVA 
 
O MARAVILHOSO NOS CONTOS DE ANDERSEN................................................................55 

Daniel MASSA 
 
OS ANOS PORTENHOS DE LOBATO .......................................................................................62 

Cléa de OLIVEIRA 
 
O INSÓLITO NA (RE)CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO DAS REALIDADES A 
fragmentação pós-moderna.............................................................................................................69 

Adilson Soares da SILVA JÚNIOR 
 
A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE DIEGÉTICA NAS NARRATIVAS 
CONTEMPORÂNEAS DO INSÓLITO A banalização pós-moderna .......................................78 

Aline de Almeida MOURA 
 
AS HORAS INSÓLITAS Uma leitura do insólito em Lygia Fagundes Telles ...........................85 

Ana Madalena Fontoura de OLIVEIRA 
 
A POÉTICA DO ESTRANHAMENTO DE RUBEM FONSECA Uma leitura dos contos de 
Secreções, excreções e desatinos ......................................................................................................92 

Ataide José Mescolin VELOSO 
 
O SENHOR DA CHUVA Novos caminhos para o insólito..........................................................100 

Katja C. HEYER 
 



 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

6

DE MEDOS, MONSTROS E LINHAGENS Uma leitura de Melusina....................................107 
Tatiana ALVES 

 
“TERROR”, “HORROR” E “REPULSA” Stephen King e o cálculo da recepção.................115 

Júlio FRANÇA 
 
PINÓQUIO. UMA LEITURA DESOBEDIENTE ou: A frustração do leitor e a experiência do 
insólito .............................................................................................................................................122 

Daniela Beccaccia VERSIANI 
 
O INSÓLITO E A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO ......................................................................131 

Robson DUTRA 
 
A CIDADE E O “ANTI-CHRISTO” Alguns percursos da recepção do Imaginário do 
Apocalipse. Os processos de recepções em de Santo Agostinho (‘Cidade de Deus’ séc. IV)...140 

Pedro Paulo Alves dos SANTOS 
 
O FRAME DE EXISTÊNCIA EM NARRATIVAS FANTÁSTICAS ......................................147 

Luiz Fernando Matos ROCHA 
Silvia Souza GOMES 
Marianna Breder FRANCO 

 
MITO E HISTÓRIA Articulações entre Pepetela, Mia Couto e Paulina Chiziane.................157 

Maria Geralda de MIRANDA 
 
A CONFIGURAÇÃO POÉTICA DE TÁBUA ............................................................................163 

Jurema José de OLIVEIRA 
 
MARCAS SIGNIFICATIVAS DAS PERSONAGENS FEMININAS DE MURILO RUBIÃO
..........................................................................................................................................................175 

Rafaela Cardoso CORRÊA 
 
A IMPORTÂNCIA DAS PERSONAGENS FEMININAS NO DESENVOLVIMENTO DA 
TENSÃO ENTRE SÓLITO E INSÓLITO NAS NARRATIVAS DE MURILO RUBIÃO ...182 

Thalita Martins NOGUEIRA 
 
COCANHA O paraíso às avessas .................................................................................................187 

Izabel Cristina Augusto de Souza FARIA 
 
A MÍSTICA DO INSÓLITO EM PRIMEIRAS ESTÓRIAS DE GUIMARÃES ROSA: 
ASCESE SECRETA. .....................................................................................................................196 

Eduardo Guerreiro Brito LOSSO 
 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM “A HISTÓRIA DA AVÓ”, 
“CHAPEUZINHO VERMELHO” E “A COMPANHIA DOS LOBOS” 

 
Fernanda Getirana SANTANA∗ 

Regina Silva MICHELLI∗∗ 
 

O INSÓLITO E A VIOLÊNCIA NO CONTO MARAVILHOSO 

A violência encontra-se em vários contos da tradição. Em “O Pequeno Polegar”, de Perrault, 

e “João e Maria”, de Grimm, as crianças são abandonadas na floresta porque a fome ameaça de 

morte a todos na casa. A bruxa e o ogro, respectivamente, são figuras do maravilhoso que atuam 

para destruir as personagens infantis. Há contos em que a violência se volta contra a figura feminina 

ou perpetrada por ela, como em “Cinderela”, vítima da madrasta e suas filhas. A violência não se 

esgota com o tempo, antes permanece a despeito de todas as conquistas tecnológicas e virtuais 

alcançadas pela engenhosidade humana. Lidando com o inexplicável, o ser humano vem há muito 

contando histórias em que eventos insólitos espelham o pasmo do homem diante do mundo, cujo 

sentido é sempre inapreensível. 

O conceito de violência leva-nos à idéia de dano, de prejuízo deliberadamente – ou mesmo 

por acaso – causado a si, a outrem ou a uma coletividade. O filósofo Yves Michaud (1989) alerta 

que “Há na apreensão da violência um componente subjetivo que depende dos critérios utilizados: 

critérios jurídicos, institucionais, valores do grupo ou do subgrupo e até mesmo disposições 

pessoais.” (MICHAUD, 1989: 14). A violência está condicionada ao ponto de vista, às normas e aos 

critérios que orientam as avaliações (Cf. MICHAUD, 1989: 111-2). 

A violência tem muitas faces. (...) Condenamos a violência doméstica ao mesmo tempo 
em que reclamamos da falta de limites das novas gerações. Violência é uma palavra 
latina, derivada de vis, força, e nós a empregamos em um sem-número de sentidos: a 
força da natureza, do mar, do vento, dos elementos, a força física que obriga um ser 
humano a fazer o que não quer, a força social que mantém os oprimidos e explorados em 
seus lugares, a força moral, intelectual, que domina nossas mentes e nos faz achar nosso 
próprio mundo normal, muito normal (GUARINELLO, 2007:107) 

A perspectiva do insólito também varia segundo diferentes olhares. O insólito aparece na 

narrativa como algo que rompe com a normalidade esperada dos eventos, aproximando-se do 

sobrenatural e do extraordinário. O critério de avaliação do que é ou não usual e cotidiano depende 

da visada do leitor ou da personagem no texto: 
                                                 
∗ Professora de Letras, habilitação Português-Literaturas, e pós-graduanda no curso de especialização da 
UNISUAM, bolsista colaboradora do projeto de PIBIC “Nós e Laços: violência e afeto na Literatura Infanto-
Juvenil”, sob a orientação da Profª Drª Regina Michelli (UERJ-UNISUAM). 
∗∗ Professora Adjunta da UERJ e da UNISUAM. 
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o que é considerado insólito, incomum ou extraordinário em uma dada sociedade só pode 
ser assim considerado em relação ao que é considerado normal, comum, ordinário entre 
os seus mesmos integrantes, como um mínimo denominador comum que permite a 
convivência e a relativa previsão de comportamentos entre parceiros sociais, e também 
uma relativa previsão nos modos de receber obras literárias. No entanto, se pensarmos 
que a circulação de histórias, ficcionais ou não, pode atingir públicos de leitores inseridos 
em diferentes culturas, culturas estas resultantes de diferentes processos de construção de 
realidades e visões de mundo, como o mesmo texto poderia ser classificado sob a mesma 
e indistinta rubrica “insólito” se a normalidade – se o que é percebido como normalidade 
– não é universal a todas as culturas? (VERSIANI, 2008: 7) 

Na Literatura Infanto-Juvenil, o insólito exprime-se, via de regra, pelo viés do maravilhoso. 

Segundo Todorov (2004), o maravilhoso define-se em oposição ao fantástico por aceitar o 

sobrenatural sem questionamentos, relacionando-o ao 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 de cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas” 

(TODOROV, 2004: 60). Para Mircea Eliade (2006), 

Poder-se-ia quase dizer que o conto repete, em outro plano e através de outros meios, o 
enredo iniciatório exemplar. O conto reata e prolonga a “iniciação” ao nível do 
imaginário. Se ele representa um divertimento ou uma evasão, é apenas para a 
consciência banalizada e, particularmente, para a consciência do homem moderno; na 
psique profunda, os enredos iniciatórios conservam sua seriedade e continuam a 
transmitir sua mensagem, a produzir mutações. (ELIADE, 2006: 174) 

Eventos insólitos e violentos estão presentes em muitas narrativas de Literatura Infanto-

Juvenil e, neste trabalho, busca-se observar sua existência em contos ao redor da história de 

Chapeuzinho Vermelho. 

“A HISTÓRIA DA AVÓ” (ANÔNIMO) 

Este conto apresenta uma personagem infantil ludibriada pelo lobo mas, diferentemente das 

versões conhecidas de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, a menina come a carne da avó e bebe 

seu sangue, o que choca não só os leitores como um gatinho, personagem da história. O conto, 

mencionado por Bruno Bettelheim (1980: 205) e Maria Rita Kehl (2002: 469), foi publicado 

originalmente por Paul Delarue em “Les contes merveilleux de Perrault et la tradittion populaire” 

(Bulletin Folklorique de l’Île-de-France (1951: 221-20), contado por Louis e François Briffault en 

Nièvre, 1885, e Le Conte populaire français (Paris, 1976), 3 volumes, de Paul Delaure e Marie-

Louise Tenèze). A história é acessível na obra Contos de fadas (TATAR, 2004: 334-5), com o título 

“A História da Avó” (anônimo) e em O grande massacre de gatos, do historiador Robert Darnton 

(1986: 21-2), embora o desfecho seja diferente: em “A História da Avó”, a menina burla o lobo, 

enquanto no segundo é devorada por ele. Para o historiador citado, a versão que ele reproduz “é a 
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do conto mais ou menos como era narrado em torno às lareiras, nas cabanas dos camponeses, 

durante as longas noites de inverno, na França do século XVIII” (DARNTON, 1986: 21). A história 

que aparece nos Contos de fadas apresenta uma menina, sem menção a chapéu vermelho, que vai 

levar pão e uma garrafa de leite à casa da avó, atendendo o pedido de sua mãe. Resumidamente, 

temos:  

O encontro com o lobo acontece em uma encruzilhada, sem referência à floresta. O lobo, 
depois de perguntar à menina para onde vai, interroga-a sobre o caminho que seguirá, se o 
das folhas de pinheiro, se o das pedras. Ela segue o primeiro, enquanto o lobo chega à 
casa da avó pelo outro, mata-a e põe “um pouco da carne dela na despensa e uma garrafa 
com o sangue na prateleira”. Logo a seguir, a menina bate à porta, entra e o lobo lhe diz 
para trazer da carne e da garrafa de vinho. Ela serve-se da comida e da bebida, sendo 
advertida por um gatinho na sala, que diz: “Eca! É preciso ser uma porca para comer a 
carne e beber o sangue da vovó”. A menina se despe, seguindo as ordens do lobo para 
tirar suas roupas, jogá-las ao fogo (uma vez que não mais precisará delas) e ir se deitar 
com ele, na cama. A seguir, inicia-se o diálogo de estranhamento da menina diante 
daquela “avó” tão peluda e demasiadamente grande (referência a unhas, ombros, orelhas, 
narinas e boca). Quando o lobo responde à última pergunta, dizendo-lhe que a boca “É 
para comer você melhor, minha filha”, a menina pede para ir lá fora, pois está “muito 
apertada”. Depois de alguma relutância, o lobo permite que ela vá, mas com um cordel 
preso a sua perna. A menina amarra a ponta do cordel em uma ameixeira e foge. O lobo, 
percebendo a demora, segue-a, mas ela consegue chegar à sua casa antes dele. 
(MICHELLI, 2006: 2) 

Observa-se no texto a ingenuidade inicial da personagem feminina, em contraste com a 

malícia do lobo. A avó não consegue vencê-lo, sendo morta e devorada por ele. A menina, porém, 

através da sucessão de perguntas – que refletem seu estranhamento face àquela figura que não se 

parece com a avó – aparentemente vai percebendo o perigo que corre bem como o insólito daquela 

situação. Ao final da narrativa, é ela que ludibria o lobo, saindo-se vitoriosa. 

A menina desempenha um papel ativo na história. Ela reconhece que não pode enfrentar o 

lobo fisicamente e se utiliza o logro para contornar e resolver a situação problemática. Ela não é 

inocente (i noscente, que não sabe, que não conhece). O lobo é o típico predador que espera a hora 

certa para atacar a presa, mas, confiante demais em sua superioridade física, deixa-se iludir pela 

aparente fragilidade da menina. 

“CHAPEUZINHO VERMELHO”, DE CHARLES PERRAULT 

Charles Perrault é reconhecidamente um dos primeiros autores para a infância, compilando 

os contos populares oriundos das versões camponesas, ainda que os submetesse ao modelo 

educativo imposto pela sociedade de seu tempo. Ao final de suas histórias, era acrescentada uma 

moral que servia tanto para advertir sobre algum perigo quanto para moldar o caráter dos jovens. A 

primeira adaptação literária de “Chapeuzinho Vermelho” foi realizada por ele, que publicou sua 
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coleção de contos de fada em 1697, com o título “Histórias ou Contos dos Tempos Passados, com 

Moralidades”. O subtítulo de “Contes de Ma Mère l’Oye” remete à mamãe gansa, personagem 

existente em antigos contos populares narrando histórias para seus filhotes. 

Em “Chapeuzinho Vermelho”, Perrault adverte as moças sobre os perigos que elas correm 

ao darem atenção a estranhos, procurando inibir qualquer comportamento que pudesse ser 

considerado impróprio por aquela sociedade, como receber rapazes em seus aposentos. A moral não 

deixa dúvidas quanto ao tom admonitório. 

No conto, Chapeuzinho Vermelho é uma menina inocente, pois desconhece os perigos que 

corre. Assim, ao encontrar o lobo, ela informa seu destino sem malícia alguma, percorrendo o 

caminho mais longo. Essa sua passividade diante da vida acaba provocando a sua própria morte e a 

de sua avó. O lobo é o primeiro a chegar à casa da avó e a devora; deita-se na cama e espera pela 

menina. Chapeuzinho estranha a voz da suposta avó, mas despe-se e se mete na cama com o lobo, 

evidenciando seu espanto com relação ao tamanho de braços, pernas, orelhas e olhos; ao se admirar 

também dos dentes grandes, é também devorada por ele. 

O lobo, como em “A História da avó”, apresenta-se como um predador astuto e oportunista, 

mas Perrault o faz mais sedutor que o primeiro, pois, ao responder às perguntas feitas pela menina, 

ele dá respostas que se dirigem a satisfazer os afetos dela e não dele. No texto de autoria anônima, a 

fala do lobo a cada pergunta feita pela menina assinala uma necessidade dele: os pêlos são para o 

aquecer, as unhas grandes para ele se coçar e assim por diante. No de Perrault, em algumas 

respostas o referencial é ela: os braços são para melhor abraçá-la, os olhos para melhor enxergá-la. 

No quesito dentes, o argumento é o mesmo. 

Mais da metade das trinta e cinco versões registradas de “Chapeuzinho Vermelho” terminam 

como a versão contada antes, com o lobo devorando a menina. Ela nada fizera para merecer este 

destino; porque, nos contos camponeses, ao contrário dos contos de Perrault e dos irmãos Grimm, 

não desobedece a sua mãe nem deixa de ler os letreiros de uma ordem moral implícita, escritos no 

mundo que a rodeia. Ela, simplesmente, caminhou para dentro das mandíbulas da morte. É a 

natureza inescrutável e inexorável de calamidade que torna os contos tão comoventes, e não os 

finais felizes que eles, com freqüência, adquirem, depois do século XVIII (Cf. DARNTON, 1986: 

79). 
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“A COMPANHIA DOS LOBOS” (CL), DE ANGELA CARTER  

Angela Carter, falecida prematuramente em 1992, publicou a obra O quarto de Barba Azul 

em 1979, de que faz parte o conto em questão, roteirizado por ela para o filme de Neil Jordan. A 

história, paródia às narrativas da tradição, inicia-se com uma espécie de preâmbulo sobre lobos e, 

resgatando a marca da oralidade, apresenta algumas pequenas histórias sobre lobisomens, criando 

um clima de terror e suspense como que a preparar a história principal. 

Apresenta-se a menina, “de espírito indômito” (CL, 2000: 204), insistindo em atravessar o 

bosque em pleno inverno, a pior época para os lobos, véspera de Natal. Ela conhece os perigos que 

poderá vir a enfrentar – foi avisada e leva uma faca no cesto com os acepipes para a avó velha e 

solitária –, mas isso não a assusta. Embora o narrador se refira a ela ora como menina ora como 

criança, informa também sobre o xale vermelho (cuja cor brilhante tem o aspecto “de sangue na 

neve” – CL, 2000: 205), os seios despontando, a menstruação já presente e a idéia de ser ainda 

intacta, “vaso selado” (CL, 2000:.205), virgindade que vai ser rompida. 

O texto faz referência ao pai como aquele que detém o poder e a autoridade sobre a filha, 

capaz de proibi-la de se arriscar pelo “funesto caminho pelos bosques invernosos” (CL, 2000: 204), 

enquanto a mãe “não pode dizer não” (CL, 2000: 205). Este é um dos únicos contos à roda de 

“Chapeuzinho” que apresenta a figura do pai, sempre ausente nos demais. 

No caminho, a menina não encontra nem lobo nem homem nu – sinal de lobisomem e de 

perigo –, mas um jovem vestido e muito belo, com um chapéu de caçador, carregado de carcaças de 

aves. 

Como no conto da tradição, discute-se o caminho a seguir. Ele, com uma bússola, garante 

chegar mais rápido que ela, penetrando na floresta e se afastando do roteiro conhecido. Como ela 

não acredita em suas palavras, ele propõe uma aposta cuja paga será um beijo, caso ele ganhe. Eles 

se separam e o rapaz leva-lhe a cesta – e a faca -, mas o narrador informa que “ela esqueceu-se de 

ter medo dos animais, conquanto a Lua se estivesse levantando” (CL, 2000: 207), e queria que o 

lindo rapaz ganhasse a aposta. O perigo adviria de outrem e não dele, que porta a espingarda para 

proteger ambos, embora ela lhe confie o instrumento com que poderia se defender dele. 

O rapaz chega primeiro à casa da avó, bate à porta, imitando a voz da neta e... a devora 

depois de se despir. Saciado, procurou arrumar o ambiente, fazendo desaparecer as provas que o 

comprometessem: queimou o cabelo da velha senhora e embrulhou os ossos, escondendo-os; trocou 

os lençóis por outros limpos; colocou a Bíblia de novo em cima da mesa. 
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A menina bate à porta, entra e percebe a Bíblia fechada, a ausência da avó, os olhos enormes 

dele, um tufo de cabelo branco num tronco que não ardera, dando-se conta do perigo que corria. 

Decide-se: “uma vez que o medo não a ajudava em nada, deixou-o de lado” (CL, 2000: 211). 

Despe-se do medo e das vestes, streap tease existente nas narrativas anteriores, tal como as roupas 

lançadas ao fogo, pois não mais iria precisar delas. A reação de estranhamento é também a mesma, 

com relação ao tamanho de olhos, braços e dentes. Diferente, porém, é o comportamento dela diante 

da resposta convencional: 

- São para te comer melhor! 

A menina desatou a rir, sabia que não era carne para ninguém comer. Riu-lhe em cheio na 
cara, tirou-lhe a camisa e atirou-a no fogo, na esteira de fogo da roupa que ela própria 
tinha despido. (CL, 2000: 212) 

Realiza-se uma “selvagem cerimônia de casamento” (CL, 2000: 213), em pleno dia de Natal. 

O desfecho? “Olhem! Ela dorme em paz e docemente na cama da vovozinha, entre as patas do lobo 

afetuoso.” (CL, 2000: 213). 

Observa-se que a personagem feminina abdica de um papel passivo na história: ela decide 

voluntariamente participar do jogo proposto pelo lobo e também deseja ser vencida – e vencedora! 

Em seu conto, a escritora questiona os padrões estabelecidos, ao longo do tempo, em torno das 

relações de gênero. A atuação masculina também se modifica: ele, que antes representava o 

predador, vê sua imagem ser confrontada quando a menina desatou a rir, tendo que se adaptar à 

nova realidade. Alguns índices indicam, na narrativa, características ou fatos ligados a animais, 

anunciando a ligação do belo rapaz com a possível transformação em lobisomem: “gotinhas de 

saliva brilhantes colavam-se-lhe aos dentes” (CL, 2000: 207); “Há um leve traço de sangue no 

queixo, esteve comendo às pressas.” (CL, 2000: 208); os “nós dos dedos peludos” (CL, 2000: 208). 

O enigma se desfaz, aumentando o terror inicial, mas terminando por justificar todo aquele 

suspense: o belo rapaz é o lobo. Embora de início não represente o predador das histórias da 

tradição, demonstrando afeto e cortesia para com a menina, foi capaz de devorar a avó, tentando 

disfarçar os vestígios de seu ato. Ao final, porém, é vencido pela menina, que resolve enfrentá-lo, 

vencendo medo e lobo: “Chapeuzinho descobre que o caçador é o lobo, portanto ela não tem a 

quem recorrer, mas não se importa. Seduz o lobo, comilão de vovó e um tanto nojento, mas sexy, e 

ele fica bobo.” (WYLER, 2000: XVIII). Na versão de Perrault, o lobo é o predador, mas a que se 

associa a figura humana masculina, explicitado na moral. No conto de Carter, ele é ainda é o 

predador, mesmo com uma aparência que esconde a verdadeira identidade animal, feroz, só 

domesticada por alguém que o enfrenta sem medo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os contos de fadas versam tanto sobre conflito e violência, quanto encantamento. Na 

narrativa de Angela Carter essa realidade se mantém, mas a escritora rompe com a idéia 

maniqueísta dos contos da tradição. Em seu conto, as personagens são ambivalentes, mostrando a 

afetuosidade do lobo e a força de uma personagem mal saída da infância, subitamente adulta, dona 

das estratégias de sedução. 

Os três contos estão impregnados de violência. O primeiro, sem autoria conhecida, chega a 

causar repulsa pelos episódios de antropofagia, prática claramente expurgada de nossa sociedade 

dita civilizada. Acresce a isso, o conteúdo erótico apresentado pelo conto da tradição oral, 

registrado na França em fins do século XIX: “Chapeuzinho Vermelho faz um striptease diante do 

lobo, para depois terminar a ladainha de perguntas sobre as partes do corpo dele perguntando se 

pode ir lá fora para se aliviar.” (TATAR, 2004 28). De insólito, aparecem elementos assimilados 

por personagem e leitor, segundo o enfoque do maravilhoso: um lobo que fala e se dirige à menina; 

um gatinho que, além de também demonstrar a faculdade de empregar a linguagem humana, se 

choca e condena a atitude da menina que, sem o saber, come a carne e bebe o sangue da avó: “– 

Eca! É preciso ser uma porca para comer a carne e beber o sangue da vovó.” (TATAR, 2004: 334). 

O final da história, sem qualquer evento insólito ou violento, frustra as expectativas do lobo de 

comer Chapeuzinho Vermelho. 

No conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Perrault, novamente tem-se a figura do lobo que, 

aqui, consegue ludibriar a menina. Na versão dos Grimm, a menina e a avó são retiradas 

inexplicavelmente vivas de dentro da barriga do lobo, graças à intervenção de um caçador (que 

ouvira os roncos da fera em plena “digestão”!!). Tal evento, sem causar quaisquer surpresas ou 

estremecimentos, marca a presença do maravilhoso. 

Em relação aos dois contos da tradição, retirada a carga admonitória que os recobre (e que 

explicaria aparecer o “deflorador de donzelas” transfigurado em lobo como uma forma de amenizar 

o conteúdo sexual do conto), pergunta-se: não se configuraria “insólito” – não no sentido de 

sobrenatural, mas assinalando um evento quase incompreensível, se não fosse o conto ficção e 

estabelecendo seus próprios pactos de verossimilhança com o leitor – o fato de Chapeuzinho 

Vermelho não perceber que aquela figura na casa da avó em nada se parecia com a figura da velha 

senhora? No conto “A História da Avó” não há sequer menção ao fato de o lobo se disfarçar com as 

roupas da avó de Chapeuzinho. Maria Tatar (2004) registra que há leitores “que se irritam com a 

incapacidade de Chapeuzinho perceber que a criatura deitada na cama de sua avó é um lobo, como 
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em Perrault e nos Grimm” (TATAR, 2004: 29). É preciso ser muito ingênua ou distraída para não 

perceber que ali estava o lobo, com quem acabara de conversar. Poder-se-ia afirmar que aqui não há 

maravilhoso, há insólito. 

Quanto à violência, a mesma autora citada acima afirma que, quando Perrault publicou a 

adaptação literária de “Chapeuzinho Vermelho”, em 1697, “poucos pais se dispunham a ler aquela 

versão do conto para os filhos, pois termina com o ‘lobo mau’ jogando-se sobre Chapeuzinho 

Vermelho e devorando-a.” (TATAR, 2004: 28). 

Quanto ao terceiro conto, a apresentação já busca criar uma ambiência de temor e terror – 

autorizado o trocadilho. A descrição do lobo apresenta-o como uma fera assassina, diabólica. A 

seguir, a narrativa apresenta histórias à roda de lobos e lobisomens, num cenário de lendas da 

tradição oral, todas impregnadas de muita violência, geralmente culminado na morte de alguma 

personagem ou do próprio homem-lobo. O narrador, em primeira pessoa do plural, estabelece uma 

proximidade muito grande com seu leitor empírico através do pronome ‘nós’, empregado para que 

melhor se consolide a cumplicidade e o envolvimento no clima criado.  

A violência explode no conto: na introdução, preparando a ambiência com a narrativa de 

várias histórias que deságuam na principal. Nesta, há a morte da avó com requintes de crueldade, 

esperteza e erotismo e a ameaça inicial sobre a menina. Os papéis se invertem, com ela agindo 

diante do fim que se anunciava inevitável e já escrito pelos contos da tradição. O homem-lobo cede 

à paixão, dobra-se a alguém que se configura mais forte que ele. É ela que se despe – re-atualizando 

o striptease de “A História de Avó” – e quem o despe. De mero joguete nas mãos do devorador, é 

ela quem o devora – de objeto a sujeito, ela o apazigua. E o insólito? O insólito, sob a face do 

maravilhoso, neutraliza o sentimento de estranheza “e os acontecimentos sobrenaturais aí não 

provocam qualquer surpresa” (TODOROV, 2004: 60). 

O que é insólito? O que é violento? Tanto um quanto outro são relativizados no conto 

contemporâneo. O homem-lobo foi violento com a menina do xale vermelho? Depende do ponto de 

vista. Pode-se argumentar que ela foi coagida, até o momento em que se transforma de objeto do 

desejo dele em sujeito da ação.  Afinal, ela desejou pagar a aposta e, se perdeu a virgindade 

anunciada no início da narrativa, ao final encontra-se apaziguada. A personagem do 

lobo/lobisomem configura-se insólita na medida em que foge à dita normalidade do viver cotidiano 

da realidade. O conto de Carter, porém, resgata histórias e lendas em que o insólito se configura 

pelo viés de eventos sobrenaturais, que assustam e causam estranhamento; ao final, porém, o que 
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poderia ser insólito se desvanece com um deitado no colo do outro. No maravilhoso, tudo é possível 

e aceitável. Na realidade, toda transformação é violenta e geralmente insólita. 
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A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM 
“A BELA E A FERA” E “A NOIVA DO TIGRE” 

 
Valéria Alves do NASCIMENTO∗ 

Regina Silva MICHELLI∗∗ 
 

INTRODUÇÃO 

Um dos elementos fundamentais em um processo de revisão é construir um novo texto com 

alguns componentes do texto original, o que pode ser feito de forma a ratificá-lo ou subvertê-lo. Na 

releitura de uma obra, o campo fértil da intertextualidade possibilita com o texto original não 

somente relações de paráfrases ou paródias, mas também uma nova visão que promove, ressuscita, 

corrige e, muitas vezes, subverte o texto matriz. 

Percebe-se na intertextualidade a existência do diálogo de um texto com o outro, em uma 

relação de conhecimentos estabelecida entre autor-obra-leitor; na qual tais narrativas estabelecem 

conexões com outros textos – não apenas através do texto escrito, mas também do fílmico, do 

musical, entre outros. Outro ponto que podemos realçar é que a intertextualidade pode ocorrer na 

relação entre textos de origens diferentes – intertextualidade propriamente dita ou através da 

intratextualidade, quando os textos de um mesmo autor dialogam entre si. Tânia Carvalhal (2001) 

destaca no campo da intertextualidade a manipulação de seus elementos e 

a repetição (de um texto por outro, de um fragmento em um texto, etc.) nunca é inocente. 
Nem a colagem nem a alusão e, muito menos, a paródia. Toda repetição esta carregada de 
uma intencionalidade certa; quer dar continuidade ou quer modificar, quer subverter, em 
fim quer atuar com relação ao texto antecessor. (CARVALHAL, 2001: 53-4) 

Vale ressaltar que a intertextualidade está presente em todo texto, pois toda escrita remete a 

uma escrita que lhe foi anterior e a compreensão do texto não se dá apenas com o reconhecimento 

de seu código lingüístico. Para entendê-lo em seu sentido mais abrangente é necessário que haja, 

por parte do leitor, o conhecimento de outros textos. 

SOBRE INSÓLITO E VIOLÊNCIA 

O conceito dicionarizado de insólito indica o aspecto de desusado, não habitual, incomum, 

extraordinário. 

                                                 
∗ Professora de Letras, habilitação Português-Espanhol, e pós-graduanda em curso de especialização da 
UNISUAM, bolsista colaboradora do projeto de PIBIC “Nós e Laços: violência e afeto na Literatura Infanto-
Juvenil”, sob a orientação da Profª Drª Regina Michelli (UNISUAM / UERJ) 
∗∗ Professora Adjunta da UERJ e da UNISUAM. 
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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 Maravilhoso... 
(GARCIA, 2007: 1) 

Na Literatura Infanto-Juvenil, o insólito assume-se pela presença do elemento maravilhoso, 

transportando o leitor para tempos e épocas distantes e indefinidas. Contrapondo-se ao estranho e ao 

fantástico, o maravilhoso aceita o sobrenatural, sem questionar o acontecimento inabitual. 

No início dos tempos, o maravilhoso foi a fonte misteriosa e privilegiada de onde nasceu 
a literatura. Desse maravilhoso nasceram personagens que possuem poderes 
sobrenaturais; deslocam-se, contrariando as leis da gravidade; sofrem metamorfoses 
contínuas; defrontam-se com as forças do Bem e do Mal, personificadas; sofrem profecias 
que se cumprem; são beneficiadas com milagres; assistem a fenômenos que desafiam as 
leis da lógica, etc. (COELHO, 2000: 172) 

Jacques Le Goff (1990), historiador medievalista, emprega o termo maravilhoso resgatando 

o plural mirabilia: “Os mirabilia não são naturalmente apenas coisas que o homem pode admirar 

com os olhos, mas coisas que se arregalam os olhos” (LE GOFF, 1990: 18). O maravilhoso, nesse 

sentido, manifesta o pasmo, o espanto do homem diante do inexplicável. Na concepção de Tzvetan 

Todorov, na obra Introdução à literatura fantástica (2004), o maravilhoso encontra-se naturalmente 

inserido no conto de fadas, esbatendo-se esse espanto diante de um evento que não está ligado ao 

viver cotidiano: “Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso ao 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 de cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos 

das fadas” (TODOROV, 2004: 60). 

Já o conceito de violência diz respeito à qualidade de violento, ato violento, coação, força 

destrutiva. O verbo violentar abrange a denominação de exercer violência sobre, forçar, coagir, 

estuprar, deflorar, arrombar. Apesar de ser o conceito de violência ambíguo e variável no tempo e 

no espaço, consoante perspectivas político-sociais e culturais, Yves Michaud (1989) considera que 

há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira 
direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus 
variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, 
ou em suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, 1989: 10-1) 

Os contos de fadas estão impregnados de eventos insólitos e de violência, conjugados ou 

não. Assassinato, canibalismo, roubo, exploração de menores... Há muito a violência habita 

histórias que hoje se configuram como pertencentes ao repertório infantil. Por outro lado, as 

narrativas maravilhosas apresentam elementos, inventariados por Nelly Novaes Coelho (2000: 177-
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9), que asseguram a inserção de acontecimentos fora da “norma” como metamorfoses, objetos 

mágicos, seres inumanos falantes, a presença da magia.  

“A BELA E A FERA” (BF) 

Jeanne Marie Le Prince de Beaumont (1711-1780) escreveu “La Belle et la Bête”, conto que 

integra a coletânea Le magasin des enfants (publicada em 1757) e resume uma versão francesa que 

lhe é anterior, escrita por Madame de Villeneuve (1740). A versão de Beaumont é a mais conhecida 

e foi escrita em 1756, antes da Revolução Francesa, momento de grandes mudanças nesse país. 

Com caráter pedagógico, o conto teve como público-alvo meninas e moças – “Le magasin des 

enfants era estruturado como uma narrativa em que uma governanta cercada de meninas contava 

histórias” (TATAR, 2004: 350). Na narrativa, Bela possui muitas virtudes e se entrega em lugar do 

pai à Fera para provar os seus sentimentos em relação àquele. Afirmando ideologicamente que nem 

aparência e nem inteligência são essenciais em um casamento, a narrativa sustenta valores que são 

questionados na contemporaneidade. 

Na obra Contos Tradicionais do Brasil (2004), de Câmara Cascudo, há destaque para a 

história “A Bela e a Fera”, classificada pelo autor como conto de encantamento. Nesta obra, 

Lindolfo Gomes associa a narrativa ao mito de Cupido e Psique – ou Eros e Psique, na mitologia 

grega –, episódio que Apuleio retrata na obra Metamorfoses. Bruno Bettelheim (1980: 342) lembra 

que tal mito influenciou todas as histórias posteriores sobre noivo-animal no Ocidente; em sua 

perspectiva, quando a mulher supera a visão do sexo como algo bestial – não se contentando em ser 

apenas um objeto sexual e sim buscando viver o papel de integrante em uma relação no mesmo 

plano –, encontra o caminho da felicidade. Nas entrelinhas de “A Bela e A Fera”, encontra-se esta 

possibilidade de leitura, assim como em outros contos do ciclo noivo-animal. 

A história de “A Bela e a Fera” evidencia que o respeito, o carinho e amizade são virtudes 

superiores à aparência física. Em contrapartida, destaca-se que o conto foi escrito num período em 

que muitas moças eram forçadas a respeitarem alianças matrimoniais, impostas pela família, cujo 

escopo era a possibilidade de enriquecimento ou de aquisição de prestígio social; sob este aspecto 

é também uma trama rica em oportunidades para a expressão das angústias de uma 
mulher com relação ao casamento e é possível que tenha circulado em certa época como 
uma história para aplacar os medos de moças que se viam obrigadas a casamentos 
arranjados com homens mais velhos (TATAR, 2004: 63) 

Madame Beaumont (2004) mostra, com a sua Bela, o retrato de uma personagem obediente, 

que abdica do seu direito de escolha em uma relação calcada na gratidão. O casamento, porém, 

apresenta-se vantajoso financeiramente para a personagem feminina, ainda que não se explicite a 
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ascensão como móvel para a união, vantagem auferida igualmente pela Fera, que carece do amor de 

Bela para recuperar sua humanidade. 

O conto “A Bela e a Fera” inicia apresentando um rico mercador e seus seis filhos, três 

moças e três rapazes, em cuja educação ele se esmerava. A narrativa destaca a beleza da caçula, 

bem como a bondade de seu coração, em contraste com o orgulho das irmãs. O rico mercador 

perdeu, porém, sua fortuna e foi morar na única casa que lhe restara, no campo. Bela, a mais nova, 

aceitou o ocorrido e consolava seu pai, enquanto as filhas mais velhas ficaram tristes, pois não 

tinham como sustentar seus luxos. 

A presença de um rico comerciante nos contos de fadas e de uma pequena e tímida – porém 

nítida – ruptura com o espaço físico e social dos contos anteriormente escritos, com aldeias e 

florestas, reflete, segundo Maria Tatar (2004), o surgimento de uma burguesia que emergia na 

França antes da Revolução, “classe que opera numa economia moral, social e financeira muito 

diferente daquela dos tempos feudais” (TATAR, 2004: 66). O mesmo se verifica na preocupação do 

pai em oferecer aos filhos uma educação privilegiada, não poupando despesas com “professores” 

(BF, 2007: 21) ou “instrução” (BF, 2004: 66) e na defesa de uma ética do trabalho, marca da 

ideologia burguesa em oposição à nobreza feudal: no campo, a vida da família passou a se 

caracterizar pelo cultivo da terra, convertendo-se Bela em outra Cinderela, responsável pelas tarefas 

domésticas, enquanto as irmãs permaneciam ociosas, além de a insultarem. Sua formação primorosa 

revela-se nas atividades livres, próprias de uma dama da alta burguesia: “lia, tocava cravo ou 

cantava enquanto fiava” (BF, 2004: 68). 

Ao cabo de um ano, o pai de Bela precisou viajar para realizar um bom negócio. As filhas 

mais velhas, vendo no fato a oportunidade de voltarem à vida antiga, suplicaram que ele lhes 

trouxesse vestidos, peles, dentre outros mimos. Como Bela nada falara, o pai lhe perguntou o que 

desejava. Ela, para não parecer diferente das irmãs, pediu-lhe uma rosa, flor que não crescia naquele 

local. 

Na viagem, os negócios não transcorreram de forma satisfatória e, em regresso à sua casa, 

sem esperanças, ele precisou atravessar um denso bosque, em que se perdeu, em meio à neve e à 

escuridão da noite É neste cenário que avistou um castelo todo iluminado, entrando e servindo-se 

dos alimentos à mesa, adormecendo em seguida. Ao se levantar pela manhã, encontrou roupas 

limpas e chocolate quente, atribuindo a uma fada as considerações de que fora alvo. Pegou seu 

cavalo e, quando passava perto de um canteiro de rosas, colheu um ramo para Bela. Neste 

momento, surgiu uma fera horrível que o ameaçou de morte, recriminando-o pelo roubo das rosas 
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que tanto amava, depois de tê-lo recebido de forma tão acolhedora. O homem, muito envergonhado, 

pediu desculpas, explicando que tinha filhas e retirara a rosa do jardim para levar a sua caçula. A 

Fera disse-lhe que o perdoaria desde que “uma de suas filhas se ofereça voluntariamente para 

morrer em seu lugar” (BF, 2004: 71); caso ela recusasse, ele teria que retornar ao castelo. O pai de 

Bela jurou que voltaria, pois tencionava retornar a casa para abraçar pela última vez suas filhas. 

Ao chegar a casa, o comerciante chorou e contou sua história. Bela prontamente disse ao pai 

que ele não retornaria ao castelo, pois ela iria em seu lugar, alegando que sentiria alegria em salvar 

seu pai e provar-lhe a sua ternura. O pai retornou, com a filha, ao castelo de Fera, que lhes preparara 

um majestoso banquete. O anfitrião apareceu, enchendo o coração da moça de temor. Ela foi 

inquirida se viera por vontade própria, provável exigência para que a maldição se rompesse. Com a 

resposta afirmativa da moça, Fera elogiou a sua bondade, deu ordens ao mercador para que partisse 

na manhã seguinte e jamais retornasse, retirando-se do aposento. Pai e filha ainda conversaram um 

pouco – ele insistindo para ficar – e foram dormir. Bela sonhou com uma dama dizendo-lhe que seu 

gesto de salvar o pai seria recompensado: “Nos contos de fadas, a virtude nunca é o próprio prêmio. 

Boas ações são pagas em ouro, ou com a ascensão ao trono” (TATAR, 2004: 75). No dia seguinte, 

Bela contou ao pai sobre o sonho, na esperança de consolá-lo. Aos prantos, o pai partiu e deixou 

Bela no castelo que, dirigindo-se ao salão, também chorou, acreditando que seria devorada àquela 

noite. 

A moça resolveu conhecer o castelo e chegou a um aposento com o seu nome à porta. 

Entrou e viu lá objetos que lhe permitiriam realizar as atividades de que mais gostava – “um grande 

armário de livros, um cravo e vários livros de música” (BF, 2004: 75) –, levando-a ainda a pensar 

que tais cuidados seriam completamente desnecessários caso fosse morrer naquele dia. Abriu um 

livro em que encontrou escrito, em letras douradas, a seguinte mensagem: “Vossos desejos são 

ordens. Aqui, sois a rainha e a senhora” (BF, 2004: 76). Imediatamente pensou em como gostaria de 

rever o pai e, ato contínuo, um grande espelho lhe revelou o que desejava. Por conta disso, começou 

a considerar que seu hospedeiro poderia não ser tão mau quanto ela imaginara. 

Os dias se passavam e, todas as noites, Fera aparecia para jantar com Bela. O primeiro 

diálogo entre os dois focaliza questões em torno principalmente da aparência e da essência, temas 

provavelmente caros à sociedade da época, que tentava solidificar novos valores éticos. Fera 

perguntava polidamente a Bela se ele a incomodava e, diante da aceitação da moça, ceava junto a 

ela, perguntando-lhe depois se queria ser sua esposa. Mediante a negativa, Fera retirava-se, 

causando compaixão em Bela. 
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É interessante destacar a preocupação com a verdade, questão explicitamente defendida no 

texto. A primeira manifestação coube a Fera, em resposta ao pai de Bela quando este o tratou de 

forma convencional, chamando-o de “Vossa Alteza” (BF, 2004:.71) ou “Senhor” (BF, 2007: 27), 

dependendo da versão utilizada. Fera respondeu que não gostava nem de elogios, nem de bajulação, 

preferindo “que se diga o que se pensa” (BF, 2004: 71), exatamente o que fazia Bela quando 

conversava com Fera. 

Três meses se passaram, como afirma a narrativa, tempo suficiente para a moça se 

acostumar – e até ansiar – pelo encontro com Fera. Como os pedidos de casamento se repetiam, ela 

pediu que ele não insistisse mais, pois só seria sua amiga, informando-lhe que desejava ver seu pai, 

que sabia, pelo espelho, estar sozinho e doente. Fera consentiu em sua partida, pedindo-lhe que 

voltasse; caso contrário, ele morreria de dor. Ela garantiu-lhe retornar ao fim de oito dias e ele 

prometeu que no dia seguinte ela encontrar-se-ia na casa do pai, bastando colocar seu anel sobre 

uma mesa, ao se deitar, para voltar ao castelo. 

Tudo sucedeu como Fera previu. O pai regozijou-se com a presença da filha, cuja felicidade 

incomodou as irmãs, que eram infelizes em seus casamentos. A fim de atraírem a desgraça para 

Bela, a quem invejavam, elas a persuadiram a ficar. Bela desrespeitou o trato com Fera, consciente 

de que o fazia sofrer, permanecendo além do tempo combinado. Em sonhos, ela viu o amigo 

agonizando e decidiu retornar ao castelo, refletindo sobre o caráter dele. 

Lá chegando, como ele não aparecia, Bela se lembrou do sonho e foi ao jardim, onde 

encontrou Fera morrendo; reclinou-se sobre ele beijando-o e procurando reanimá-lo, afirmando que 

desejava se casar com ele. Tal ato promoveu a transformação do animal em um belo príncipe, que 

lhe agradeceu por desfazer o encantamento realizado por uma fada má. Os dois voltaram ao castelo, 

onde já se encontravam o pai e toda a família de Bela, conduzidos pela dama do sonho, que se 

revelou uma fada. Ela transportou todos ao castelo do príncipe, onde foram recebidos 

condignamente, sendo as irmãs transformadas em estátuas duras e frias à entrada do palácio de Bela 

a fim de testemunharem a felicidade da irmã, maldição passível de ser resgatada caso elas 

reconhecessem seus erros.  

Recorrendo aos estudos de Bettelheim (1980), o que desencadeou o conflito foi o fato de o 

pai roubar uma rosa para a filha, o que demonstra simbolicamente seu amor por ela e antecipa a 

perda da virgindade dela através da flor partida. Segundo o autor citado, de todos os contos de fadas 

conhecidos, “A Bela e a Fera” é o que apresenta mais evidenciada a relação edipiana. A narrativa 

sugere esta ligação ao relatar que Bela – cujo desejo era não se casar para permanecer mais alguns 
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anos na companhia do pai – pede-lhe uma rosa, destacando-se o simbolismo assinalado, além de se 

oferecer para ir ao encontro da Fera no lugar dele. 

O conto evidencia também a temática da maldição e da redenção. Segundo Marie-Louise 

Von Franz (1993), “Nos contos de fadas, redenção refere-se especificamente a uma condição em 

que alguém foi amaldiçoado ou enfeitiçado e é redimido através de certos acontecimentos ou 

eventos da história” (FRANZ, 1993: 7). A autora acrescenta que:  

O tipo de maldição pode variar. Numa lenda ou conto de fadas, um ser é geralmente 
condenado a assumir uma forma animal ou a ser um horrendo velho ou velha que, através 
do processo de redenção, converte-se num príncipe ou princesa. (...) Em outros casos, 
alguém é amaldiçoado e forçado, por isso, a cometer maldades e a ser destrutivo, sem que 
deseje agir dessa maneira. (FRANZ, 1993: 7) 

Em algumas versões, explica-se porque o príncipe sofreu o encantamento e, dentre as razões 

apontadas, aparecem a arrogância ou a falta de compostura para com uma mulher. Contudo, cabe 

ressaltar que Fera, ao acolher Bela em seu castelo, não usa a força e a violência de um animal feroz, 

pois já se encontra em processo de redenção, o que se verifica na gentileza que caracteriza sua 

hospitalidade e em seu amor às rosas, bem como no interesse demonstrado pela bela jovem. O 

cuidado e o amor pelo outro propiciam, neste conto, uma mudança de atitude que humaniza: “É 

interessante observar que os contos de fadas “não lidam muito com o problema da maldição, mas 

sim, com o método de redenção” (FRANZ, 1993: 8). 

Percebemos que a literatura infantil, tão “recheada” de símbolos, permite-nos re-elaborar, 

ressignificar e reinterpretar o próprio mundo no qual o maravilhoso, o imaginário e o fantasioso 

deixam de ser considerados como pura fantasia para serem observados e analisados como caminhos 

que evidenciam os sentimentos humanos. Neste processo, os símbolos atuam como elo de ligação 

entre o consciente e o inconsciente e, muitas vezes, sugerem e até demonstram, como é o caso da 

metamorfose, a questão da mudança profunda de forma ou de estrutura, promovendo a 

transformação física, a que adere o crescimento psíquico-emocional. 

“A NOIVA DO TIGRE” (NT) 

O texto inicia-se de forma abrupta: “Meu pai perdeu-me num jogo de cartas para a Fera” 

(NT, 2000: 83). Não há preliminares preparando o leitor, tal como no conto original, que narra a 

situação de riqueza e penúria, bem como a viagem do pai. Sob o ponto de vista de um narrador em 

primeira pessoa, a narrativa recupera a “fuga” da Rússia, devido ao mau tempo, quando pai e filha 

eram abastados. O percurso os conduz à Itália, onde, numa mesa de jogo, o pai perde sua riqueza 

material para a Fera e, depois, a própria filha. A personagem principal, voz narradora, aqui não é 
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nomeada, apenas a senhoria da casa em que pai e filha moravam exclamava ao vê-la “Che bella!” 

(NT, 2000: 85); a ama inglesa a chamava por “a rosinha de Natal” (NT, 2000: 85) e os camponeses 

viam nela “A imagem viva da mãe” (NT, 2000: 85). A descrição do espaço físico reproduz a frieza 

e a melancolia reinantes: “O Sul traiçoeiro, onde a pessoa pensa que não há inverno, mas esquece 

que o levou consigo.” (NT, 2000: 86), criando uma imagem metafórica relacionada ao clima. 

No conto, a filha não se sacrifica pelo pai, antes é sacrificada por ele. A personagem 

narradora compõe o retrato de um pai frágil e inconseqüente, qualificado como “dissoluto” (NT, 

2000: 84), alguém que devaneia e sonha riquezas – “acreditava em milagres; que jogador não 

acredita?” (NT, 2000: 88), sendo responsabilizado pelo fim da esposa, morta “por causa do vício do 

jogo, da devassidão, de torturantes arrependimentos” (NT, 2000: 85). A filha vivencia a experiência 

de acompanhar a Fera não como uma honra pelo pai que ama, mas como humilhação. 

Se no conto original Bela pede uma rosa e a recebe das mãos do pai, neste é a Fera quem lhe 

dá a rosa branca ao entrar na residência da moça, que a despetala enquanto o pai perde no jogo. Ao 

final não há mais flor, tampouco filha. Ao partir para o palácio de Fera, a moça recebe um ramo de 

rosas brancas enviadas por ele; o pai pede-lhe uma e ela lhe entrega uma rosa manchada com seu 

sangue, oriundo de ela ter ferido o dedo. Reafirma-se o simbolismo atribuído por Bettelheim 

(1980). 

No conto de Carter, encontra-se uma violência que reside não apenas no ato físico, mas na 

dominação a que a personagem feminina se sujeita como objeto em uma mesa de jogo – diferente 

do conto da tradição em que ela opta pelo seu destino e impõe sua vontade à Fera: “Com relação à 

violência de gênero, passa necessariamente pela compreensão de que a violência é um problema 

relacional que tem como eixo a dominação-exploração sofrida pelas mulheres nos diferentes 

âmbitos da vida social” (CAMARNADO JR, 2007: 26). Chauí (1984) amplia a questão, 

iluminando-a de outros prismas: 

Em lugar de tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, 
podemos considerá-la sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como conversão de 
uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de desigualdade com fins de 
dominação, de exploração e de opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais e 
a desigualdade em relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que 
trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa. Essa se caracteriza pela inércia, 
pela passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são 
impedidas ou anuladas, há violência. (CHAUÍ, 1984: 35. Apud CAMARNADO JR, 
2007: 20) 

A personagem feminina resgata seu passado e as histórias que a ama lhe contava, acerca de 

um homem-tigre, com o intuito de a “assustar e fazer com que me comportasse bem, porque eu era 
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muito rebelde e ela não me conseguia domesticar” (NT, 2000: 90). Era este o comportamento 

esperado das crianças, em particular das meninas, na sociedade de quase todas as épocas e lugares: 

a obediência, o medo. A história, porém, funciona como uma referência a que a personagem recorre 

para compreender a situação presente. A iniciação à sexualidade é feita pelas criadas. 

Instalada no palácio de Milorde – título com que o criado e a personagem-narradora se 

referem à Fera –, o serviçal faz à moça um único pedido, aquém do que ela esperava:  

Meu amo apenas quer ver a linda e jovem senhora despida, de todo nua, sem roupa, e isso 
é só uma vez. Depois ela voltará intacta para o pai com ordens bancárias para cobrir a 
soma que ele perdeu para meu amo no jogo de cartas, além de vários outros presentes, 
como peles, jóias, cavalos... (NT, 2000: 95) 

A personagem feminina vai, gradativamente, rompendo os paradigmas que emolduram o 

comportamento esperado: “Soltei uma gargalhada ruidosa. “‘As senhoras não riem assim!’, 

costumava repontar minha velha ama” (NT, 2000: 95-6). Na esteira dos acontecimentos, insolente é 

também a resposta que dá a Fera diante da proposta de sua nudez: “– Ponha-me num quarto sem 

janelas, senhor, e prometo-lhe que levantarei as saias acima da cintura, pronta para o receber” (NT, 

2000: 96), acrescentando: “Se me quiser dar dinheiro, terei gosto em recebê-lo. Mas tenho de 

acentuar que deve dar-me exatamente a mesma quantia que daria a qualquer outra mulher nessas 

circunstâncias. Se decidir, contudo, não me dar presente algum, estará no seu direito” (NT, 2000: 

96). Sua fala advém da irritação mediante a proposta do outro, que a reduz à condição de uma 

mulher “vendida e comprada” (NT, 2000: 104). Observa-se, porém, que, em diferentes momentos, 

quando ela ameaça romper o acordo firmado, obtém, como resposta do criado, uma reação de 

espanto: “– Oh, não! – disse ele. – Não é uma mulher de palavra?” (NT, 2000: 101). 

A figura feminina impõe condições e é respeitada pela Fera. Como reação à explosão que se 

seguira à proposta, uma lágrima escorre do canto do olho dele, “Uma lágrima! Uma lágrima, pensei 

cheia de esperança, de vergonha!” (NT, 2000: 96) – esperança de quê?, pode-se interrogar o leitor. 

Talvez esperança de humanidade. A segunda lágrima rola quando ele percebe que a recusa dela 

baseava-se na estreiteza do próprio desejo dele. 

Inicia-se um jogo de aproximação: o convite para uma volta a cavalo propicia uma série de 

reflexões sobre a estranheza daquela situação. A lógica começa a ser questionada pela personagem-

narradora, evidenciando que a perspectiva de ser um evento sólito ou insólito depende dos padrões 

que regem o grupo social em que ele ocorre: “Eu era jovem, virgem, e por isso os homens me 

recusavam a razão tal como a recusavam a todos que não fossem exatamente como eles, em toda a 

sua falta de razão.” (NT, 2000: 103). 
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É importante observar que a humanidade e a animalidade, a razão e a loucura são questões 

colocadas em tensão neste conto, abalando paradigmas. A voz narradora evidencia sua opinião 

quanto à superioridade dos cavalos sobre a raça humana: “os cavalos são melhores que nós; teria 

com satisfação partido com ele para a terra dos cavalos se tivesse tido oportunidade” (NT, 2000: 

89). A Fera é um animal, mas se apresenta de forma caricata por causa da máscara. A criada, 

espécie de boneca mecânica, é também um simulacro. Em contrapartida, o pai, humano, não vacilou 

em expor a filha, envolvido pela paixão do jogo; o animal (a Fera) se mostra muito mais humano, 

valorizando – inclusive em termos materiais – a moça, ainda que o criado tenha lhe dito que “Não 

há humanos vivendo aqui” (NT, 2000: 97). A Fera, neste conto, sequer consegue empregar palavras 

para se comunicar, só o fazendo através de grunhidos e rugidos, interpretados pelo criado, também 

inumano, simiesco. 

Face à recusa da moça em se despir, o criado anuncia que ela “terá de se preparar para ver 

meu amo nu” (NT, 2000: 104), a que ela aquiesce quando percebe o terror estampado nele pelo 

medo de se ver recusado. A narrativa caminha pelo suspense intensificado pela tensão e pelo medo 

da moça diante de algo que lhe escapa à apreensão – algo completamente fora dos padrões 

conhecidos, plenamente insólito – “Não acreditava que pudesse suportar vê-lo, fosse ele quem 

fosse” (NT, 2000: 104). 

O juízo inicialmente emitido pela personagem-narradora desqualifica a Fera, pois, apesar de 

sua “requintada elegância” (NT, 2000: 86), “sua casaca está fora de moda e poderia, pelo aspecto, 

ter sido comprada em dias longínquos, antes de ele se ter imposto a reclusão” (NT, 2000: 86). Tudo 

nele, no palácio, na carruagem é elegante, mas antigo, quase sempre fora de moda. Despido, outra é 

a figura que se lhe surge diante dos olhos: 

Uma forma escura, felina, grande, de pêlo rajado, harmonicamente selvagem, e cor de 
madeira queimada. A pesada cabeça, abobadada, tão terrível que ele tinha a esconder. 
Que músculos flexíveis, que andar profundo! A veemência aniquiladora dos olhos, 
semelhantes a dois sóis gêmeos. (NT, 2000: 105. Grifos nossos) 

A personagem feminina re-avalia a Fera, que passa a lhe despertar certa admiração e mesmo 

atração; afirma, porém, que “Não havia nada nele que me fizesse lembrar a humanidade” (NT, 

2000: 105), condição passível de lhe ser atribuída devido a ações pautadas por uma ética – muito 

mais alheia ao pai da moça, humano, que ao tigre. 

Chega a hora de a moça se desnudar, momento em que o orgulho a faz corar, pois teme, de 

certa forma, não estar à altura da grandeza daquela Fera (NT, 2000: 105-6), sendo depois conduzida 
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a outros aposentos de que ela vai tomando posse, metaforizada no uso e apropriação dos brincos. A 

Fera pensa que a moça, uma vez cumprido o que ele lhe pedira, abandoná-lo-ia, voltando para o pai. 

A personagem feminina reflete sobre a nudez, pois, pela primeira vez na vida, sente a 

sensação de liberdade (NT, 2000: 106). É como se ela estivesse aprisionada a tabus e medos 

sexuais, a uma sociedade que lhe impõe as convenções, e passasse a ser livre. De início, a 

personagem afirma que “agora a minha pele era tudo o que eu tinha no mundo” (NT, 2000: 92). 

Simbolicamente perderá sua “pele”, espécie de envoltório socialmente visível, ainda que recoberto 

por roupas, e o que a leva inicialmente a se constranger com o pedido da Fera: “Não estava 

habituada a ver minha própria pele que despir-me completamente envolvia uma espécie de 

flagelação” (NT, 2000: 108). É ainda nua, embrulhada nas peles que tinha de devolver, que vai ao 

encontro do tigre, “Vai lamber-me e vai tirar-me a pele!” (NT, 2000: 111). A pele para ela tem a 

mesma função que a máscara e a vestimenta do tigre: é uma grande metáfora que aponta para os 

revestimentos que recobrem – e imobilizam – o comportamento humano. 

ENTRELAÇAMENTOS 

Ao escrever “A noiva do Tigre”, Angela Carter lança um novo olhar à tradição, pois através 

da intertextualidade revê o texto matriz, adicionando-lhe novos elementos narrativos e questionando 

valores implícitos naquela narrativa, como preconceitos e discriminações voltados à figura 

feminina. O texto contemporâneo se enriquece com novas possibilidades de significação, afastando-

se do público-alvo infantil. 

Parodiando o texto original, o novo conto não destrói a tradição, antes a revisita, mantendo-a 

viva através de uma releitura que atenta para limitações, visto que o conto de fadas é o ponto de 

partida para reflexões na formação do leitor, seja este criança ou não. O final da história revela uma 

mudança na ideologia vigente, assinalando que os seres humanos são as verdadeiras feras 

necessitadas de redenção. 

A escritora inglesa aloca em seu texto mensagens que podem ser decodificadas como 

fundamento de uma estratégia sexual feminista. Wyler (2000) menciona, no prefácio à obra O 

quarto de Barba Azul, que Angela Carter “propõe uma mulher que escolhe o lugar certo de colocar 

seu desejo, que desvincula sexo de amor”. (WYLER, 2000: 15) E acrescenta: “Carter busca, em 

suas provocantes re-interpretações, uma mulher que possa usar a razão e o sentimento de igual 

maneira” (WYLER, 2000: 15-6). Apresentando variações, provocando surpresas e estranhamentos 

no leitor em “A noiva do Tigre”, a escritora configura uma imagem de mulher que se liberta dos 

tabus sexuais. A personagem feminina não se submete à vontade da Fera, tampouco foge assustada. 
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É ela que sofre a metamorfose, transformando-se em animal. A mulher descobre e aceita o ambiente 

instintivo e seus medos reprimidos. Vale destacar ainda neste momento que a sexualidade tem papel 

relevante no conto, descrita com mistura de perversão e inocência, amor e violência: “Ele começou 

a arrastar-se para perto de mim, e logo lhe senti o veludo áspero da cabeça na mão, depois a língua, 

abrasiva como lixa: Vai lamber-me e vai tirar-me a pele! E a cada vez que lambia rasgava pele e 

mais pele...” (NT, 2000: 111). 

Partindo da proposta da intertextualidade, justifica-se a aproximação dos dois textos, escritos 

em momentos político-histórico-culturais ímpares, focalizando-se a existência do insólito e da 

violência em ambos os contos. 

Em “A Bela e a Fera”, temos a separação imposta à filha de forma violenta, ainda que 

promova o rompimento com a figura paterna, etapa necessária ao crescimento. Há também o 

abandono da Fera, a negligência de Bela ao acordo firmado, o que quase redunda na morte da 

personagem masculina. Inveja e ardilosidade são sentimentos que se manifestam no comportamento 

das irmãs, punidas com a metamorfose ao final do conto. Por seu turno, o insólito ronda a narrativa, 

manifestando-se principalmente nas metamorfoses (do animal e das irmãs), como da presença da 

fada e de objetos mágicos: o espelho aparece em um e outro conto. No primeiro, mostra a tristeza 

do pai; no de Carter, apresenta inicialmente um pai bêbado, que, posteriormente, “sorria de puro 

prazer” (NT, 2000: 107), recuperada a sua riqueza anterior graças à intercessão da Fera. 

Em “A noiva do tigre”, a violência paterna caracteriza-se na falta de cuidado e no tratamento 

dado à filha, convertida em objeto. Existe ainda a violência do desnudamento – uma violência mais 

psicológica que real – a que o tigre e a personagem feminina estão submetidos. E, finalizando, a 

“violência” contida no desfecho do conto, a pele (prazerosamente) rasgada, significativamente 

associada à relação sexual, à metamorfose da personagem-narradora. 

O insólito é também visível neste texto, carregado de situações e personagens distantes do 

viver cotidiano. O tigre e o criado simiesco evidenciam tal coisa: o primeiro não fala, enquanto o 

segundo, além de falar, interpreta a “linguagem” do amo. Em contrapartida, segundo os 

pressupostos sociais, a “venda” da filha em uma mesa de jogo poderia ser considerada algo insólito 

(ainda que não sobrenatural), pois fere os valores da sociedade em que acontece, ato denunciado 

pela própria filha, relegada à condição de objeto na situação. 

Um dos principais contrapontos passível de ser levantado entre os dois contos diz respeito à 

metamorfose final. Em “A Bela e A Fera”, a personagem Fera recebe condignamente o pai de Bela 

e sente-se roubado por ele. Sua reação “feroz”, agressiva, “animalizante”, decorre do fato de se 
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sentir lesado, haja vista sua prodigalidade inicial. Em primeira instância, ele é bom, mas há também 

um animal vivendo nele: trata-se de uma personagem que evidencia a besta e o humano que residem 

no animal racional que é o homem. O desfecho, porém, consagra a aparência socialmente aceita – 

vence o humano e a fera desaparece. Este é o processo de socialização desejado pela sociedade da 

época em que o conto foi escrito: a Fera transforma-se em “cordeiro”. Bela volta para Fera por 

causa da beleza interior desta última. A redenção resgata exteriormente a aparência humana anterior 

e a essência da personagem, para quem convergem a virtude – que já possuía –, a beleza e a 

inteligência, segundo as palavras da fada, que o reintegra ao convívio social, transportando-o para o 

seu palácio. 

No conto de Angela Carter, não é o tigre que se transforma em um belo homem, mas a 

personagem feminina que sacode seu “lindíssimo pêlo” (NT, 2000: 111), personagens 

contemporâneas de Shrek e Fiona, em um desfecho completamente insólito. A maldição não reside 

na forma animal, mas no comportamento humano. A redenção é operada sobre a personagem 

feminina, que abdica de sua pele, como o tigre das máscaras necessárias ao convívio social, 

afirmando-se o predomínio do natural e da intuição instintiva, animal. 
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O SIGNO NA NARRATIVA INFANTIL 
Uma análise do insólito nos títulos e na narrativa de “O mestre gato ou Gato de botas”, 

“As fadas” e “Cinderela ou Sapatinho de vidro”, contos de Charles Perrault 
 

Angela Maria da Costa e Silva COUTINHO∗ 
 

O homem impõe uma e sua interpretação e um e seu valor quando utiliza 
criativamente a linguagem. O trabalho do filósofo, do crítico, será 
exatamente o de perceber a origem dessa violência interpretativa, julgar o 
“valor dos valores”, estabelecidos por ela. (SANTIAGO, 2000: 214) 

A PERMANÊNCIA DO SIMBÓLICO NO CONTO MARAVILHOSO 

Na parte inicial do estudo sobre a análise e a interpretação do texto literário, que aborda a 

atividade de análise segundo os parâmetros estruturalistas, Silviano Santiago (2000) refere-se aos 

processos defendidos por Roland Barthes e evoca o estudo de Vladimir Propp (1983) sobre o conto 

maravilhoso, salientando que as modificações nas estruturas desses contos situam-se ao nível dos 

nomes dos personagens e de seus atributos, enquanto suas ações ou funções não se modificam. 

Intuo eu que essas idéias constituem um ponto de partida para uma revisitação à arquitetura dos 

contos da tradição para leitores infantis, para daí elaborar uma leitura pela via da produção dos 

sentidos. Dessa forma, entendo ser possível perceber a recorrência de construções discursivas 

insólitas (destacando-se a escolha dos títulos), e discutir a permanência do mito (do maravilhoso), 

dos aspectos simbólicos – expressos naqueles textos – os quais resistem à passagem do tempo, 

garantem a comunicação entre os homens e propiciam o reconhecimento de algumas 

especificidades inerentes a essa categoria do gênero narrativo. 

A morfologia de Propp é resultado do isolamento das partes constitutivas dos contos 

maravilhosos e das relações dessas partes entre si e com o todo. Foi elaborado um método 

comparativo, a partir de exemplos ilustrativos do gênero, extraídos de textos tradicionais da Rússia, 

que enfocam formas recorrentes e insólitas de ações e convenções, de gestos, de mudanças de 

estado, e outras, o que levou o teórico a atestar a repetição, segundo ele, “espantosa” das funções 

dos personagens. Foram descritas e definidas trinta e uma dessas funções que representam a base 

morfológica dos contos maravilhosos em geral e constituem a tessitura do enredo. O seu interesse é, 

portanto, o de organizar uma análise de ordem sintagmática, acentuando o aspecto retórico da 

literatura. 
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A categoria “conto maravilhoso” nesse estudo vincula-se à recorrência de propriedades 

estruturais. Portanto, a partir de tal hipótese chegou-se à conclusão de ser o conto maravilhoso uma 

narração construída pela sucessão regular das funções dos personagens nas suas diferentes formas, 

mesmo não se verificando a existência de todas elas em algumas narrações, mas constatando-se 

repetições em outras. 

Os elementos constantes, permanentes, do conto são as funções das personagens, 
quaisquer que sejam estas personagens e qualquer que seja o modo como são preenchidas 
estas funções. As funções são as partes constitutivas fundamentais do conto. O número 
das funções do conto maravilhoso é limitado. (PROPP, 1983: 60) 

O caráter dessas conclusões modeladas estruturalmente suscita outros questionamentos que 

se desdobram em novas hipóteses. Propp (1983) constatou um dado insólito nessa questão e 

confessou que a tese sobre a “uniformidade absoluta da estrutura dos contos maravilhosos” em 

desacordo à idéia sobre sua riqueza e diversidade, o surpreendeu. Porém, admitiu que a inesperada 

constatação da monotonia repetitiva das funções o levou à hipótese de haver uma fonte comum na 

origem desses contos: 

A fonte única pode ser, principalmente, psicológico,(sic) num aspecto histórico-social. 
Mas (...). Se os limites do conto se explicassem pelos limites das capacidades 
imaginativas do homem, não teríamos outros contos para além da categoria estudada, ao 
passo que existem milhares de outros, que não se assemelham aos contos maravilhosos. 
Por fim, a fonte única pode encontrar-se na realidade. Mas o estudo morfológico do conto 
mostra que este a reflete muito pouco. Entre a realidade e o conto existem certos pontos 
de passagem: a realidade reflecte-se indiretamente nos contos. Um destes pontos de 
passagem é constituído pelas crenças, que se desenvolveram a um certo nível da evolução 
cultural; é muito possível que exista uma ligação, regida por leis, entre as formas arcaicas 
da cultura e da religião, por um lado, entre a religião e os contos, por outro. Quando uma 
religião morre, quando uma cultura morre, o seu conteúdo transforma-se em conto. Os 
vestígios de representações religiosas arcaicas que os contos conservam são tão evidentes 
que podemos isolá-las sem para isso necessitarmos de qualquer estudo histórico. (PROPP, 
1983: 163) 

Essas últimas constatações podem ser consideradas um sutil desequilíbrio no interior do 

método. Apreende-se o obscurecimento do significado mítico do texto, a desatenção ao simbólico 

inscrito na representação verbal. Na verdade, Propp não intentou analisar os contos como narrativas 

elaboradas por meio de signos sensíveis a ser captada por um destinatário de carne e osso, cuja 

função perceptiva é, reconhecidamente singular. Sente-se falta de acompanhar os nexos, as falhas e 

as contradições da composição. E, ainda mais, sente-se a falta da articulação dos diversos textos, 

motivada por suas diferenças. 

Pela diferença, começa-se a pensar a instância de articulação de um texto sobre outro (s). 
Não mais são considerados os textos isoladamente, ou como pertencentes a um único 
modelo do mesmo, mas como se diferenciando na repetição, como um diálogo entre o 
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mesmo e o outro. Recoloca-se, portanto, a problemática do “sujeito” (do autor, em termos 
literários), pois não existe mais uma origem clara e altissonante que se deve buscar no 
processo de explicação do texto, origem também da verdade deste texto e que se aclararia 
no processo de análise literária. Tem-se que pensar um momento anterior confuso – 
confusão de escrituras – pois os textos só falam significativamente a partir da inserção. 
(SANTIAGO, 2000: 208-9) 

O esforço de Propp, apesar das ressalvas, conferiu identidade à categoria do conto 

maravilhoso e veio favorecer a comunicação desse gênero com os leitores, independentemente da 

passagem do tempo, garantindo a sua permanência em sucessivas gerações. O levantamento 

daqueles esquemas formais, a constatação das redundâncias, da sua pouca variação e o inventário 

das definições das ações dos personagens revelam o planejamento comunicativo, uma sistemática, 

como se fosse a dos narradores primordiais, contadores de histórias da tradição oral. À tarefa de 

associar o poder de comunicação do conto maravilhoso à sua elaboração textual por meio do estudo 

do signo importa tanto a arquitetura dos contos quanto as produções de sentido. Ambas estão sendo 

levadas em conta para fundamentar a leitura elaborada neste artigo. 

O NOME: SÍMBOLO, ÍCONE, SINAL 

O estudo de Barthes (1993), no capítulo relativo ao “Nome” na obra de Marcel Proust, 

postula que o nome próprio é um sinal, para além da função operativa limitada à sua classificação 

como índice na Semiótica Peirceana. 

Como sinal, o nome próprio presta-se a uma exploração, a um deciframento: é ao mesmo 
tempo um ‘meio’ (no sentido biológico do vocábulo),onde devemos mergulhar, 
banhando-nos indefinidamente em todos os devaneios nele contidos, e um objeto 
precioso, comprimido, perfumado, que devemos abrir como se fosse uma flor. (...) 
Constitui, portanto, de certa forma, uma monstruosidade semântica, pois, sendo dotado de 
todos os caracteres do nome comum, pode no entanto existir e funcionar 
independentemente de todas as regras projetivas. É este o preço – o resgate – a ser pago 
pelo fenômeno de ‘hipersemanticidade’ nele sediado e que evidentemente estabelece um 
elo muito estreito entre ele e a palavra poética.” (BARTHES, 1993: 59) 

“MESTRE GATO OU GATO DE BOTAS” 

O caráter insólito da expressão onomástica e a sonoridade do par [g-a-t-o / b-o-t-a] conferem 

um valor poético a este título, a este nome próprio.  O mesmo se dá pelo deslocamento do sentido 

nos níveis semântico e pragmático das duas expressões. Há um ruído no nível semântico (nível da 

denotação, do significado primeiro já consignado em dicionário) que logo cessa no nível pragmático 

(nível da conotação, dos significados deflagrados pelo uso efetivo do signo).  

O plano comunicativo desse conto de Perrault deixa evidenciado o insólito nas seguintes 

definições das funções dos personagens: A) Afastamento: a morte de um pai e um gato herdado 
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pelo filho mais novo. Um gato que é personagem doador e herói, ao mesmo tempo. B) Falta: o 

personagem deseja meios para sua sobrevivência.  C) Mediação: o pedido insólito do gato – um par 

de botas. D) Função do doador: artimanhas do gato de botas ao oferecer presentes ao rei em nome 

de um inventado marquês de Carabás, seu patrão. E) Deslocação no espaço e socorro do herói: o 

doador-herói desloca seu patrão para um rio, próximo de onde passearia o rei e sua comitiva. Nesta 

cena, o gato aconselha ao patrão que vá banhar-se, e logo esconde todas as suas roupas. À passagem 

do rei, grita por socorro e pronuncia o nome do marquês de Carabás que estaria se afogando. O rei 

ouve e apressa-se em socorrê-lo. O patrão, agora marquês, conhece o rei e a princesa. F) 

Transformação: o herói recebe uma nova aparência, casa-se com a princesa e o gato torna-se 

senhor. 

Maria Clara Machado adaptou o conto para o gênero dramático, e a peça foi levada ao teatro 

no ano de 1983. Em “Gato de botas” da dramaturgia o filho mais novo da família chama-se Pedro. 

Ao morrer-lhe o pai, Pedro constata que, por ser seu pai um homem pobre, ficará ele mesmo ainda 

mais pobre. As últimas palavras do pai, antes de morrer foram as seguintes: 

PAI 

Então, adeus, meus filhos... (Ouve-se um sino) Escutem...Escutem...A minha hora 
chegou. Vou bater as botas. ( Faz o gesto com as botas) 

Música fúnebre. Escurece. 

O gato levanta da almofada e pula na cama do pai. 

Pedro passeia pela cena, aflito. 

 É este um mote cênico para que se efetue o amálgama do sólito com o insólito da história. 

Os signos icônico-simbólicos – par de botas, figura teatral do gato, postura de mestre – provocarão 

aquele mergulho no deciframento de seu nome próprio conforme referido por Barthes (2003). O 

mesmo acontece com a família real. O nome do rei chama-se rei Batata, tem uma filha que é a 

princesa Batatinha e uma rainha chamada Cresilda. No reino do Batata, todos apreciam a batata. 

“Batata! Batata! Batata no meu reino é preferência nacional.” O gato de botas nomeia Pedro 

marquês de Carabá, signo que se dilata e cria novos interpretantes, outras cenas comunicativas, 

numa sucessão de nomeações afinadas com o imaginário infantil: “Carnaúba”, “Carabrava”. 

Igualmente, o espaço da história é nomeado com elementos da natureza brasileira. “O rio, 

transamazônica, a linha vermelha, a estrada de ferro norte-sul. O pantanal, o milharal, o escambau, 

tudo é dele”. O Ogro do conto, nesta peça, chama-se Ogre Brasileiro de Souza, cuja fama de 

“forte... poderoso, melequento, corrupto,  corre por aí pelas línguas de trapo del Planalto”. 

“AS FADAS” 
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Neste conto, a permanência do simbólico maravilhoso, de acordo com o estudo de Propp 

(1983), transparece, principalmente, nas definições das funções de afastamento, pela morte do chefe 

da família. Sua falta vai ser o nexo da expressão do caráter das duas irmãs: uma bondosa como o 

era o pai, e a outra arrogante como é a mãe. A carência nessa narrativa é simbólica. A filha mais 

moça sofre o desprezo da mãe e, conforme o plano comunicativo, recorrente no conto maravilhoso, 

vai ser deslocada para o lugar de criada. O deslocamento e a posição dupla de heroína e de criada 

provoca um mal-estar. Aciona-se no leitor a consciência simbólica por meio da associação de 

signos do campo semântico da impossibilidade, da impotência, da injustiça com signos do campo 

semântico de arrogância, de abuso do poder, de covardia. Essas percepções instauram a atmosfera 

da história. Diante disso, o leitor cria expectativas que, mesmo diante do previsível, aguarda 

ansiosamente pela punição do mal que acontece pela via do insólito. Assim, no conto maravilhoso, 

instaura-se um pacto entre as estratégias da narração, as definições das funções dos personagens e a 

produção de sentido que viabilizam o insólito. Na história, as duas irmãs logram sortilégios de um 

doador ambíguo, uma fada, que opera pela transfiguração e cujo deslocamento de sentido lhe 

permite transitar por entre os poderes protetores da fada e os poderes punitivos da bruxa. Para a 

caçula a fada aparece personificada em uma pobre mulher que lhe concede, por sua bondade, o dom 

de “soltar uma flor ou uma pedra preciosa” a cada palavra pronunciada. Para a mais velha, a fada 

toma a aparência de uma princesa, com roupas magníficas, mas lhe concede, pela arrogância, o dom 

de “soltar uma serpente ou um sapo” ao falar. 

Esses seres míticos permanecem na contemporaneidade ressignificados. Assim, é possível 

associarem-se outras cenas com nomes próprios de títulos de escritores contemporâneos, como por 

exemplo, Bartolomeu Campos Queirós (Onde tem bruxa tem fada) e Sylvia Orthoff (Uxa, ora fada 

ora bruxa). 

Portanto, é produtivo recordar o ensinamento de Roland Barthes (2003): 

A palavra é, com efeito, catalisável; podemos preenchê-la ou dilatá-la, obstruir os 
interstícios de sua armadura sêmica com uma infinidade de acréscimos. Essa dilatação 
sêmica do nome próprio pode ser definida de outra maneira: cada nome contém várias 
‘cenas’, surgidas a princípio de maneira descontínua e errática, sempre prontas entretanto 
a se congregarem, formando uma pequena narrativa, pois narrar é sempre e apenas 
interligar, por processo metonímico, um número reduzido de unidades plenas. 
(BARTHES, 2003: 60) 

“CINDERELA OU O SAPATINHO DE VIDRO” 

No plano comunicativo deste conto, dos dois outros o mais popular, a definição da função de 

afastamento se dá pela morte da mãe da protagonista e pela personalidade submissa de seu pai. Ao 
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lado das outras funções já constatadas nos contos anteriores, neste há uma interdição: a heroína é 

advertida de que perderá o sortilégio se permanecer no baile após a meia-noite. Dessa interdição 

vem a transgressão que impulsiona o conflito: Cinderela se esquece do horário, se atrasa e, 

apressada, perde um pé dos sapatinhos de vidro no palácio. As conseqüências ditas na advertência 

acontecem, mas Cinderela tem em sua guarda o outro pé do objeto insólito. Será este objeto o 

motivo da prova que se estenderá a todas as moças do reino, e caracteriza o príncipe como o doador 

nesta história que favorece a função do casamento. 

A expressão sapatinho de vidro causa estranhamento, não só pela evocação de sua 

materialidade, mas também pelas percepções que acionam do campo semântico do efêmero, dão 

frágil, enfim do insólito. Tais percepções suscitadas pelo nome próprio, pela propriedade do título, 

propiciam a associação ao efêmero da fumaça, das cinzas do borralho, ou seja, ao espaço por onde 

transitam os sentidos que produzem a personagem Cinderela. Além disso, tanto o vocábulo 

Cinderela quanto o vocábulo sapatinho de vidro, entram na negociação de sentido no texto, e vão 

sugerir a insólito e igualmente efêmera significação dos sortilégios: abóbora que vira carruagem, 

camundongos que se transformam em cavalos e outros. Todos com um curto tempo de validade 

para circular na esfera da projeção-ficcional. Note-se que esses elementos mais a categoria de 

tempo funcionam como um personagem com o qual somente a heroína e o leitor convivem. Essas 

são especificidades não apenas de um gênero, mas da literatura. 

O mito da Cinderela e do príncipe apaixonado continua encantando os leitores da atualidade. 

Na adaptação da Gata Borralheira para o teatro, Maria Clara Machado criou um príncipe muito 

jovem pertencente a uma família de monarcas arruinados da cidade de Petrópolis. Os ministros 

desse reino disfarçavam muito bem essa situação e faziam os súditos acreditarem ser o príncipe um 

partido real (real de rei) para as moças. As moças, e principalmente suas mães, recorriam a artifícios 

encantadores para se apresentarem diante do príncipe. A menina órfã de mãe, a Gata Borralheira, 

transfigurada por dona Fada é quem vai surpreender o príncipe. Também saiu apressada do palácio 

deixando seu sapatinho. O príncipe mandou que procurassem no reino inteiro pela dona do sapato. 

Foi aí que entrou em cena o doutor cirurgião. Ele corta tudo. Naqueles tempos estava com 

muitíssimo trabalho, cortando muitos pezões e muitos dedões. O príncipe, entretanto, esperou até a 

chegada da Cinderela. Casaram-se. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se o conto maravilhoso é o espaço de construção do mito, essa construção é elaborada, 

antes, na mente humana. A permanência do simbólico, portanto, talvez seja a garantia de que 
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também permanecemos. Ressignificados. Tanto quanto os mitos e os símbolos que, de tempos em 

tempos retiramos ou colocamos em cena. No centro ou às margens do espaço, onde quer que 

estejamos representando. 
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UMA EXPERIÊNCIA INSÓLITA, O ENCANTAMENTO DAS CRIANÇAS 
ATRAVÉS DOS TÍTULOS DOS CONTOS 

“O Mestre Gato ou Gato de Botas”, “As fadas” e “Cinderela ou sapatinho de vidro” 
 

Tatiana Cristina da Costa e Silva PEREIRA∗ 
 

A Charles Perrault foi conferido o título de Pai da Literatura Infanto - Juvenil por, no século 

XVII, ter estabelecido as bases dos contos de fadas, dando-lhes acabamento literário. A maioria de 

suas histórias ainda hoje são editadas, traduzidas e distribuídas em diversos meios de comunicação, 

bem como adaptadas para várias formas de expressões, como o teatro, o cinema e a televisão, tanto 

em formato de animação como de ação viva. 

Interessante lembrar que a expressão "contos de fadas" é um rótulo francês (exportado para 

os demais países) utilizado até os dias de hoje para indicar os "contos maravilhosos" de modo 

genérico. Segundo Bruno Bettelheim (1980: 14), os contos de fadas passaram a transmitir ao 

mesmo tempo significados manifestos e encobertos, transmitindo importantes mensagens à mente 

do leitor, já que essas obras fogem a naturalidade dos fatos que compõem o cotidiano, na medida 

em que se revestem de elementos não explicados de uma maneira plausível, instigando os leitores. 

Os títulos dos contos de fadas de Perrault tendem a surpreender e a criar expectativas nos 

leitores sobre a realidade e o insólito. No presente artigo, pretendemos analisar as estratégias 

utilizadas pelos leitores a fim de esgotar essas expectativas, a partir dos títulos dos contos: “Le 

Maître chat ou le Chat botté” (“O Mestre gato ou O Gato de Botas”), “Les Fées” (“As fadas”) e 

“Cendrillon ou la petite pantoufle de verre” (“Cinderela ou sapatinho de vidro”). 

O título de uma obra é um elemento constitutivo do texto, cuja principal função é chamar a 

atenção do leitor e orientá-lo na produção de sentido. 

Quando os leitores se deparam com o título de uma obra, fazem antecipações e levantam 

hipóteses que, no decorrer da leitura da narrativa, serão confirmadas ou rejeitadas. 

A narrativa além de um recurso de comunicação da criança, também é uma atividade 

significativa, de reconstituição, de representação, o que caracteriza uma ação do pensamento. 

A estrutura da narrativa, segundo Amarilha (1997) proporciona um tipo de envolvimento 

emocional, no qual o leitor, ao se identificar com os personagens, passa a viver o jogo ficcional. 

Acrescenta-se à experiência o momento catártico, em que a identificação atinge o grau de 
relação emocional, concluindo de forma libertadora todo o processo de envolvimento. 
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Portanto, o próprio jogo da ficção pode ser responsabilizado, parcialmente, pelo fascínio 
que exerce sobre o receptor (AMARILHA, 1997: 18) 

A narrativa proporciona uma relação entre as expectativas do leitor, assim ela é percebida 

como uma seqüência de fatos que se conectam, e com suas causas e conseqüências esperadas ou 

inusitadas: como se os enredos da vida humana, representados no texto, sempre tivessem fim. 

Essa organização de sentido dos fatos, que fogem a normalidade a qual a narrativa 

proporciona, faz com que o leitor se sinta gratificado, pois mostra uma possibilidade de sentido que 

a vida pode ter. 

Vivendo, mesmo que temporariamente, os conflitos, confusões, angústias, alegrias, tristezas, 

solidão e outros sentimentos dos personagens das histórias, o leitor multiplica as suas experiências 

de vida, de mundo, sem correr nenhum risco. Os personagens passam ao leitor suas experiências, 

que as vivenciam por intermédio da leitura do texto. 

Toda essa vivência, com a narrativa, proporciona prazer, gosto pela leitura, significado no 

ato de ler, o que facilitará a leitura, e provavelmente, acarretará na formação de leitores. 

Diante disso, é possível levantarmos as seguintes questões: Por que o leitor infantil é atraído 

por esses títulos? Será, talvez, pelo seu caráter insólito?  

Ao contribuir para esta investigação, realizou-se uma pesquisa de campo utilizando os 

títulos dessas obras de Charles Perrault em duas turmas de educação infantil, com alunos de quatro 

e cinco anos, e duas turmas de primeiro ano do ciclo do ensino 

fundamental, com crianças de seis, sete e oito anos. 

Apresentamos os títulos dos contos de Charles Perrault e 

convidamos os leitores a inferirem sobre eles. 

O primeiro título apresentado foi “O Mestre Gato ou 

Gato de Botas”. Lemos o título e pedimos para imaginarem o 

personagem que dá título ao conto e o desenhassem. Essa 

pesquisa sugere que a imaginação é um componente importante 

da compreensão. 

Todos disseram ser muito fácil imaginar um gato usando 

botas. Matheus (4 anos e meio),disse que o gato era muito 
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esperto por estar usando botas para não machucar os pés. Nenhuma das 40 crianças fez referência a 

palavra mestre. Sendo assim, após a apresentação das suas imagens, questionei-os sobre o 

significado das expressões: mestre, gato e botas. 

Depois de buscar os significados em uma espécie de dicionário mental, parece que as 

crianças resgataram as experiências pessoais mais ligadas a essas palavras. Thayane, (5 anos)  disse 

que não sabia o que era mestre, mas que gato ela sabia: “é um bichinho fofinho, que faz miau e 

arranha. Eu tenho um”. 

Essa associação fez com que questionassem o fato de o gato usar botas, já que as botas são 

próprias do vestiário de humanos e não dos animais. Lucas resolve o impasse dizendo que o gato é 

mágico. Percebemos como o insólito é explicado pelas crianças através de outra expressão insólita. 

“O simbolismo do gato é muito heterogêneo, pois oscila entre tendências benéficas e as maléficas, o 

que pode explicar pela atitude terna e dissimulada do animal. (...) O gato completamente preto 

possui qualidades mágicas. (...) Ele tem sete vidas” (CHEVALIER; GREERBRANT, 2006: 471-

463). 

Repetimos o mesmo processo de investigação com o título: em “As fadas”, a representação 

visual foi bastante diversificada, assim como os questionamentos e afirmações. “As fadas são boas? 

Elas voam e têm asas? Elas moram na floresta para proteger.” Anna Luíza (6 anos) desenhou duas 

fadas voando sobre uma floresta, enquanto Layza, (4 anos) desenhou a fada como um ser comum 

com a face inesvendável e Maria Eduarda (também 4 anos), como ela mesmo disse, “um anjo que 

fica em cima das pessoas para cuidar.” 

Alguns dos desenhos sugerem que as experiências vividas podem associar-se a experiências 

imaginárias, que se originam dos diferentes estratos culturais. 
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Mestra da magia, a fada simboliza os poderes paranormais do espírito ou as capacidades 
mágicas da imaginação.  Ela opera as mais extraordinárias transformações e, num 
instante, satisfaz ou decepciona os mais ambiciosos desejos. (...) De início, a fada, 
personagem que se confunde com a mulher, (...) Muitas vezes, ela viaja sob a forma de 
um pássaro... (CHEVALIER; GREERBRANT, 2006: 414) 

Em “Cinderela ou sapatinho de vidro”, os leitores acoplaram as duas expressões: “Cinderela 

usando o sapatinho de vidro”, em uma tentativa de aproximar este título do aceitável. 

Cinderela é personagem bastante conhecido, o que contribuiu para a imaginabilidade das 

crianças a cerca do personagem, dos objetos e dos lugares representados. Os alunos começaram a 

antecipar a narrativa ao resgatar o clímax do conto, o que refletiu nas representações através dos 

desenhos e nos questionamentos, os quais giraram em torno do sapatinho de vidro. É através do 

sapato que, mesmo sendo de vidro e não se quebra, acontece a transformação. Cinderela se torna 

princesa. 

 

Andar de sapatos é tomar posse da terra (...) o sapato que Cinderela abandonou no palácio 
do príncipe quando fugiu, à meia noite, se identificava com a moça. Grande foi a surpresa 
quando Cinderela tirou do bolso o sinal de reconhecimento, a prova irrefutável, o outro 
sapatinho, que colocou no pé:  a prova da identidade da pessoa. (CHEVALIER; 
GREERBRANT, 2006: 802-3) 

Imaginar o que já tinham visualizado em algum momento da vida (gato e botas) foi muito 

mais fácil do que imaginar o que nunca tinham visto (fadas e sapato de vidro). Na maioria dos 

desenhos, os referentes foram lembrados a partir de experiências pessoais, gravadas na memória, 

experiências estas vividas ou imaginadas. 

O método utilizado nesta pesquisa, usando os títulos lidos e a avaliação do real e do insólito, 

foi salientar expressão por expressão através dos desenhos dos alunos. Ao ouvir as expressões, as 
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crianças parecem passar rapidamente pelo seu significado e vão buscar experiências de vida que 

possam oferecer imagens para visualizar o significado dos títulos. Ler, neste sentido, é buscar as 

referências reais e associá-las ao insólito tentando resgatar o que há de sólito. 

Esse resgate faz com que o leitor busque, em sua memória, experiências vividas, 

selecionando as imagens, recriando-as, visando torná-las coerentes com a realidade. 

Ao usar expressões incomuns em seus títulos, o escritor dá a seguinte ordem ao leitor: 

IMAGINEM! E, como todo leitor é um imaginador, ele ativa a imaginação e aguça a sua 

curiosidade, recriando em sua mente imagens compatíveis a um Mestre Gato usando botas, Fadas 

reais e Cinderela usando sapatinhos de vidro que não se quebram, sem questionar se isto é sólito ou 

insólito. 
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O INSÓLITO NOS TÍTULOS: “O MESTRE GATO OU GATO DE BOTAS”, 
“AS FADAS” E “CINDERELA OU SAPATINHO DE VIDRO” 

 
Ana Paula Moutinho MOREIRA∗ 

 

O charme da leitura provém em grande parte das emoções que ela suscita. 
(JOUVE, 2002: 18) 

Os títulos dos contos de Charles Perrault propostos em nosso trabalho nos inferem muitos 

questionamentos: Que emoção suscita esses títulos? Um gato de botas? Surpresa, talvez. Um 

sapatinho de vidro? Desconfiança, cuidado. Fadas? Mistério. Todas essas emoções não se esgotam, 

pois são pessoais e cada um, ao se defrontar com tais títulos, será envolvido por sensações que 

nortearão suas leituras. 

O insólito nos títulos desperta não só as emoções citadas no parágrafo anterior, mas também 

a curiosidade de saber a maneira como as imagens, formadas a partir das sensações, serão 

desenvolvidas no texto; de que modo serão depreendidos esses elementos não habituais e como tais 

artifícios terão relevância nessas histórias. 

Buscamos analisar os títulos por julgarmos importante a sua escolha. Através deles o leitor é 

“fisgado”, é seduzido talvez pela incredulidade: um gato com título de mestre? Fadas existem? 

Pode-se fazer um sapatinho de vidro? Cinderela? Por que surgem esses questionamentos? Porque 

fazem parte de tudo o que não é habitual, por isso nos incomoda. 

E o que é insólito? Um gato? Um sapato? O vidro? Não. Insólito é um gato de botas e um 

sapatinho de vidro. Em “As fadas”, verificamos o insólito pela própria definição: “s.f. Ser 

imaginário representado numa mulher dotada de poder sobrenatural. /mulher notável pela graça, 

espírito, bondade e beleza/ Destino, auspício” (KOOGAN/HOUAISS, 1992: 363). Daí, podemos 

perceber que o insólito está naquilo que não é usual. Nos dois primeiros exemplos, vimos que os 

vocábulos separadamente não causam estranheza, mas, quando juntos, provocam, aguçam nosso 

olhar. 

Este olhar que é lançado ao título de uma obra quando vamos a uma livraria, feira de livros 

ou até mesmo quando vemos em mãos de alguém, assemelha-se ao mesmo olhar de um casal 

apaixonado que contempla um ao outro, desejando conhecer mais e mais. Em nosso trabalho, esse 

outro que seduz é tudo o que é desenvolvido tendo como idéia central o título. 
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As emoções referidas no início deste trabalho nos fazem acreditar na potencialidade delas 

como o elemento que conquista os leitores, sendo assim essenciais, como afirma Vicent Jouve 

(2002): “as emoções estão de fato na base do princípio de identificação, motor essencial da leitura 

de ficção. É porque elas provocam em nós admiração, piedade, riso ou simpatia que as personagens 

romanescas despertam o nosso interesse” (JOUVE, 2002: 19). Despertam o nosso interesse não só 

nos romances, mas também nos contos. Um gato de botas pode provocar riso e também simpatia; 

um sapatinho de vidro pode provocar admiração e, com isso, pedir ao leitor que tenha cuidado, pois 

ele quebra e “As fadas” podem também provocar admiração, como também riso, simpatia e podem 

sussurrar baixinho: é possível sonhar. Desta forma, são abertas as portas da imaginação não só das 

crianças, mas também dos adultos e o insólito se transforma em sólito no mundo que só nós 

conhecemos, pois cada pessoa imaginará esse gato de um jeito, bem como suas botas; o sapatinho 

pode ter lacinho e brilhar ou não; as fadas podem ser belas, mas também podem ser horríveis. 

Segundo Nelly Novaes Coelho (2000: 172), a literatura nasceu a partir de uma fonte 

misteriosa e privilegiada: o maravilhoso. Então, surgiram personagens com poderes diversos, 

capazes de se transformar em qualquer coisa. Em nossa pesquisa destacamos o ogro do conto “O 

mestre Gato ou Gato de botas.” Essa estudiosa também menciona que surgiram personagens que 

sofrem profecias que não se cumprem ou são beneficiados por milagres, como verificamos em “As 

fadas”, a filha boa recebe o dom para que toda vez que falasse saísse de sua boca rosas e diamantes 

e, por fim, nos chama atenção para os acontecimentos que fogem à razão, por exemplo, em 

“Cinderela ou O sapatinho de vidro” a abóbora vira carruagem, os camundongos viram um lindo 

cavalo, o rato vira cocheiro. 

A rigor, todos esses acontecimentos desenrolam-se a partir do que Vladimir Propp (2006) 

chama de motivação: “as motivações proporcionam às vezes ao conto um colorido brilhante e 

absolutamente peculiar, mas nem por isso deixam de ser um dos elementos mais versáteis e 

instáveis do conto maravilhoso” (PROPP, 2006: 72). As botas pedidas pelo gato são a motivação 

para que os leitores se questionem do porquê de introduzir uma vestimenta dos seres humanos em 

um animal e o que ele faria com essas botas. É isso que torna esse gato singular. O gato é um 

animal comum, mas de botas? O mesmo ocorre com o sapatinho de vidro, em que a motivação está 

em ser de vidro, sapato existe, mas de vidro? Da mesma forma, “As fadas” que por si só já mexem 

com o nosso imaginário. 

Em “Cinderela...”, o nome designado à filha boa deve-se ao fato de, após o serviço 

doméstico, ela sentar-se nas cinzas do borralho. Então, suas irmãs a chamavam de Cinderela ou 
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Gata Borralheira. É também um nome insólito formado das cinzas, do resto, com intuito de zombar 

e humilhar. Porém, saiu das cinzas do borralho e conquistou o filho do rei. 

Para Propp (2006), a motivação tanto pode ser as razões como os objetivos das personagens, 

que as conduzem a realizar uma determinada ação ou outra. O gato saiu a procurar algo que pudesse 

levar ao rei, ganhar sua confiança e assim colocar em prática o seu plano. Utiliza-se de uma série de 

mentiras que são contadas para que o seu patrão também ganhe a confiança do rei e possa casar com 

a filha da majestade. A primeira mentira foi após capturar um filhote de coelho, levá-lo para o rei 

dizendo que foi o marquês de Carabás que enviou, depois de ter forjado o afogamento do patrão no 

rio, logo adiante uma série de mentiras a respeito dos campos e do castelo. Em “Cinderela ou O 

sapatinho de vidro”, Cinderela poderia ter contado às irmãs que, na verdade, ela era a princesa do 

baile, mas não, decide esconder até que o príncipe vá procurá-la, isto é, vá procurar aquela que 

perdeu o sapatinho. Em “As fadas”, a segunda moça poderia ter sido gentil com a fada disfarçada, 

mas não, escolhe ser arrogante. Desta forma: “o comportamento dos personagens no decorrer do 

conto é, na maior parte dos casos, motivado pelo próprio desenvolvimento da ação, e somente o 

advento do dano ou da carência, função primeira e fundamental do conto, exige alguma motivação 

complementar” (PROPP, 2006: 73). 

Podemos pensar que são motivações complementares, por exemplo, os desafios que o gato 

encontra no decorrer do caminho, os quais direcionam os seus atos, como a sua atitude no castelo 

cujo dono era um ogro. Destacamos como outra motivação complementar a atitude de rejeição da 

mãe quando vê que a outra filha foi amaldiçoada, toda vez que ela falasse, sairiam de sua boca uma 

serpente ou um sapo. Em “Cinderela...”, o baile funciona como motivação complementar, pois é lá 

que ocorre o encontro, o desencontro do casal e a perda do sapatinho. 

Nelly Novaes Coelho (2000: 173) afirma que a fada é a personagem que continua exercendo 

o poder de atração sobre os homens e sobre as crianças, pertence aos mitos e assim encarna a 

possível realização de seus sonhos, aspirações, fantasias, imaginação etc. Sendo assim, uma história 

com o título “As fadas” motiva as crianças e os adultos a lerem pelo fascínio que já existe na sua 

imaginação. Cinderela sonhava com uma vida melhor, diferente daquela exploração que vivia: “era 

ela que lavava as louças e as moringas, que esfregava o chão do quarto da mulher e das duas filhas” 

(PERRAULT, 1997: 66)1. Mesmo com todos esses afazeres, queria ir ao baile, então, após chorar 

muito, tanto que sua madrinha, a fada, apareceu para realizar seu sonho. 

                                                 
1 Na edição da Martins Fontes, por nós escolhida, não há numeração de página, porém para facilitar a 
localização da referência, assim como também visando atender às exigências para apresentação de trabalho 
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Com efeito, as motivações suscitadas nos títulos são desenvolvidas no decorrer da narrativa 

e as personagens interagem de tal forma com esses elementos que o que para nós é insólito 

transforma-se em sólito pela naturalidade de como as ações são desenvolvidas. 

Vejamos o pedido do gato ao seu patrão: “– Não se aflija, patrão. Se me der um saco e um 

par de botas para andar pelo mato, vai ver que não se saiu tão mal assim na partilha” (PERRAULT, 

1997: 54). Mesmo o patrão não acreditando naquela história, atendeu o pedido do gato que calçou 

as botas, pegou o saco e saiu para executar seu plano. 

Em “As fadas”, a mãe fica espantada ao ver sair da boca da filha duas rosas, duas pérolas e 

dois grandes diamantes, mas naturalmente manda a outra filha ir à fonte e ser boa com a pobre 

mulher, mas, ao chegar lá, encontra a fada disfarçada de princesa e, pela má vontade da moça, 

amaldiçoa-a, dizendo que toda vez que falasse sairia de sua boca uma serpente ou um sapo. Fada ou 

bruxa? 

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 
limites (quando nenhuma solução natural poderia valer). A partir do momento em que 
passam a ter comportamento negativo, transformam-se em bruxas. (COELHO, 2000: 174) 

Assim, a atitude da fada disfarçada em relação à segunda moça que vai à fonte contraria a 

essência das fadas, pois são seres marcados pela bondade e pela delicadeza. No conto analisado, a 

fada interfere na vida das personagens, uma vez que com o dom concedido à primeira moça faz com 

que ela, após ser expulsa de casa, encontre o filho de um rei e se case com ele; a outra termina 

rejeitada até pela mãe, morrendo no fundo de um bosque. 

Por trás do título, no plural, estão as duas naturezas das fadas, a boa e a má, aquela que 

abençoa e a que amaldiçoa, mas isso só depreende-se por meio da narrativa. O primeiro olhar 

direcionado a esse título retoma uma série de experiências insólitas, como a varinha de condão que 

transforma tudo ou realiza sonhos, castelos misteriosos, personagens que são salvas através do 

poder desses seres e todo um mundo mágico se abre em nossa imaginação, suscitando assim em nós 

a vontade de descobrir os acontecimentos. Então, esse primeiro olhar vai mais além, é preciso tocar 

a obra, é preciso ouvi-la, é preciso sair do habitual e se entregar ao mundo dos sonhos em que é 

possível, sim, um gato de botas, um sapatinho de vidro e uma fada que concede dom de acordo com 

o que está no coração das pessoas. 

                                                                                                                                                                  
acadêmico segundo modelo da ABNT, paginamos de acordo com o critério adotado para livros, assim como 
trabalhos monográficos. 
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Em “Cinderela ou O sapatinho de vidro”, a fada também concede a Cinderela naturalmente 

dois sapatinhos de vidro, sapatinhos que são os motivadores do desenrolar dos acontecimentos. Há 

aí um fato a ser comentado: a perda do sapatinho é que ocasiona o encontro das personagens 

separadas pelo horário cronologicamente marcado, meia-noite, para que toda magia seja desfeita, 

sendo assim a falta do sapatinho realça a sua existência: “a tomada de consciência daquilo que falta 

pode-se produzir do seguinte modo: o objeto que falta dá, involuntariamente, sinal de sua 

existência, mostrando-se por um instante, deixando atrás de si um rasto brilhante, ou aparece ao 

herói em alguma representação (narração, retrato)” (PROPP, 2006: 74). Por que o príncipe não 

procura pelo vestido, pela carruagem e pelo cocheiro gordo? A carência daquele objeto perdido 

torna necessária a sua existência, nota-se que ele não se desfaz após a meia-noite: “de seus trajes 

magníficos, só restava um sapatinho, o par do que tinha deixado cair do pé” (PERRAULT, 1997: 

72). 

Os títulos escolhidos nos prendem pelo inusitado, sendo inusitado também o que acontece 

na narrativa. As botas do gato permitem que ele saia pelos matos, pelos campos a capturar coelhos e 

perdizes para levar ao rei em nome do marquês de Carabás, aí está a utilidade das botas, proteger as 

patas do animal, preocupações estas que deviam estar à margem de seres ficcionais, mas lhes são 

atribuídas conferindo um aspecto humano. O sapatinho de vidro transforma a gata borralheira em 

princesa e a ida da filha mais nova à fonte, concede-a um dom maravilhoso, que serve como dote na 

conquista do filho de um rei, porém a segunda moça, sendo má, é amaldiçoada. 

Curioso é pensarmos no título concedido ao gato. Adriano da Gama Kury, em seu 

Minidicionário da Língua Portuguesa (2002), destaca uma série de significados destinados ao 

vocábulo mestre, entre eles estão: professor, homem de grande saber e nomeada, aquele que é 

versado numa arte ou ciência e considerável, grande, extraordinário (Cf. KURY, 2002: 699). 

Merecido título, pois são as artimanhas e a esperteza do gato que conferem ao patrão todas as 

riquezas e o casamento com a filha do rei. As características atribuídas aos homens são transmitidas 

ao gato nessa história, que, com um golpe de mestre, transforma o infortúnio do irmão caçula 

provocado pela divisão da herança, em felicidade. 

Os títulos podem abarcar inúmeros significados que lhe serão conferidos de acordo com o 

saber elocucional de cada um que lê, assim como também de acordo com as marcas deixadas pelo 

autor na hora de criá-los. Ítalo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio (1990), ao falar 

sobre a idealização de um conto afirma: “a primeira coisa que me vem à mente na idealização de 

um conto é, pois, uma imagem que por uma razão qualquer apresenta-se a mim carregada de 
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significado, mesmo que eu não o saiba formular em termos discursivos ou conceituais” 

(CALVINO, 1990: 104). Daí percebemos a importância da imagem formada pelo leitor ao 

visualizar o título de uma obra, pois essas imagens, carregadas de significados, seduzirão crianças e 

adultos. 

Por fim, percebemos, a partir desse estudo, a grande importância na escolha dos títulos das 

obras, as quais seduzem-nos logo no primeiro contato, então convidam crianças e adultos a se 

entregarem ao prazer da leitura, existindo assim um sentimento de afetividade em relação ao que 

estamos lendo, fazendo parte do papel das emoções: “o papel das emoções no ato de leitura é fácil 

de se entender: prender-se a uma personagem é interessar-se pelo que lhe acontece, isto é, pela 

narrativa que a coloca em cena” (JOUVE, 2002: 20). Da mesma forma que se prender ao título é 

interessar-se pelo que dele irá suscitar. 
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DO SÓLITO AO INSÓLITO 
O entre lugar da magia diante da medicina 

 
Luciana Morais da SILVA∗ 

 

O presente trabalho tem por objetivo discorrer acerca da presença do insólito no conto 

maravilhoso “A Bela e a Fera”, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (2004), e no conto 

contemporâneo “Lorelai”, de Xosé Luis Méndez Ferrín (1993), traçando semelhanças e 

dessemelhanças entre as duas narrativas e demonstrando até que ponto a magia perpassa o cenário 

contemporâneo com releituras e metamorfoses. O sujeito moderno crê no poder advindo de planos 

paralelos, mas faz uso da ciência, talvez ainda utópica, para transpor barreiras e “fazer florescer” 

novas transformações, não mais provenientes do “pó de pirlimpimpim” ou da magia de uma 

feiticeira e sim oriundas de mudanças possíveis através da medicina estética e da modernidade. 

O termo insólito abarca aquilo que está para além da ordem, do natural, o extraordinário, o 

sobrenatural, contrapondo-se ao sólito. Dessa forma, nota-se, conforme Flavio García (2007), que 

os eventos insólitos são os infreqüentes, pouco comuns de acontecer, raros, inusuais, anormais, os 

que contrariam o uso, os costumes, as regras e as tradições, enfim, os que surpreendem ou 

decepcionam o senso comum vigente, às expectativas quotidianas de uma dada cultura, em um dado 

momento e em dada e específica experienciação da realidade (Cf. GARCÍA, 2007: 19). 

Observa-se em ambas as narrativas a modificação do ponto de vista, uma vez que em 

“Lorelai” um tratamento médico a torna uma moça “normal”, algo sólito a transforma em um ser 

dentro dos padrões de normalidade; o que não ocorre em “A Bela e a Fera”, pois Fera, magicamente 

salvo pelo amor de Bela, volta a ser um príncipe, sem garras ou pêlos; de maneira insólita, o ser 

transformado em um animal torna-se um homem. 

Há, entre os dois textos, semelhanças no que tange a salvação pelo amor e a maldição da 

feiúra, que os torna seres à margem da sociedade: Lorelai encastelada devido à sua aparência, e a 

Fera levando medo ao coração das pessoas que o vêem, visto que temem o que desconhecem. 

Na sociedade contemporânea, nota-se que alguns contos apresentam a concepção de amor 

romântico com um caráter mais físico, material, ou seja, sólito, diferenciando-se da vertente insólita 

dos contos maravilhosos, em que as barreiras que impedem a união entre um ser enfeitiçado e uma 

bela jovem são transpostas pelo poder de “transcender as aparências físicas” (BEAUMONT, 1756). 

A jovem virtuosa enamora-se pela alma generosa, esquecendo-se da feiúra ou da aparência 

                                                 
∗ Graduanda em Letras (UERJ/ FFP) – Bolsista BIC-FAPERJ sob a orientação do Prof. Dr. Flávio García. 
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animalesca, o que já não acontece na narrativa de Méndez Ferrín (1993), na qual a jovem aprisiona-

se por ser feia, ainda esperando seu príncipe. Apesar de não haver nenhuma descrição no conto que 

relate o florescimento do amor à primeira vista, há um convite para Lorelai tratar-se: 

Fael perguntoulle á princesa: “¿Queredes deixar de ser un monstro?”. E ela contestou que 
si. “Pois logo il ― pediulle il ― entrade no coche e víndevos comigo”. Fóronse os dous a 
Orvia. Alí, o Fael, tívoa dous anos a tratamento e ela convertiuse num ser normal..., 
normal e seica até fremoso. Nesjekllou Fael e ela casaron. (FERRÍN, 1993: 58) 

O casamento de Lorelai só se efetiva após seu tratamento e convivência. A motivação 

apresentada em “Lorelai” para o nascimento do amor é basicamente o desejo de salvar a jovem de 

sua prisão. Já nos contos maravilhosos têm-se a “cura” ou a retirada do feitiço por meio do amor 

desinteressado, sendo então a preocupação e o carinho pontos de partida para que o ser enfeitiçado 

retorne a sua forma original. O amor não salva Lorelai de um feitiço, a “cura”, ou seja, o tratamento 

nesta narrativa é encontrado por meio da medicina, isto é, através de uma “mágica” moderna. 

A ocorrência para além do natural ou do ordinário se dá com a chegada de um completo 

estranho a um vilarejo, este recebido como herança por uma princesa, que constrói uma torre para 

ser salva à espera de seu príncipe. São esses elementos que se assemelham ao ambiente mágico dos 

contos maravilhosos, pois “Destino, determinismo, fado... são presenças constantes nas histórias 

maravilhosas, onde tudo parece determinado a acontecer, como uma fatalidade a que ninguém pode 

escapar” (COELHO, 2000: 178). 

O ambiente que cerca a princesa, desde a chegada de Nesjekllou Fael, colorido por um tom 

dourado, derivado das plantações de trigo, inundam a narrativa de uma presença mágica 

influenciando a vida das personagens, principalmente, pela espera de Lorelai que coloca sua vida na 

“mão do destino”, crendo no futuro e em sua salvação. Independente do fado, porém sem deixar de 

levá-lo em conta, nota-se toda uma estruturação da diegese, demonstrando-a como uma releitura das 

narrativas típicas do gênero Maravilhoso. 

Afinal, para Le Goff (1983), “As manifestações do maravilhoso parecem muitas vezes sem 

ligação com a realidade cotidiana, mas revelam-se dentro dela” (LE GOFF, 1983: 25). O mistério 

em torno de Fael, bem como a torre, a princesa aprisionada, com um sorriso “máis belo que o 

mencer” (FERRÍN, 1993: 56) são elementos típicos do gênero Maravilhoso que para aquele mesmo 

autor, é “um contrapeso à banalidade e à regularidade do quotidiano” (LE GOFF, 1983: 24). 

Na narrativa ferriniana, o herói, Nesjekllou Fael, adentra a cidade em um “coche”, carro, 

indicando a influência da modernidade: uma clara representação da “evolução em marcha” 

(CHEVALIER Apud SIECZKOWSKI, 2004: 78). Este símbolo da evolução confronta-se com o 
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ambiente agrário, onde passa a viajante em meio aos trigais, com um clima de magia e ainda de 

mistério, temas germinados pelas peregrinações a Santiago de Compostela (Cf. SIECZKOWSKI, 

2004: 78). Tais elementos inscrevem-se num âmbito de encantamento e magia, em que as 

intervenções insólitas não causam estranhamento, sendo até mesmo esperadas, características 

próprias do gênero Maravilhoso. Assim, nota-se um dado inquietante do maravilhoso medieval, o 

fato de ninguém se interrogar sobre a sua presença, a qual não tem ligação com o quotidiano e está, 

todavia, completamente inserida nele (Cf. LE GOFF, 1983: 26). 

São evidentes na narrativa de Ferrín elementos do gênero Maravilhoso, que dialogam com a 

magia do conto de Beaumont, ambos construindo o amor diante da feiúra, já que o puro amor se 

demonstra proveniente do íntimo, dos valores arraigados. O conto de Ferrín em sua epígrafe ― 

“Fremoso o seu sorrir coma um gran fato de bisontes brancos” (FERRÍN, 1993: 55) ― apresenta 

um poder enigmático, sedutor e ainda grandioso (Cf. SIECZKOWSKI, 2004: 77), indicando uma 

jovem que tem em si uma magia, um poder de encantar incomum ou o que poderia chamar-se de 

insólito. Todavia, o poder de maravilhar, influenciando todos à volta da jovem divide espaço com 

sua aparência: ela traz em si, “ao mesmo tempo, paradoxalmente, um caldeirão onde se misturam e 

se confundem a força da atração e a da repulsa” (BRUNEL Apud SIECZKOWSKI, 2004: 77). 

No conto “A Bela e a Fera”, verifica-se a preferência da encantadora Bela pelo coração de 

Fera, ao invés de primar pela aparência física. Isso fica evidente no trecho: 

“Confesso que seu coração me agrada muito. Quando penso nele, o senhor não me parece 
tão feio.” 

“Tenho um bom coração, mas sou um monstro.” 

“Muitos homens são mais monstruosos”, disse Bela, “e gosto mais do senhor com essa 
aparência que daqueles que, por trás de uma aparência de homens, escondem um coração 
falso corrompido, ingrato.” (BEAUMONT, 2004: 77) 

Em “Lorelai”, há uma preocupação com o físico, já que a jovem “sente-se um monstro” por 

não ter a aparência comum às pessoas de seu vilarejo. A jovem, diferentemente dos contos 

maravilhosos, em que as donzelas são magnânimas e angelicais, reconhece-se como um ser amorfo 

e se envergonha. Repugnância por si mesma demonstrada em: 

E díxome, despedíndose, antes de se pechar: “Vella Aba, agora xá teño onde ocultar a 
miña vergoña”. E díxenlle eu: “Miña raíña, ¿e cando sairedes do cilindro?”. Contestoume: 
“Só cando um home mo pida, pra me levar coil”. E entrou na torre sebosa, inmensa, 
coaquiles seus tociños a pesarlle no espírito... De entón pra diante non voltou a sair mais 
da torre de marfim. (FERRÍN, 1993: 57) 

Empreende-se, no conto, a construção pela própria princesa Lorelai de uma barreira para sua 

proteção ou para se esconder. Uma forma física, ou seja, uma torre para dar-lhe segurança, 
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distanciando-a do mundo que a reprovava, com seu corpo “groso e deforme. Non cabía máis 

comparación pra il que o de unha balea” (FERRÍN, 1993: 57). A jovem traz em si o conflito do 

sujeito moderno que, preso aos dogmas sociais, aprisiona-se. A reclusão de Lorelai se deve a um 

medo social, público, frente ao diferente, pois a princesa só era disforme, feia, por não estar dentro 

dos padrões de beleza do local em que vivia, uma provável denúncia da realidade presenciada na 

contemporaneidade. 

De acordo com Marshall Berman (1987): “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). 

Observa-se em “Lorelai”, portanto, uma princesa que se afasta dos padrões de beleza de seu 

vilarejo, virando vítima e algoz em seu cárcere, isto é, presa por sentir repugnância por si mesma, 

ela deixa de ser livre, tornando-se uma prisioneira das imposições sociais. Como uma princesa dos 

contos maravilhosos ou das narrativas do gênero Maravilhoso, a jovem almeja ser salva pelo braço 

forte de um cavaleiro valoroso, sabendo de seu destino, aguarda-o sem questionamentos, mantendo-

se apenas mostrando seu sorriso insólito, que sempre encantara os que a cercavam. 

Segundo Luís Flávio Sieczkowski, Lorelai tranca-se na torre com o objetivo de se 

enclausurar e se punir. Para ele, a princesa se tranca nessa grandiosa torre de marfim e se isola do 

mundo exterior, como se não tivesse vida própria, por estar estigmatizada pela monstruosidade de 

seu aspecto físico (Cf. SIECZKOWSKI, 2004: 80). Demonstra-se, assim, o completo desprezo de 

Lorelai por sua forma física e sua não adaptação a vida quotidiana, já que ela se auto-observa como 

um ser estranho, diferente, que só terá chance de ser feliz quando for resgatada por um cavaleiro – 

uma imagem masculina – que lhe estenda a mão (Cf. SIECZKOWSKI, 2004: 81). 

“A Bela e a Fera” é uma narrativa que tem como personagem principal uma fera horrenda 

com modos humanos e atitudes gentis e carinhosas, um ser que traz medo e terror aos corações que 

o observam, porém puro e bondoso enamora-se por Bela, a jovem que entrega sua vida para salvar o 

velho pai. Neste conto, nota-se que a heroína Bela é determinada e, principalmente, uma moça cheia 

de virtudes já que em vários momentos da narrativa abre mão de sua própria felicidade para manter-

se ao lado de seu pai, contudo, seus valores são altamente invejados por suas irmãs. Há um 

ambiente de aventura, de amor, mas principalmente, de redenção e ensinamento, visto que os maus 

pagam com a infelicidade e os bons “vivem felizes para sempre”. 

Em “Lorelai”, de Mendéz Ferrín a princesa “era feia, horribelmente feia..., pro tina o nome 

mais belo da vila” (FERRÍN, 1993: 56). Isso é contado por Aba Upseig, ama de Lorelai, uma 



 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

52

mulher com muita sabedoria e que guarda um grande carinho pela princesa. É ela, portanto, que 

detêm nas mãos o poder e a autoridade, de maneira absoluta e inquestionável. Enquanto os mais 

jovens são sempre os predestinados (Cf. COELHO, 2000: 180), Aba é uma senhora, presente em 

toda a narrativa, que reitera sua afeição pela princesa, parecendo conhecer os desejos e angústias da 

jovem, a ama de Lorelai narra sua histórias com grande sabedoria e a jovem princesa enquadra-se 

no lugar dos predestinados a um bem maior. 

Tanto em “Lorelai” quanto em “A Bela e a Fera” existe um ambiente de magia e fé. No 

segundo, até mesmo referência à fé cristã e a intervenção divina ― “O negociante agradeceu a 

Deus” (BEAUMONT, 2004: 69) ―, elementos ausentes no primeiro. Nas duas narrativas, as 

personagens que sofrem por suas aparências crêem em uma saída para os seus males, acreditando 

em caminhos a serem trilhados para o sucesso. 

 Talvez Fera não tenha tanta fé quanto Lorelai, entretanto, consegue uma jovem que venha 

por livre e espontânea vontade tomar o lugar de seu pai, o que poderia não ter acontecido, assim 

como a chegada do desconhecido Fael para tratar Lorelai. Percebe-se uma aura de encantamento 

presente nas duas histórias, já que o destino age na vida das personagens, com a quebra de um 

“feitiço” / “maldição” ou pelo sofrimento e juramento de amor sobre um corpo inerte ou por meio 

de uma intervenção médica, embora sempre resgatando valores e instaurando premissas essenciais à 

vida na sociedade moderna. 

É evidente na narrativa ferriniana algo mágico que envolve os cenários e até mesmo as 

personagens, apesar da constante aparição e reelaboração de elementos próprios à 

contemporaneidade. No conto de Beaumont, vê-se a constância dos valores e da magia, um poder 

que serve para castigar e salvar, vide a forma de Fera e seu “renascimento” enquanto homem, belo, 

príncipe e virtuoso. 

O herói, em “Lorelai”, abandonou seu cavalo, seu companheiro de batalha, porém adquiriu 

um carro repleto de marcas peculiares, que o distanciam do comum, do corriqueiro, até mesmo pelo 

ar de mistério envolto em sua aparição. Esse homem demanda e, ao invés de partir após ver Lorelai, 

como os outros príncipes, ele opta por ajudá-la, demonstrando seu caráter e um poder detido em seu 

coração como o dos cavaleiros medievais que guardavam sua força para ajudar a próximo. 

Na narrativa de Beaumont, não há a construção do herói como em “Lorelai”, já que quem 

resgata Fera do castigo de ser um monstro é Bela. Contudo, o homem por trás da aparência de Fera 

e de sua “maldição” é alguém que aprendeu o caminho do bem, um ser que tem sua alma revelada 

por um amor advindo de uma pessoa bondosa e que aceita trocar sua vida para salvar a de outrem. 
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Bela se constrói como uma heroína, ainda que não armada e pronta a enfrentar os males como um 

cavaleiro, mas como uma dama respeitável e valorosa que vê por trás da aparência exterior. 

Em ambas as narrativas, há uma magia que envolve as personagens e que é, principalmente, 

coadjuvante na construção do caráter das mesmas. O insólito em “Lorelai” apresenta-se de forma 

mais sutil, porém é bem demonstrado no mágico sorriso da jovem princesa e em toda a vila, com 

seus trigais, a inesperada chegada de Fael e até mesmo com a transformação de Lorelai. Já em “A 

Bela e a Fera”, o insólito é recorrente, uma vez que todos os bens e domínios de Fera encontram-se 

sob um feitiço, dando a ele certa aura mágica, muito bem exposta no trecho em que ele deixa Bela 

partir para ver seu pai, quando esta se deita em sua cama no castelo e acorda na casa de seu pai. 

Nota-se nas duas narrativas a ocorrência de eventos insólitos, mais tácitos em Ferrín e 

explícitos em Beaumont, isso se dá pela constituição dos contos, já que um apresenta todo um 

encadeamento devido às intervenções mágicas, “A Bela e a Fera”, enquanto o outro coloca em um 

segundo plano o maravilhoso, estabelecendo uma crença no destino em que uma moça de sorriso 

mágico tem seu resplendor e desgraça em si mesma, visto que, em “Lorelai”, a princesa sente 

repulsa por sua aparência, mas, quando sorri, encanta os que a cercam, ou seja, os que a vislumbram 

ficam maravilhados. 

Tanto em “Lorelai” quanto em “A Bela e a Fera” ocorre uma transformação nas 

personagens. É evidente que em cada uma das narrativas há uma roupagem específica e uma 

abordagem necessária para o desenvolvimento da trama. O insólito apresenta-se nas narrativas ora 

confrontando-se com o sólito ora corroborando com o mágico ou sobrenatural. 

Nas narrativas, existem elementos próprios do gênero Maravilhoso, relidos e/ou 

ressignificados em “Lorelai” e simplesmente explicitados em “A Bela e a Fera”. A maravilha em 

“Lorelai”, o sorriso da protagonista, encontra-se confrontada, haja vista a feiúra que necessita um 

tratamento, ao invés de uma mágica, feita pela presença do outro ou por uma varinha, que a 

transmute em um ser normal. Fera, por sua vez, é salvo pelo sentimento de Bela, ou seja, o animal 

transmuta-se em príncipe pela simples companhia e jura de amor do ente querido. 

Enfim, há a presença do insólito em ambas as narrativas, todavia em “Lorelai” ela se dá com 

fortes influências do contemporâneo e das preocupações modernas, visto que Lorelai envergonha-se 

de sua aparência e Fael chega dirigindo um carro, momentos cercados por um determinismo e 

crença próprios do Maravilhoso, contudo ressignificados. 

As diferenças das narrativas são circunstanciais e temporais, entretanto, o amor, a virtude 

que impulsiona os seres a almejarem demandar e salvar o próximo são elementos recorrentes. Haja 
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vista o desfecho de ambas as narrativas em que suas personagens principais, feias e deformes são 

modificadas e revelam-se novos seres belos e magnânimos, tendo seus sentimentos e virtudes 

interiores aparentemente exteriorizados. 
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O MARAVILHOSO NOS CONTOS DE ANDERSEN 
 

Daniel MASSA∗ 
 

Os contos de fadas são, talvez, os mais complexos textos já criados pelo homem. A gama de 

significações que reside oculta sob a superfície lúdica dessas histórias é impressionante. A 

Psicologia, principalmente na figura de Jung, a História e outras áreas do conhecimento já se 

aventuraram no estudo desses contos, e os resultados ajudam a fundamentar a beleza e o mistério 

dessas histórias. 

Vistas, em princípio, como histórias para crianças, os contos de fada atravessaram séculos e 

fronteiras, despertando o encanto de jovens e adultos, até mesmo durante e após a modernidade. Em 

um mundo onde a aceleração de processos se faz axioma e o novo já nasce velho, histórias 

coletadas da oralidade há mais de 300 anos ainda permeiam o imaginário popular. 

Muito dessa beleza e encanto se deve à fantasia e à magia das narrativas. Príncipes e reinos 

encantados, criaturas sobre-humanas, objetos fantásticos, bruxas e fadas permeiam esses contos. O 

universo mágico fundamenta essas histórias e a ocorrência do insólito é uma constante. Quando se 

lê um conto de fada, porém, por mais fantásticos que os enredos sejam, há um pacto entre o leitor e 

o texto que faz com que o mundo da fantasia seja aceito normalmente, sem questionamentos quanto 

a sua veracidade. Esse é o universo do Maravilhoso. 

Todorov (1992) caracteriza o Maravilhoso como um Gênero Literário, assim como o 

Fantástico e o Estranho. O Maravilhoso se diferencia, porém, pela assimilação de eventos insólitos 

que são inseridos na ordem, como se fizessem parte do natural. “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” (MASSA, 2008: 7-8). A ocorrência do 

insólito não provoca qualquer reação particular nas personagens ou no leitor implícito, outro termo 

citado por Todorov (1992) em sua obra. 

Um dos principais nomes da Literatura Infanto-Juvenil mundial, Hans Christian Andersen 

possui uma vasta obra, composta por contos que fizeram e ainda fazem sucesso com crianças de 

todas as partes do mundo. Andersen forma com Perrault e os irmãos Grimm a tríade dos maiores 

autores de contos de fadas que já existiram. Ao contrário, porém, de seus antecessores, Andersen 
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cria e escreve muitos de seus contos, ultrapassando, assim, o estágio da simples coleta oral, método 

utilizado por Perrault e os Grimm. 

Nascido na cidade dinamarquesa de Odense, em abril de 1805, ao limiar do século XIX, 

Hans Christian Andersen teve como pais uma lavadeira iletrada e supersticiosa e um sapateiro culto 

e politizado. “O menino conheceu, na infância, dois mundos culturais diversos, procedente, um, dos 

clássicos da literatura, e o outro, do que lhe transmitiam as mulheres da família, que acreditavam 

em bruxaria e magia negra” (ZILBERMAN, 2008: 59). 

Cria-se, assim, um ambiente perfeito para o surgimento de um grande escritor de contos de 

fada, onde a fantasia e o insólito se unem com a Literatura. 

Andersen, porém, não teve oportunidade de receber uma educação formal enquanto criança, 

devido à grande pobreza de sua família. Ao perder o pai e ver sua mãe se casar novamente, 

transfere-se para Copenhagen, onde passa por todo tipo de dificuldades. Após frustradas tentativas 

de se tornar ator, cantor e dançarino, consegue terminar seus estudos secundários e superiores e 

ingressa na carreira das Letras, realizando traduções e escrevendo ficção e poesia. Em 1835, publica 

O improvisador, romance que lhe dá fama nacional e internacional e lhe permite sustentar-se 

financeiramente como escritor. Foi ao lançar, porém, no mesmo ano, sua primeira série de contos 

infantis que Andersen alcança a glória e se torna o nome mais popular da Literatura Infantil na 

Europa. 

Ao intitular sua autobiografia como O Conto de Fadas de Minha Vida, Andersen resumiu 

sua trajetória de menino pobre que, após superar as adversidades com o seu talento, foi exaltado por 

toda a Europa e adulado, principalmente, pela nobreza – chegou a ser convidado a almoçar com o 

Rei da Dinamarca e a Rainha da Inglaterra. 

Assim como sua biografia, a obra de Andersen é incrível e singular. Ao se traçar um estudo 

comparativo com os outros autores de contos de fada, principalmente Perrault e os Grimm, percebe-

se que existem particularidades que tornam o dinamarquês ainda mais encantador. É possível 

observar em Andersen uma forte influência cristã. A doutrina e os valores do cristianismo 

permeiam muitos de seus contos, tornando-os muitas vezes, realistas. 

A influência para contos religiosos provém, certamente, do convívio com a nobreza 

européia. A primeira coletânea de contos de fada lançada por Andersen, ainda em 1835, é 

constituída inteiramente por histórias onde a temática cristã não aparece ou fica relegada à mera 

função de coadjuvante. Os contos “O isqueiro mágico”, “Nicolau Grande e Nicolau Pequeno”, “As 

flores da pequena Ida” e “A princesa e o grão de ervilha” constituíram essa primeira coletânea. 
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Conforme o sucesso de Andersen aumentava, o convívio com a nobreza e a realeza da Europa 

seguia o mesmo caminho. Nesse momento começam a surgir histórias onde o ideário cristão 

aparece com destaque. 

A presença do cristianismo nos contos de Andersen pode ser encontrada em expressões e 

falas das personagens de diversos contos. Embora a citação seja quase ingênua e o próprio enredo 

do conto não traga valores cristãos incutidos, as marcas encontradas atestam uma mudança no cerne 

do conto de fadas, algo que chega a ser inimaginável em Perrault ou nos Grimm. No conto “Ela não 

valia nada”, um diálogo entre a pobre lavadeira e sua amiga exemplifica bem esta questão. 

– Então ele morreu? Homem bom, direito... Deus não receberá muitos como ele. Deus do 
Céu! Estou ficando tonta! É porque esvaziei a garrafa. Não pude resistir! Sinto-me tão 
mal... (...) 

– Meu Deus, estás muito mal! – disse a velha. (...) 

– Estive muito tempo demais dentro da água fria. Desde hoje de manhã não botei nada na 
boca. Tenho febre! Oh, Jesus, ajudai-me! Meu pobre filho! (ANDERSEN, 1988: 427) 

Existem contos, porém, onde as marcas cristãs são muito mais visíveis e chegam a permear 

todo o enredo. Em “O anjo”, a história gira em torno de um anjo que vem a Terra buscar uma 

criança que morreu para levá-la ao céu. 

Cada vez que morre uma boa criança, um anjo de Deus desce à Terra, toma-a morta em 
seus braços, abre as grandes asas brancas, voa para todos os lugares de que a criança 
gostou, e colhe um punhado de flores, e leva a Deus para que lá vicejem, ainda mais 
lindas que na Terra. O bom Deus estreita todas as flores contra o coração, e beija a que 
lhe é mais querida, fazendo-a adquirir voz e cantar no coro da grande bem-aventurança 
(ANDERSEN, 1988: 221) 

O ideário cristão, de vida após a morte em um paraíso celeste e de um deus onipotente e 

benevolente, está explicitado nesta pequena narrativa. O conto restringe-se apenas à força cristã, 

não apresenta criaturas mágicas ou reinos fantásticos como nas histórias captadas da oralidade por 

Perrault e os irmãos Grimm. 

Os contos de fada são conhecidos por seus reinos fantásticos, onde aventuras são vividas por 

príncipes, fadas e princesas. Itens mágicos e seres sobre-humanos se misturam em um tempo 

mítico, onde a fantasia prevalece. O historiador francês Jacques Le Goff (1983) aponta a comunhão 

destes objetos como caracterizadora da mirabillia, palavra latina que provém do mesmo radical de 

“mirar” e semanticamente remete à visão. A maravilha, então, seria aquilo perante o qual se 

arregala os olhos, ou seja, o diferente, que não se encaixa na ordem. Em seus estudos medievais, Le 

Goff cria um catálogo com seres antropomórficos como elfos, ogros e fadas; cenários como 

florestas encantadas; itens enfeitiçados como botas e espelhos; e insere-os dentro do universo do 



 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

58

maravilhoso. É importante distinguir o conceito do historiador francês do criado por Todorov 

(1992). O maravilhoso de Le Goff fundamenta-se sobre estudos medievais e antropológicos, já o 

apresentado pelo crítico russo pauta-se sobre a Teoria da Literatura. 

Andersen se afasta do maravilhoso medieval justamente ao incorporar o cristianismo em sua 

obra. A influência da temática cristã nos contos do escritor dinamarquês cerceia a presença dos 

objetos da maravilha. 

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) 

O cristianismo confrange o maravilhoso de origem pagã. 

No conto “História da Mãe”, é possível observar esse processo. A história gira em torno de 

uma mãe, frente ao filho doente que é levado de casa pela Morte, “um homem velho e pobre, 

embrulhado numa espécie de grande gualdrapa” (ANDERSEN, 1988: 384). Logo ao início do 

conto, o diálogo entre a Morte e a mãe já apresenta fortes marcas da presença do cristianismo. 

O velho fitou o menino doente, que respirava com muita dificuldade, e ergueu-lhe a 
mãozinha. 

– Não crês que ficarei com ele? – perguntou ela. Não crês que Deus Nosso Senhor não o 
irá tirar de mim? 

O velho, que era a Morte em pessoa, meneou a cabeça de maneira estranha, que tanto 
podia significar “sim” como “não”. (ANDERSEN, 1988: 384-5) 

Após o encontro, a Morte aproveita o descuido da mãe e rouba o menino. A mulher, então, 

sai desesperada em busca de seu filho. Perdida, ela consegue o auxílio da Noite, “uma mulher de 

longas vestes pretas” (ANDERSEN, 1988: 385), que lhe pede para cantar as músicas preferidas do 

seu filho, em troca da ajuda almejada. Mais tarde, quando novamente se perde, ela consegue o 

auxílio de um arbusto, que exige pela informação correta um abraço; a mãe fere-se nos espinhos da 

planta, seu corpo e sangue aquecem o arbusto, fazendo-o crescer novamente no meio do inverno 

rigoroso. Por fim, a mãe se depara com um lago intransponível, seu último obstáculo antes de 

chegar à caverna da Morte. 

A Mãe chegou então a um grande lago, onde não se via nenhum navio ou barco. O lago 
não estava bastante congelado para poder agüentá-la, nem era suficientemente raso nem 
livre de gelo para que ela pudesse vadeá-lo. Todavia, tinha de atravessá-lo, se quisesse 
encontrar seu filho. Ela abaixou-se, para beber toda água do lago. Era coisa impossível, 
mas a Mãe angustiada imaginava que pudesse ocorrer um milagre. (ANDERSEN, 1988: 
386) 
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Nesse momento, fica evidente como o maravilhoso cristão é restrito frente ao maravilhoso 

pagão, centralizando-o sobre uma doutrina monoteísta, onde um único deus é responsável por todo 

e qualquer evento sobrenatural que é cristalizado sob o status de milagre. Em muitos contos de fada, 

a figura que surge para ajudar o protagonista a superar um obstáculo e obter um final feliz é a fada, 

integrante do universo maravilhoso. Ao analisar a obra de Andersen, percebe-se que a presença 

deste ser, que remete em sua origem à cultura e religião Celta, é escassa, quase imperceptível. São 

raros os contos deste autor onde se pode encontrá-la e, mesmo assim, sempre como coadjuvante. 

Em “História da mãe”, a fada é substituída por deus, que assimila todas as suas funções. Ele 

representa o bem, é responsável por prover, fornecer o necessário a quem precisa de sua ajuda. 

Quando a mãe se desespera, ela aguarda um milagre, uma intervenção divina. Fica evidente, 

portanto, que a ausência da fada na obra de Andersen é um sintoma da influência do ideário cristão, 

que cria uma espécie de maravilhoso confrangido. 

Frente ao obstáculo e à espera do milagre, quem surge para ajudar a mãe é o próprio lago.  

– Nunca o conseguirás – disse o lago. – É melhor fazermos um trato. Eu gosto de 
colecionar pérolas, e teus olhos são as duas pérolas mais claras que já vi. Se quiseres 
chorar até que eles caiam em mim, te carregarei para o outro lado, para a grande estufa 
onde mora a Morte e onde ela cuida de flores e árvores que representam vidas humanas. 
(ANDERSEN, 1988: 386) 

Assim como a Noite e o arbusto, a personificação do lago também representa um objeto do 

cerne da mirabillia. Embora a mãe clame pela ajuda de deus, o que irrompe, mais uma vez, é o 

maravilhoso. Sempre que ela se encontra frente a uma dificuldade e busca por um auxílio divino, 

um ser sobre-humano surge para auxiliá-la. O maravilhoso tem origem no paganismo e, por isso, 

lida sempre com as forças da natureza. No conto, elas estão representadas simbolicamente pela 

Noite, que remete ao tempo; pelo arbusto, que como planta assimila a terra e o ar; e, por fim, pelo 

lago, que assinala a água. A marca da permanência do maravilhoso pagão pode ser encontrada nos 

tratos realizados entre a mãe e os seres da natureza. Embora sempre exijam algo em troca, a mulher 

confia neles, canta para a Noite, abraça o arbusto e chora pelo lago. 

É esta tensão entre o cristianismo e o maravilhoso pagão em Andersen que torna sua obra 

espetacular e única. Em uma classificação simples, poderíamos dividir a obra de Andersen em três 

partes não cronológicas: os contos maravilhosos, onde fadas e seres mágicos são referência; os 

contos cristãos, onde a influência da doutrina religiosa é marcante; e, por fim, os contos híbridos, 

onde há uma mistura das duas forças, que se completam dentro da ficção. Este conto, embora 

possua uma temática primordialmente cristã, apresenta em seu cerne marcas do maravilhoso pagão. 
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A estufa da Morte, onde ela cuida de plantas que representam a vida dos homens, é mais um 

exemplo destas marcas. 

Entraram assim na grande estufa da Morte, onde flores e árvores cresciam em estranha 
promiscuidade. Havia delicados jacintos, embaixo de redomas de vidro, muito grandes, 
que os protegiam; (...) e nestas se enroscavam cobras-d’água, enquanto caranguejos 
negros lhes cingiam as hastes com as pinças; havia lindas palmeiras, carvalhos e plátanos, 
havia salsa e tomilho em flor. Cada árvore e cada flor tinha nome, cara um era uma vida 
humana. As respectivas pessoas ainda viviam, umas na China, outras na Groenlândia, 
espalhadas pelo vasto mundo. (ANDERSEN, 1988: 388) 

Quando finalmente alcança o local, a mãe se depara com uma senhora, que guardava e 

cuidava da estufa. Quando perguntada sobre como chegou ao lugar secreto, ela responde: “– Deus 

Nosso Senhor me ajudou – disse a Mãe. – Ele é misericordioso, e tu também o serás” 

(ANDERSEN, 1988: 387). Embora a mãe tenha confiado na orientação recebida pelos seres do 

maravilhoso, caracterizados pelo animismo dos elementos da natureza, no momento de reconhecer a 

ajuda, o crédito recai sobre o deus cristão. 

A velha guardiã, em troca dos negros cabelos da mãe, aconselha-a a ouvir as batidas do 

coração do menino, para que encontre a flor que lhe o representa. Ao achá-la, porém, a mãe percebe 

que ela já estava murcha e triste, prestes a morrer. 

– É inútil... Nada podes fazer contra mim – disse a Morte. 

– Mas Deus o poderá – respondeu a Mãe. 

– Só faço o que Deus quer – disse a morte. – Sou o seu jardineiro. Tomo suas flores e 
suas árvores e as transplanto para o grande Jardim do Paraíso, na terra desconhecida. Não 
ouso, porém, dizer-te como crescem ali e o que lá se passa. 

– Devolve-me meu filho! – pediu a Mãe. (ANDERSEN, 1988: 389) 

O conto, então, faz referência a um deus sábio e onipotente, senhor da razão, que governa 

todas as coisas. A mãe, desesperada, ousa desafiá-lo, contestar a sua vontade. 

A Morte leva-a até um poço, onde ela pode observar duas histórias, duas vidas distintas. 

“Era uma ventura ver como uma das vidas se tornava uma benção para o mundo, ver quanta 

felicidade e alegria se desdobrava ao seu redor. E ela viu a outra vida, repleta de penas e 

atribuições, de terror e de miséria” (ANDERSEN, 1988: 389). A Morte lhe informa que uma dessas 

vidas é a do seu filho, o destino dele e frente a essa afirmação a mãe se aflige com a possibilidade 

de que seu filho tenha que passar por todo aquele sofrimento. 

Aí a mãe gritou de susto. 

– Qual delas era a do meu filho? Dizei-me! Liberta o inocente. Livra meu filho de toda a 
miséria! Leva-o, será melhor. Leva-o ao reino de Deus! Esquece minhas lágrimas, minhas 
súplicas, tudo quanto eu disse ou fiz! (ANDERSEN, 1988: 389) 
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O final do conto alude a um dos principais valores do cristianismo: a submissão. A 

obediência total à vontade de deus, sem questionamentos, é um axioma cristão. Assim como Jó, a 

mãe é um grande exemplo de subordinação às ações divinas, mesmo frente à maior dor. 

A Mãe torceu as mãos, caiu de joelhos. 

– Não me ouças! – suplicou a Deus – Se o que peço é contra Tua vontade, que é sábia, 
não me ouças. Não me ouças! 

E baixou, contrita, a cabeça. (ANDERSEN, 1988: 390) 

É importante observar que, mesmo se tratando de um conto onde o maravilhoso medieval é 

confrangido e cerceado pelo cristianismo, frente aos Gêneros Literários a narrativa de Andersen 

continua inserida dentro do Maravilhoso. A presença da Morte, os diálogos com a Noite, o arbusto e 

o lago são eventos insólitos que não causam qualquer espanto tanto para a personagem quanto para 

o leitor modelo. 

Andersen é considerado o maior escritor da Literatura Infanto-Juvenil mundial e muito disso 

deve-se à singularidade de sua vida e obra. Seus contos e personagens permanecem vivos no 

imaginário popular mais de 200 anos após o seu nascimento. O hibridismo presente em suas 

narrativas cria histórias incríveis, onde valores inversamente proporcionais se completam, 

fundamentando o universo do Maravilhoso. Andersen inaugura um processo onde as forças pagãs 

são absorvidas pelo cristianismo nascente no texto literário para a infância e o resultado ainda 

encanta crianças e adultos do mundo todo. 
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OS ANOS PORTENHOS DE LOBATO 
 

Cléa de OLIVEIRA∗ 
 

“Estou condenado a ser o Andersen desta terra – talvez da América Latina, pois já contratei 

26 livros infantis com um editor de Buenos Aires” (LOBATO, 1964: 346 – São Paulo, 28/03/1943). 

Quando partiu para a Argentina, Monteiro Lobato já era conhecido do público literário para além 

das margens do Rio La Plata. Em 1921, tivera Urupês traduzido por Benjamin Garay e publicado na 

Editora Pax, de propriedade de Manuel Galvéz e seu cunhado, Antonio Bunge. 

Aliás, as duas décadas seguintes à publicação de Urupês foram de intenso trabalho de 

divulgação editorial para Monteiro Lobato e outros escritores brasileiros. Suas obras foram 

traduzidas para o espanhol e lançadas por toda a América Latina a partir da Argentina. Os livros de 

Lobato, em especial, traduzidos, inicialmente, por Benjamin Garay, foram muito bem recebidos. 

Além de Urupês, nos anos 30, em “tierras criollas”, Monteiro Lobato teve o livro Don Quixote para 

crianças (Quijote de los niños) difundido entre os leitores infantis, editado pela Claridad. A editora 

Americalee também editou obras infantis de Lobato, sendo traduzido nesta casa pelo futuro sócio, 

Ramon Prieto.  

Em carta, de 16 de março de 1946, a Godofredo Rangel, o autor de O Sítio do Picapau 

Amarelo explica as razões da viagem e a intenção de permanência em Buenos Aires: 

A estafa é tão grande que quando terminar isso [trabalho de revisão] vou para Argentina, 
realizando afinal um velho sonho. Lá ha pão, Rangel! Ha carne! Ha manteiga, ovos, 
frutas, e tudo da melhor qualidade na maior abundancia. Vou á Argentina para comer – 
parece incrível! 
Creio que me tornei comum de dois países, pois vivo de livros e os que tenho aqui em 
exploração os terei também lá, todos, este ano. Cada livro considero uma vaca holandesa 
que me dá o leite e a subsistência. O meu estabulo no Brasil conta com 23 cabeças no 
Otales, mais 12 na Brasiliense e mais 30 Obras Completas. Total de 65 vacas de 40 litros. 
E o meu estabulo na Argentina (e mais países hispanicos) fica depositado lá mesmo, de 
modo que para mim uma temporada lá não tenho de recorrer ao leite daqui. E como tenho 
de cuida de dois estabulos, o remedio é tornarme comum de dois: parte do ano aqui, parte 
lá. E tudo está tremendamente facilitado com o caminho aereo. Vai-se daqui lá hoje em 8 
horas, creio. (LOBATO, 1964: 373-4 – São Paulo, 16/03/1946) 

Monteiro Lobato, na carta a Godofredo Rangel, de 16 de março de 1946, mostra grande 

entusiasmo em relação ao país vizinho (“Lá ha pão, Rangel! Ha carne! Ha manteiga, ovos, frutas, e 

tudo da melhor qualidade na maior abundancia”), porém, ao contrário do que muitos pensam, a 

Argentina – apesar da preocupação de Domingo Sarmiento (1811-1888) com a educação, 
                                                 
∗ Doutora em Estudos de Literatura pela PUC-Rio. Pesquisadora da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio; 
integrante da Reler (Rede de Estudos Avançados em Leitura). 
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estabelecendo a universalização da instrução pública em seu mandato presidencial1 – não possuía 

mercado editorial nacional forte e consolidado. No início do século XX, por volta de 1907, não 

havia em solo argentino editoras nacionais, contrastando com o número de bibliotecas2 e livrarias. 

As livrarias vendiam o que as editoras estrangeiras, sobretudo francesas, editavam. Dez anos mais 

tarde, por iniciativa de Manuel Gálvez, um grupo de escritores abriu a Cooperativa Editorial Buenos 

Aires. 

El lector de hoy, que en cada uno de los últimos lustros ha visto aparecer varios millares 
de libros publicados por doscientos editoriales – a ese número llegaron en 1946 –, se 
asombrará cuando le diga que en 1915 no existía en Buenos Aires ni un solo editor. Los 
que así se llamaban eran simples libreros, y publican tres o cuatro libros por año, 
generalmente de Historia o Derecho, y harto raras veces de literatura. Los libros 
argentinos de carácter literario eran pegados por sus autores. El librero, aunque figurase 
como editor, era nada más que administrador, y un administrador poco propenso a rendir 
cuentas. (GÁLVEZ, 2002: 438) 

A amizade e troca epistolar entre Manuel Gálvez, grande empreendedor do mercado 

editorial argentino, e Monteiro vinham de longa data. Aproximados pelo amigo em comum, 

Benjamin Garay, Lobato e Gálvez mantinham correspondência freqüente. Assim como Manuel 

Galvéz publicou Lobato pela Pax; Lobato, por sua vez, publicou Nacha Regules, de Gálvez, pela 

Companhia Gráfica Monteiro Lobato e, também, alguns artigos sobre literatura argentina saíram na 

Revista do Brasil e, tal qual, o escritor brasileiro,  

Gálvez, que pertenecía por nacimiento a la elite provinciana, buscaba otras maneras de 
sostener un nombre en el campo literario y los modos de la fama de salón le parecían un 
obstáculo a la consolidación de una profesión de escritor que permitiera la mayor libertad 
estética porque partía de una independencia respecto de las elites sociales (…) 

Gálvez tuvo la percepción agudizada de quien buscando un lugar y debía detectar todos 
los signos de aceptación o de rechazo por parte de sus contemporáneos o de los 
consagrados. Esta susceptibilidad respecto del reconocimiento de su propia obra es 
irritante, sin embargo lo vuelve agudo en la percepción de los mecanismos que regulaban 
las relaciones literarias. Es sensible a la adulación y tiende a organizar los méritos en 
función de su participación en los acontecimientos. Pero ese espíritu alerta a la 
competencia y, proclive a sentirse humillado o disminuido, lo coloca, al mismo tiempo, 

                                                 
1 Domingo Faustino Sarmiento foi presidente da Argentina entre os anos de 1868-1874. Educador, 
preocupou-se com educação no país vizinho, principalmente, laica. Depois de deixar a Presidência, ocupou 
vários cargos, inclusive de Ministro do Interior no governo de Alvellaneda. A Lei 1420, determinando o 
ensino obrigatório, comum, gratuito e laico é reflexo de seu desempenho como educador. Esta lei foi 
sancionada depois de longo dos debates ocorridos nos anos 1883-1884, e sua filosofia foi inspirada no 
vigoroso pensamento dos integrantes do I Congresso Pedagógico Argentino e Sul-Americano, realizado em 
Buenos Aires (abril e maio de 1882). A realização deste Congresso foi decisiva na difusão e esclarecimento 
das novas idéias sobre educação popular. 
2 No início do século XX, havia cerca de 400 bibliotecas em território argentino. Como ilustração, alguns 
números: capital federal (56); província de Buenos Aires (180); Córdoba (26); Santa Fé (29); Tucumán (12); 
e La Pampa (14). 
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en la mejor posición para definir los equilibrios de fuerza, la emergencia de nuevos 
lugares de consagración (…) 

Cumple así el destino sociológico del escritor en ascenso, que responde a todas las 
pendencias y se implica en todos los conflictos. (SARLO, 2002: 14; 16) 

Em seu livro de memórias, Manuel Galvéz narra a amizade com alguns brasileiros, a quem 

não deixa de exaltar sua admiração e desejo de publicação de suas obras literárias: Coelho Neto, 

Ronald de Carvalho, Claudio de Souza e Monteiro Lobato. 

Sobre este último, escreve o parágrafo abaixo, no capítulo “Amistades extranjeras”: 

Con Monteiro Lobato la amistad fue grande y sincera. Yo le edité en 1921 Urupês, el más 
famoso de sus libros, y él, que dirigía una importante editorial en San Pablo, publicó en 
portugués Nacha Regules, en una tirada de cinco mil ejemplares, que se agotó poco 
después. Lobato publicó varios artículos sobre libros míos y se cambió conmigo muchas 
cartas. Como es frecuente entre los brasileños, y no obstante la sobriedad que mostraba en 
su obra creadora, era entusiasta en el elogio. Hace algunos años vino a Buenos Aires. 
Estuvo a visitarme. Fuera de esta vez alguna otra, nos vimos. Había venido a vivir a la 
Argentina. Cuando le preguntaban en San Pablo para qué se iba a ese país, contestaba: “A 
comer”. Pero nuestro clima le sentó pésimamente. Su mal, la tuberculosis, se le agravó. 
Su físico, harto pobre – Lobato era chiquito, muy flaco – le señalaba como candidato para 
ser víctima del bacilo Koch. Era también muy feo, de piel oscura. Caracterizábanle unas 
gruesísimas cejas de bandolero, de recios y ariscos pelos, que parecían aun más grandes 
en el pequeño rostro sin bigotes. Pasó en Córdoba casi todo el tiempo, y volvió a San 
Pablo para morir. Fue un tipo de escritor raro en la América latina: sabía hacer libros y 
hacer dinero. Ganó mucho con una fazenda. Se arruinó. Se enriqueció con la editorial 
Monteiro Lobato y volvió a arruinarse. Fue cónsul en Nueva York. Fue propietario de 
minas y, en este carácter, tuvo una cuestión con el gobierno – era presidente Getulio 
Vargas –, que lo metió en la cárcel. Y por tercera vez volvió a enriquecerse con sus libros 
para niños que, en vida de él, alcanzaron, en toda América latina, a la pavorosa cifra de 
diez millones de ejemplares. Tantas actividades perjudicaron al formidable narrador que 
había en él. Aparte Urupês, cuentos, tal vez no escribió otro libro de gran valor literario. 
(GÁLVEZ, 2002: 652-3) 

A amizade entre Lobato, Garay e Gálvez contribui, consideravelmente, para fortalecer a 

relação editorial e circulação dos escritores de ambos os países. 

Apesar de levar consigo a ação empreendedora e a visão de homem de negócio que lhes 

eram intrínsecos ao espírito irrequieto, a audácia de abrir uma editora e publicar a si mesmo em um 

país latino-americano, de língua hispânica, não foi façanha tão exitosa como foram as façanhas 

brasileiras. Em Buenos Aires, associa-se Miguel Pilato, Manuel Barreiro e Juan Ramon Prieto, 

Monteiro Lobato na editora Acteón. Por esta editora, foram traduzidos e publicados Urupês e 

Hércules, em um só volume de luxo. A sua meta era atingir cerca de 140 milhões de leitores, 

incluindo leitores de espanhol nos Estados Unidos. Ainda sob o selo da Acteón e o pseudônimo de 
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Manuel P. Garcia, escreveu e editou La nueva Argentina3, em 1946, com tiragem inicial de três mil 

exemplares. 

Retirando o elemento fantástico, La nueva Argentina tem a estrutura semelhante à de O Sítio 

do Picapau Amarelo: um adulto – Don Justo – que fala às crianças – Pancho e Pablo – e suas 

palavras, na realidade, são dirigidas ao adulto leitor-guia; no fim da história, os meninos são 

capazes de convencer o tio a apoiar as metas peronistas, às quais era contrário. Além do caráter 

pedagogizante bem marcado na obra, há o caráter panfletário e propagandista do governo peronista. 

O tema abordado criou certa celeuma entre os intelectuais argentinos e, até mesmo, brasileiros: 

esclarecer ao leitor as bases e objetivos do Plano Qüinqüenal elaborado por Perón e seus ministros. 

Monteiro Lobato foi acusado de apoio ao peronismo. 

A narrativa de Lobato faz sucesso e o Conselho de Educação da Província de Buenos 
Aires sugere ao governo contratar uma tiragem de 150 mil exemplares para distribuição 
gratuita nas escolas. Foi o quanto bastou para que, no Brasil, alguns jornalistas – dentre 
os quais Cláudio Abramo, então no Jornal de São Paulo – o acusassem de ter-se vendido 
ao peronismo, escrevendo o livro sob encomenda. “Ao que parece”, fulminou o 
articulista, “o Sr. Monteiro Lobato andou comendo pratos condimentados pelo impetuoso 
esposo da Sra. Evita.” (AZEVEDO, 2001: 345) 

Aproveitando-se do objeto e objetivo da obra, algumas províncias compraram e inundaram 

suas escolas do livro. O governo da província de La Plata, por exemplo, encomendou cem mil 

exemplares para que fossem distribuídos para a população local (Cf. KOSHIYAMA, 2006). Em 

realidade, o livro de Lobato seguia os trilhos do livro didático argentino do fim do século XIX e 

meados do século XX. Neste período, os livros eram instrumento para formação da identidade 

nacional. 

El surgimiento en Argentina de las primeras editoriales especializadas hizo posible la 
publicación masiva de textos escolares, sobre todo de libros de lectura para la escuela 
primaria. Muchos de ellos alcanzaron múltiples ediciones y tuvieron vigencia a lo largo 
de las décadas, convirtiéndose en vehículos de primera importancia para la creación de 
esa nueva identidad común. La misma imágenes, lecturas, poesías, lecciones, 
impregnaron fuertemente la vida escolar y mentalidades de varias generaciones, en un 
mundo en el que el libro escolar tenía pocos competidores que le disputaran su poder para 
construir imaginarios colectivos. Además, sus destinatarios no fueron solamente los niños 
que acudían a las escuelas, sino también “un sujeto lector ampliado” constituido por sus 
familias, a las que los libros se dirigían explicita o implícitamente, con el fin de introducir 

                                                 
3 Cf, CORBIÈRE (1999), o discurso proferido por Juan Perón na ocasião do recebimento título de doutor 
Honoris Causa, oferecido pelas universidades argentinas, em 14/11/1947, também foi intitulado “La nueva 
Argentina”, nele sintetizava alguns aspectos de sua concepção sobre “pedagogia peronista”. O projeto que 
chamaria “Nueva Argentina” (tomado do livro homônimo, de 1940, do economista Alejandro E. Bunge) 
surgiu dos planos originários de Perón e estabelecia que a sociedade argentina necessitava de uma nova 
constituição orgânica de suas forças sociais, políticas e culturais para produzir um processo de modernização 
econômica de tipo keysiano do qual deveria nascer um país independente.   
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ciertas nociones y principios en los hogares, sobre todo en aquellos en los que no existían 
más libros que los que debían utilizar los hijos en la escuela. (CUCUZZA, 2007: 11) 

É bem verdade, que em um primeiro momento, o populista Juan Perón recebera apoio de 

maciço de vários segmentos da sociedade, inclusive dos intelectuais. Isto significa dizer que o 

operário argentino acreditou em mudanças, na possibilidade da classe a qual pertencia (cada vez 

maior devido à corrente imigratória, sobretudo estrangeira, incessante desde o século anterior4) 

ocupar lugar de destaque e reconhecimento como a classe que carregava o país nas costas, junto 

com a classe agrária. 

Porém, ainda que não possamos e não devamos utilizar metodologia linear ou critério 

maniqueísta para compreender esta época e, em particular, as modificações econômicas, 

educacionais e socioculturais ocorridas, que não foram poucas, lembramos que o movimento 

populista encabeçado por Perón está vinculado a outros do pós-guerra, quando estouraram as lutas 

armadas por independência e os processos de descolonização em vários países. 

O programa de Perón não foi socialista, mas é indubitável que as reformas econômico-

sociais iniciadas na sua gestão na Secretaria de Trabalho configuram as marcas socializantes de sua 

época. Muitos pontos abordados no Plano Qüinqüenal e algumas realizações foram condicionados 

pelo que representava a classe trabalhadora, uma vez que o populismo peronista estava sustentado 

por esta classe. 

Nosotros cometimos aquí las primeras herejías contra la verdad capitalista. Hoy, como un 
homenaje a todos los compañeros que debieron soportar los ataques doctrinarios (y 
también los no doctrinarios) proclamo la victoria de nuestras herejías sobre la vieja 
verdad capitalista que se bate en retirada perseguida por los pueblos que ella explotó 
durante siglos. (PERÓN Apud CORBIÈRE, 1999: 72) 

No entanto, não cabe neste trabalho a análise e a reflexão sobre as transformações ocorridas 

na sociedade argentina a partir do peronismo, embora, tenha sido, sem dúvida, uma época de 

desenvolvimento nacional e refletir, de certa forma, na produção literária e nas atividades 

empresariais de Monteiro Lobato em Buenos Aires. 

O certo é que Lobato via a Argentina como o grande país latino-americano. Vinte anos 

antes, quando esteve nos Estados Unidos também expressou admiração pelo país, pelo 

desenvolvimento socioeconômico do país ao norte. 

                                                 
4 Em 1854, a população de imigrantes estrangeiros na região pampiana era composta por 25 mil franceses; 
22.800 ingleses; 20 mil espanhóis; 15 mil italianos, alemães e austríacos; 4 mil americanos. 
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Monteiro Lobato escreve a Godofredo Rangel, em carta data de agosto de 1957, escrita em 

Nova York: 

Rangel: 

Recebi tua carta. Em vez de pega-la do “seu Martins”, aquele estafeta que descrevi no 
Suplicio Moderno, pegueia-a no Consulado. Interessante os nossos destinos. Você 
condenado a pular duma “cidade morta” para outra, e eu a saltar duma cidade viva para 
outra mais viva ainda: Taubaté – S. Paulo – Rio de Janeiro – New York... 

Sinto-me encantada com a América. O país com que sonhava. Eficiência! Galope! 
Futuro! Ninguém andando de costas! (LOBATO, 1964: 301-2 – New York, 17/08/1927) 

No entanto, a relação com Argentina é outra, em vários aspectos – lingüístico, histórico, 

cultural, social –, ou seja, questões que podiam aproximar dois países são as que provocam 

contrastes. 

No fundo, Argentina e Estados Unidos foram refúgios, já que, nestes países, não fincou 

âncora, não permaneceu e, tampouco, esqueceu o Brasil e sua potencialidade: 

Pois bem: ontem retardei-me no escritório e quando saí, já noite, dei com a lua no céu. 
Entreparei, comovido. Era a primeira vez que a via em New York. Será verdade? 
exclamei lá por dentro. Então ha lua nesta terra? Lua sempre me pareceu uma coisa lá do 
Brasil, lá da fazenda, lá de Areias. E fui sentar-me num dos bancos da praça já deserta, 
com os olhos fixos na lua – na minha velha e boa lua! (LOBATO, 1964: 315 – New 
York, 28/111928) 

Os empreendimentos e ações em terras brasileiras e estrangeiras eram uma pequena 

demonstração, um recado, para quem aqui estava e o impedia de alguma forma de fazê-lo. Como 

lembra Carmen Azevedo (2001): 

Nas diversas cruzadas e causas públicas em que se engajaria ao longo da vida, Monteiro 
Lobato, sonhava transformar o Brasil em uma nação próspera cujo povo pudesse desfrutar 
os benefícios gerados pelo progresso e desenvolvimento. 

Com essa perspectiva tentou implantar novos métodos de criação e produção agrícola na 
fazenda Buquira. Tornou-se apóstolo das campanhas de saneamento, defendendo a 
aplicação da ciência médica – em lugar das rezas e benzedeiras – contra as doenças e 
parasitas que infestavam o organismo da população de baixa renda. E, consciente da 
importância da comunicação e poder da palavra escrita, expandiu o mercado livreiro até 
as fronteiras mais remotas. (AZEVEDO, 2001: 205) 

Era a demonstração de que ele não alucinava, era recado também para aqueles que não 

acreditavam, ou não sabem, que sonhos, loucuras, ações e realizações são feitos da mesma matéria-

prima. 
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O INSÓLITO NA (RE)CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO DAS REALIDADES 
A fragmentação pós-moderna 

 
Adilson Soares da SILVA JÚNIOR∗ 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os conflitos causados pela manifestação do 

insólito ao desafiar a realidade referencial – o sólito – e ao instaurar-se na narrativa construindo e 

reconstruindo realidades. Abordar-se-á a maneira pela qual o insólito – seja pelo viés sobrenatural 

ou extraordinário – é capaz de transformar-se em sólito e vice-versa, a partir da percepção e da 

(re)construção dos espaços diegéticos e personagens e, conseqüentemente, os meandros que 

constituem essas novas realidades. Para tal estudo, serão trabalhadas as narrativas “As estranhas 

faculdades de Sebastião Zeimoto”, de Mário de Carvalho (1985), e “No retiro da Figueira”, de 

Moacyr Scliar (2006). Serão ainda contemplados aspectos da pós-modernidade e diferenças e 

semelhanças entre os gêneros da tradição. 

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). 

Questionar a realidade pode assumir, a princípio, a condição de absurdo, de incontestável; 

no entanto, quando referimo-nos às narrativas que carregam o insólito como sua parte estrutural, 

tornam-se inevitáveis discussões acerca de suas possibilidades crítico-interpretativas, suas 

peculiaridades estruturais, acarretando considerações miméticas, filosóficas, etc. Sendo assim, as 

tensões naturais entre a realidade inscrita numa diegese que se “desmancha no ar” e onde tudo é 

questionável com relação a outra – referencial – tida como paradigma de análise, merece certamente 

ser contemplada. Ora, se aceitarmos a realidade passível de ser construída, obviamente adentramos 

no campo da linguagem e seu papel na construção do discurso, das narrativas. 

Nos grandes gêneros da Tradição, percebemos o tratamento diferenciado na construção das 

realidades. O Realismo-Maravilhoso, por exemplo, estrutura suas narrativas na coexistência de dois 

planos, duas explicações, relativizando assim o conceito de verdade e produzindo realidades 

múltiplas e diferentes da referencial. O Fantástico, segundo Todorov (1975), gênero estruturado em 
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constante hesitação, aponta sempre para possibilidades diferentes de construção da realidade ora 

para um sistema empírico ora para um sobrenatural. 

A existência dessas possibilidades de estruturação das realidades diegéticas já traz o teor 

conflitante da produção ficcional, muito mais marcadamente nas narrativas que contemplam o 

insólito como seu motor. 

Em se tratando da recepção por parte do leitor, a narrativa em sua formação, proporciona 

uma experiência de significação particular dentre o vasto eixo paradigmático e sintagmático que o 

constitui, pois esta adquire uma localização no tempo e espaço psicológico do leitor que o permite 

fazer escolhas de leitura e de sentido em detrimento à significação esperada. 

É válido ressaltar que a articulação do leitor com as narrativas do insólito só se concretiza 

quando sua leitura é essencialmente pautada na crença de que o insólito se constrói na realidade 

apresentada pela narrativa; e não como alegoria ou recurso metafórico. Se definirmos as 

manifestações do insólito como artifícios metafóricos, a realidade que se instaura após o 

aparecimento do extraordinário continua sendo regida pelos mesmos paradigmas da realidade 

referencial, o sólito. A linguagem, neste caso reconstrói a mesma realidade. Em outras palavras, o 

insólito só permite a construção de uma nova realidade diegética ao combater-se com o sólito 

naturalmente advindo da realidade referencial. Desta forma, reconstroem-se, instauram-se novas 

realidades em novos espaços em meio a personagens fragmentadas e conseqüentemente, novas 

percepções da realidade. 

 Em “As estranhas faculdades de Sebastião Zeimoto”, os eventos insólitos funcionam como 

estruturadores da narrativa e fazem com que as ações se desencadeiem a partir disso. Narra-se a 

história de um “homem respeitoso, sóbrio e comedido, de casa para o trabalho e do trabalho para 

casa” (CARVALHO, 1985: 33) que possuía a estranha capacidade de, ao beber, profetizar desastres 

que se realizavam.  

Antes mesmo de se revelar o primeiro evento insólito, a narrativa começa a tecer os espaços 

físicos e identitários da personagem principal apontando todos os referenciais para os paradigmas 

da realidade natural. A narrativa constrói uma imagem do Mestre Zeimoto perfeitamente aceitável 

aos constituintes da realidade referencial. 

Mestre Zeimoto não sofria o vinho. Arredassem-se dele as festas, as comemorações. É 
que bastava a Sebastião Zeimoto o mais pequeno decilitro para lhe sobrevir a maior 
carraspana do mundo, como se fosse o álcool elixir mágico capaz de transformar gente 
pacata em monstros turbulentos. Estes excessos, desproporcionados ao comedido copito 
de vinho branco, que, ainda por cima, nem bebia até o fim, aconteciam pouco, que ele 
mesmo se guardava de tocar no inimigo. Só por ocasião de qualquer festejo a que não 
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pudesse furtar-se. E sempre no convencimento de que uma golada mililítrica não ia lhe 
fazer mal, que ele não era menos que os outros. De maneira que as medonhas explosões 
de Mestre Zeimoto tinham uma freqüência, quando muito, anual, e toda a gente sabia, 
que, passada a crise, logo no dia seguinte ele regressaria à sua rotina de homem 
cumpridor e honrado. (CARVALHO, 1985: 33-4) 

Sintagmas como “elixir mágico capaz de transformar gente pacata em monstros turbulentos” 

e “medonhas explosões” denunciam um possível estranhamento que é anulado pelo narrador por 

sintagmas como “freqüência, quando muito, anual” ou “ele regressaria à sua rotina de homem 

cumpridor e honrado”. Apesar de já anunciar nos primeiros parágrafos a condição de fraqueza de 

Zeimoto perante a bebida alcoólica, o que vai desencadear no evento insólito posteriormente, a 

linguagem não denota nenhuma característica que possa desafiar a ordem natural da realidade 

referencial, isto é, nada que possa desarticular a estrutura sólita da narrativa. 

Porém, até perto dos cinqüenta anos, o que mais o fazia temido nestes assomos 
alcoólicos, era a capacidade de profetizar. Suspendia, por instantes a ribaldia, fixava 
muito sério o interlocutor, engolia em seco, estendia um dedo trêmulo e vaticinava 
futuros, sempre desastrosos ou desgraçados: que um morreria de desastre, que o outro 
perderia o emprego, que um terceiro se atiraria pra debaixo do comboio...E tudo isso batia 
de tal maneira certo que, quando, nos seus acessos, pressentiam que ia profetizar, todos se 
afastavam em corrida ligeira pretextando o adiantado da hora ou afazeres subitâneos. 
(CARVALHO, 1985: 34) 

Ao instaurar-se o primeiro grande insólito, a narrativa traça uma nova realidade, que 

obviamente se configura diferentemente da realidade referencial, a anterior. No entanto, o 

questionamento sobre essa diferença não habita numa nova construção espacial diegética como 

representação direta da realidade referencial, mas sim na construção das próprias personagens e 

suas identidades fragmentadas. A fragmentação da identidade de Zeimoto é o que possibilita a 

construção da nova realidade modificando o panorama do espaço diegético, do mesmo modo, 

fragmentado. Sebastião Zeimoto passa a possuir características que possibilitam o seu desapego 

perante o sólito, isto é, realizar profecias alcoolizado não o torna um ser pertencente à realidade 

referencial. “Se as coisas impossíveis podem ter mais efeito de veracidade que o material bruto da 

observação ou do testemunho, é porque a personagem é, basicamente, uma composição verbal, uma 

síntese de palavras, sugerindo certo tipo de realidade” (CANDIDO et alli, 1972: 78). 

Prova disso é que sua particularidade é percebida pelas outras personagens – retratando o 

paradigma referencial – como algo que foge da ordem esperada dos acontecimentos, vai de 

encontro às expectativas do senso comum. 

Bem, se a narrativa dispõe de artifícios – neste caso as personagens secundárias – que 

percebam e ratifiquem o caráter extraordinário dos eventos que o paradigma da realidade referencial 
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também julga como incomuns, isso significa dizer que, ao manifestar-se, o insólito cria uma nova 

realidade. Por conseguinte, ao não contestar os eventos insólitos, ao banalizá-los e torná-los 

cotidianos, aceita-se a nova realidade proposta. 

O narrador heterodiegético estabelece uma primeira realidade que é desconstruída pela 

instauração do insólito. Em seguida, a narrativa segue numa linearidade temporal partindo da 

comemoração do aniversário do protagonista e do prenúncio do segundo grande evento insólito na 

narrativa: “Mas no dia em que fez cinqüenta anos esta sua temível faculdade alterou-se como se 

verá” (CARVALHO, 1985: 34). Zeimoto, ao beber, não mais profetiza, ele passa a materializar 

coisas à sua volta. 

Mas tio Zeimoto, assim desamparado, não conseguia entrar na rua. Entesava-se, muito 
sério, o corpo oscilando, dava dois passinhos curtos a direito, desandava para o lado com 
as pernas bambas a pedalarem em falso (...) Repetida a manobra perante a espectativa dos 
assistentes, deu um novo estampanço na parede do lado contrário. À quarta tentativa, 
quando já todos desesperavam de o ver penetrar na rua, o tio Zeimoto queixou-se em 
altos berros: - Há aqui um portão a tapar minha rua! Quem foi o mariola que pôs aqui um 
portão? Arregalaram todos os olhos, e arregale-os também o leitor que é caso para isso, 
pois mal o tio Zeimoto deu o dito, logo um enorme portão chapeado de ferro se ergueu à 
entrada da rua vendando-a até a altura de um primeiro andar. (CARVALHO, 1985: 36) 

Com a aparição de um novo evento insólito, toda a narrativa se reestrutura novamente 

causando ainda mais fragmentos de identidades e realidades. No momento em que Zeimoto, ao 

beber, não realiza mais profecias, ele passa de profetizador a um simples bêbado confuso, já que por 

um curto período de tempo, o status de insólito que constituía sua identidade e caracterizava a 

narrativa se dilui, devolvendo a narrativa às regências dos paradigmas da realidade referencial, do 

sólito. 

Entre a breve tensão entre o insólito da profecia que se nega a manifestar-se e a 

materialização efetiva, proporcionando a volta do insólito na estrutura narrativa, há a voz do 

narrador, que contribui para a percepção da próxima fragmentação de realidade instituída. Ao 

dirigir-se ao leitor, o narrador atesta a materialização como sobrenatural reafirmando a condição do 

insólito na narrativa. Em outras palavras, o insólito volta à narrativa não da mesma forma de antes, 

mas com uma nova realidade construída. 

Se antes o insólito da profecia era banalizado e desprezado pelas personagens; neste 

momento, o da materialização, será apropriado, explorado: “– Ó tio Zeimoto, peça aí uma bengala 

que é pra eu me amparar. – Ora sai uma bengala para este senhor com todos os matadores...- disse o 

Zeimoto entre dentes (...) E na mão do homem apareceu uma bela bengala de linhas perfeitas, 

incrustada de madrepérolas” (CARVALHO, 1985: 36). 
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Todos os que acompanhavam Zeimoto, quando este fez surgir um grande portão de ferro e 

uma escada em frente à rua, “compreenderam que o tio Zeimoto se tinha perdido o dom de fazer 

profecias durante as bebedeiras, tinha em contrapartida ganho o dom de materializar coisas” 

(CARVALHO, 1985: 36) banalizando assim a origem do evento insólito. Mesmo o Zeimoto 

banaliza suas estranhas faculdades: “Encantado com as suas extraordinárias faculdades, ele, durante 

o percurso, materializou um televisor a cores, um estojo de ferramentas, a estátua do Marquês de 

Pombal, um canguru e uma vaca, além de outras pequenas miuçalhas que não cabe referir” 

(CARVALHO, 1985: 36). 

No desfecho da narrativa, há uma grande apropriação do insólito pelos personagens ao levar 

o Sebastião Zeimoto para os Serviços de Informação do Exército por causa de seu talento. 

A serralharia começou a ser rondada por uns sujeitos que se exprimiam com uma forte 
pronúncia estrangeira e se interessavam muito pelo trabalho do tio Zeimoto. Foi talvez 
por isso que, numa bela tarde, veio um jipe da tropa e o levou, depois de espraiadas 
conversações. Dizem que os Serviços de Informação do Exército o têm à sua guarda, por 
mor das potências estrangeiras, e que já lhe estão a pôr à prova os talentos. 
(CARVALHO, 1985: 36) 

A narrativa é estruturada nessas tensões de sólito e insólito, nessas transformações de sólito 

em insólito, reconstruindo por conseqüência, as realidades diegéticas, por meio da personagem 

principal e das secundárias que percebem e julgam os acontecimentos, mas nunca procuram 

explicações para tais. 

Em “No retiro da Figueira” de Moacyr Scliar (2006), existe também uma tensão entre sólito 

e insólito que vai se revelando gradativamente no decorrer da narrativa. Conta-se a história de uma 

família que recebe um prospecto de um condomínio fechado “maravilhoso” que oferecia segurança 

extrema. Apavorados com a violência, eles decidem se mudar. Uma narrativa que constrói espaços 

como condomínio fechado e promessa de segurança como alternativa à cidade violenta, nada tem de 

diferente dos paradigmas que regem a realidade referencial, sendo assim, aparentemente não há 

acontecimentos insólitos na narrativa. No entanto, uma série de fatos começa a ser revelada dando 

um caráter de estranhamento, de fuga da ordem habitual das coisas à mesma. 

Logo a primeira frase da narrativa denuncia que algo de errado aconteceu: “Sempre achei 

que era bom demais” (SCLIAR, 2006: 76). O narrador autodiegético então, após sua declaração, 

passa a narrar sua própria experiência, construindo uma realidade que muito se assemelha a uma 

representação da realidade referencial. O espaço diegético do condomínio e das personagens vai se 

construindo linearmente sem que nada de incomum, de extraordinário. 
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A vida lá era realmente um encanto. Os bem-te-vis eram pontuais: as sete da manhã 
começavam seu afinado concerto. Os pôneis eram mansos, as aléias ensaibradas estavam 
sempre limpas. A brisa agitava as árvores do parque - cento e doze, bem como dizia o 
prospecto. Por outro lado, o sistema de alarmes era impecável. Os guardas apareciam 
periodicamente à nossa casa para ver se estava tudo bem sempre gentis, sempre 
sorridentes. (...) O primeiro mês decorreu - tal como prometido no prospecto - num clima 
de sonho. De sonho, mesmo. (SCLIAR, 2006: 79) 

No entanto, após consolidar toda a realidade da narrativa sem inserções do insólito, o 

narrador gradativamente começa a inserir pequenas doses de eventos considerados não habituais aos 

paradigmas da realidade referencial até, no desfecho, introduzir abruptamente toda a carga insólita 

da narrativa, fragmentando as identidades das personagens secundárias e desconstruindo a realidade 

concomitantemente com a desconstrução do espaço diegético. “Em cena, sobretudo, a 

construção/desconstrução dos personagens e suas identidades, paralelamente aos experimentos 

sobre o lugar da realidade ficcional” (VILLAÇA, 1996: 78). 

Uma manhã de domingo, muito cedo – lembro-me que os bem-te-vis ainda não tinham 
começado a cantar – soou a sirene de alarme. Nunca tinha tocado antes, de modo que 
ficamos um pouco assustados – um pouco, não muito. Mas sabíamos o que fazer: nos 
dirigimos, em ordem, ao salão de festas, perto do lago. O chefe dos guardas estava lá, 
ladeado por seus homens, todos armados de fuzis. Depois, pedindo desculpas pelo 
transtorno, explicou o motivo da reunião: é que havia marginais nos matos ao redor do 
Retiro e ele, avisado pela polícia, decidira pedir que não saíssemos naquele domingo. (...) 
Contrariados ficaram alguns no dia seguinte quando a sirene tornou a soar de madrugada. 
(...) Ficamos retidos naquele dia e no seguinte. (...) Foi no quarto dia que o avião desceu 
no campo de pouso. (SCLIAR, 2006: 79 -80) 

Perante os indícios que – em conjunto com a linguagem estruturadas em ironias – 

contribuem para a desconstrução da realidade que foi instaurada no início da narrativa vão 

gradativamente se manifestando. O disparo da sirene de alarme num condomínio que prometia 

segurança, a descoberta de que os prospectos teriam sido enviados a pessoas selecionadas e ficarem 

trancados 4 dias num condomínio culminarão em um insólito maior. Eles descobrem que foram 

seqüestrados e estão presos no Retiro da Figueira. “Nunca mais vimos o chefe e seus homens. Mas 

estou certo que estão gozando o dinheiro pago pelo nosso resgate. Uma quantia suficiente para 

construir dez condomínios iguais aos nossos – que eu, diga-se de passagem, sempre achei que era 

bom demais” (SCLIAR, 2006: 81). 

Mais uma vez, as tensões entre sólito e insólito vão emergindo. O retiro que proporcionava 

segurança ao mesmo tempo prendia as famílias como um cativeiro. Vemos, neste caso, o espaço 

diegético corroborando a reconstrução de novas realidades, pois o espaço de condomínio 

transforma-se em cativeiro causando a desconstrução das identidades e a fragmentação dos espaços, 

das realidades. O que parecia a solução dos problemas vai se tornando o problema maior; o chefe de 
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segurança e seus homens são, na realidade, seqüestradores. Ao constatar o insólito, a realidade se 

reestrutura e se configura de uma nova maneira, com novos personagens, este é o momento da 

passagem efetiva do sólito para o insólito, o processo que através da percepção, interfere e 

fragmenta a realidade referencial. 

As identidades nesta narrativa ainda trazem um fator relevante no que concerne a construção 

das realidades, pois, diferentemente de Sebastião Zeimoto, as personagens de “No retiro da 

Figueira” não banalizam os pequenos insólitos que vão se manifestando, mas estes são 

desconsiderados a partir das explicações racionais do chefe de segurança. “Depois, sempre pedindo 

desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da reunião: é que havia marginais nos matos ao redor 

do Retiro e ele, avisado pela polícia, decidira pedir que não saíssemos naquele domingo” (SCLIAR, 

2006: 79). 

Ao aceitarem as explicações do chefe de segurança, a narrativa corrobora a construção da 

realidade pautada nos paradigmas da realidade referencial. Contudo, à medida que o chefe vai se 

tornando o seqüestrador, toda a explicação racional de antes vai se desconstruindo e abrindo espaço 

para uma nova realidade onde o que passa a configurar o insólito para as personagens é 

efetivamente o que se configurava sólito para o leitor. Em outras palavras, para as personagens, o 

que vai de encontro às expectativas é o fato de não perceberem que durante muito tempo estavam 

sendo seqüestradas (acontecimentos narrados durante todo o desenvolvimento da narrativa), e não o 

seqüestro em si, a situação final (revelada apenas no fim da narrativa), como é encarada pelo leitor. 

Em “No retiro da Figueira”, percebemos nitidamente o processo de construção da realidade 

através da linguagem, pois o narrador autodiegético, poderia ter articulado toda sua narrativa de 

uma forma diferente, de forma que as identidades das personagens fossem denunciadas logo de 

início, de forma que o espaço do condomínio já fosse tratado com o cativeiro que se tornou no fim, 

etc. Inúmeras as possibilidades de construção são abertas para o ponto de vista do narrador em 

primeira pessoa. 

Por seu caráter notoriamente de cunho reflexivo e pelo insólito ser sutilmente tratado como 

fato corriqueiro, a narrativa assemelha-se ao gênero Absurdo, vertente dos grandes gêneros da 

Tradição que se caracteriza por utilizar elementos surpreendentes ou ilógicos na composição da 

narrativa, trazendo como foco o tratamento de forma inusitada da realidade e tendo como principal 

objetivo a reprodução da crise do homem na sociedade. 

Ambos os textos ao construírem novas realidades embasadas na banalização do insólito 

trazem aspectos característicos da Pós-modernidade, principalmente no que tange as construções de 
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identidade e da subjetividade na era contemporânea. Em “As Estranhas faculdades de Sebastião 

Zeimoto”, a busca pela origem dos eventos insólitos é substituída pela vantagem que a 

materialização das coisas pelo Zeimoto poderia causar à cidade e, no desfecho da narrativa, o 

Zeimoto é levado para experiências na Inteligência do Exército. 

Ao apropriar-se do insólito, refuta-se a idéia de que, na pós-modernidade, as tensões não se 

concluem apenas no efeito do vazio, da angústia, mas o vazio é preenchido pelo mercado, o que nos 

leva também a uma interpretação relacionada às identidades do homem pós-moderno e sua relação 

com o poder na sociedade, revelando assim as várias faces das identidades e seus deslocamentos na 

sociedade contemporânea. 

O homem pós-moderno possui identidades fragmentadas que podem conferir a ele, 

diferentes facetas em diversas ocasiões. Esse deslocamento de identidades é característico da 

contemporaneidade: “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” (HALL, 2004: 12). 

Ao perceber que poderia se apropriar de seu novo “talento”, Zeimoto tinha a sensação de 

poder que diferenciava-o dos outros, e de que toda sua alegria era fruto do que poderia “ter” do que 

poderia “possuir” e materializar. Suas emoções focavam a coisa, o “agora” o “objeto em si”. Em 

outras palavras, ao ignorar a origem do insólito, as personagens procuram maneiras de se 

aproveitarem disso para razões mercadológicas, capitalistas, que as fariam se inserir numa 

sociedade onde os vazios são preenchidos pelo “agora”, pelo “momento”. 

A cultura sonha, somos sonhados por ícones da cultura.(...) O mercado unifica, seleciona 
e, além disso, produz a ilusão da diferença através dos sentidos extramercantis (...) O 
mercado é uma linguagem e todos nós procuramos falar algumas de suas línguas: nossos 
sonhos não têm muito jogo de cintura. Sonhamos com as coisas que estão no mercado. 
(SARLO, 2006: 25-6) 

Em “No retiro da Figueira”, além dos mesmos aspectos de fragmentação das identidades, 

percebemos, construído na ironia, o isolamento a que se sujeita o homem. O espaço que se 

propunha seguro também distancia o homem. Por fim, o insólito, ao não ser indagado, permite que a 

situação chegue a um extremo em que aqueles responsáveis pela segurança tornem-se os algozes, os 

criminosos. 

Em suma, o presente trabalho procurou contemplar como o tratamento do insólito em 

determinadas narrativas contemporâneas pode contribuir para a reestruturação de realidades e 

fragmentações de identidade, fenômenos marcadamente recorrentes na época dita pós-moderna. 



 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

77

Conclui-se também que, para se estudar as tensões entre sólito e insólito, é necessário considerar 

abordagens referentes a questões de paradigmas. Além disso, foram feitas considerações a respeito 

de semelhanças e diferenças com as premissas dos grandes gêneros da Tradição sem deixar de 

discutir a recepção de tais narrativas e de tais (re)construções por parte do leitor e dos seres de 

papel. 
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A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE DIEGÉTICA NAS NARRATIVAS 
CONTEMPORÂNEAS DO INSÓLITO 

A banalização pós-moderna 
 

Aline de Almeida MOURA∗ 
 

Toda literatura consiste num esforço para tornar a vida real. (Fernando 
Pessoa) 

Desde a Antiguidade, histórias são contadas, tendo características diferentes de acordo com 

o momento histórico e espacial a que pertencem, com o efeito que se procura alcançar, com o seu 

aspecto estruturante, entre outros. Pode-se ressaltar uma categoria específica de narrativas que se 

estruturam ao redor do insólito, cuja característica fundamental é o surgimento de atos e/ou seres 

incomuns, desusados, extraordinários, sobrenaturais, que rompem com o senso comum. Tem-se, 

dessa forma, a existência de diferentes gêneros já consolidados pela tradição que se pautam nessa 

categoria de formas diferenciadas, e outros em via de estudo, como o Maravilhoso, o Fantástico, o 

Estranho, o Absurdo, o Realismo Maravilhoso, o Insólito banalizado, entre outros. 

É importante dizer que o insólito é uma categoria fluida, que muda de acordo com a 

realidade histórica, ou seja, nem sempre fatos que foram considerados insólitos são atualmente 

vistos da mesma forma e vice-versa. Assim, ao se estudar diversos textos dessa categoria, tem-se 

que atentar para a recepção e o seu senso comum, no caso, a sociedade contemporânea ocidental, 

que ainda se pauta na característica moderna de crer na racionalidade. Todavia, a maioria dos 

gêneros do Insólito não depende da subjetividade do leitor na sua integração ou não no insólito, pois 

muitas vezes são construídas no interior da narrativa pelas atitudes dos seres de papel perante o 

insólito, embora haja gêneros como o Absurdo em que não essa identificação por um desejo de 

afastamento da realidade referencial, incitando a reflexão. 

A fluidez do conceito do insólito não deslegitima sua existência como categoria fundamental 

em diversos gêneros, pois conceitos são fluidos e historicamente determinados. Muitas das verdades 

científicas foram desmistificadas, o que pode ainda ocorrer. "O conceito surge pela atividade da 

razão (logos), através da abstração das percepções, isto é, das qualidades ou atributos. A base do 

conceito é a representação racional, porém o representado consiste no conceito objetivo 

(aparentemente)" (CASTRO, 2007). O próprio período contemporâneo se caracteriza por questionar 
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as verdades, mesmo as científicas, tendo alguns teóricos que afirmam a morte da verdade, a era da 

incerteza. 

Ressalta-se que o universo espacial-temporal no qual se desenrola a história, criando um 

"mundo possível", que enquadra, valida e confere inteligibilidade à história, é, segundo designa 

Genette, a diegese (Apud REIS, 2000: 26-7) ou a realidade diegética. Ela se constrói no processo de 

leitura do texto ao criar um “imaginário” a partir de seu componente fictício, que também contem 

elementos do real (ISER, 1996: 13). Segundo Iser (1996), desta forma, há na narrativa ficcional o 

real, o extratextual, o fictício, o além do real e o imaginário, faculdade humana resultante da junção 

dos dois níveis. 

Segundo Aguiar e Silva (1979), “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), sendo necessária a permanente reflexão. No caso da categoria do 

insólito, os gêneros têm como uma das principais diferenças a realidade diegética e o tratamento do 

insólito na mesma. Por exemplo, no Maravilhoso, a realidade diegética é alucinada, tomando os 

insólitos como corriqueiros, geralmente buscados. Completamente diferente de um texto do gênero 

Estranho, que se pauta numa realidade referencial cientificista, questionando a veracidade dos 

eventos insólitos, gênero que também se distancia do Realismo Maravilhoso, já que este equipara a 

realidade referencial cientificista com uma realidade alucinada, fazendo com que ambas convivam 

em harmonia na mesma diegese. Os textos do Insólito Banalizado, um dos gêneros representantes 

da contemporaneidade, já possuem um tipo totalmente novo de diegese, baseada na realidade 

referencial, mas com a incorporação indiferente de eventos insólitos, pois esta época se caracteriza 

pelo questionamento do real, da verdade, do cientificismo que dominou a sociedade desde o 

Iluminismo, embora esse questionamento não signifique que as suas bases tenham sido suplantadas. 

Todavia, mesmo que alguns gêneros tenham uma relação de identidade entre a diegese e a 

realidade referencial, retomando as palavras de Aristóteles (1973), o poeta tem compromisso com a 

verossimilhança e não com a realidade, embora o mundo ficcional seja parasita do mundo empírico, 

sendo necessário para a perfeita compreensão do texto ficcional, o conhecimento do leitor acerca do 

mundo que o circunda: 

não é oficio do poeta narrar o que aconteceu, é, sim, o de apresentar o que poderia 
acontecer, quer dizer o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com 
efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa (pois bem 
poderiam ser postos em versos as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser 
história, se fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que um diz as 
coisas que sucederam, o outro as que poderiam suceder. (ARISTÓTELES, 1973: 451) 
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Pode-se destacar dois tipos de verossimilhança: a interna, que emerge da própria estrutura da 

obra, apresentando os componentes fundamentais de sua coesão interna, “congruentes com as 

demais partes da construção narrativa que dessa forma não parece imposta ou enxertada como um 

corpo estranho dentro da obra narrativa” (ALONSO, 2008); e a externa, na qual “estuda 

principalmente a estrutura do discurso narrativo e suas possíveis relações com a série dos outros 

discursos disponíveis na sociedade e na cultura onde a obra se dissemina e tem o seu modo de 

recepção” (ALONSO, 2008). 

A verossimilhança externa está intrinsecamente ligada com o conceito de mimeses. Segundo 

Alonso (2008), a operação mimética é conduzida por um critério fundamental que, em última 

instância, é a verossimilhança. 

Como se sabe, mimeses supõe semelhança com real, criando um “microcosmo interpretativo 

de uma situação humana” (COSTA LIMA, 1980: 23), permitindo, portanto que o texto ficcional 

mostre o mundo referencial por uma ótica que não lhe pertence. Barthes (1978) ressalta que embora 

a literatura “se afaina na representação de alguma coisa” (BARTHES, 1978: 22) e, como não pode 

representar de forma satisfatória a realidade pelas limitações que a linguagem impõe, torna a 

realidade diegética mais “real” que a realidade referencial por não poder ser incessantemente 

questionada. 

É importante ressaltar que, como afirma Antonio Candido (1985), deve-se ter consciência 

“da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece coma realidade, mesmo 

quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de 

poise” (CANDIDO, 1985: 12), isto é, esta função representativa da mentalidade de uma sociedade é 

uma característica da arte de escrever ficção, por também ser um produto social, remetendo ao 

conceito bakhtiniano de cronótopo, segundo qual define afirma que a Arte surge sempre inserida em 

um tempo e em um espaço, assim, as formas e os conceitos utilizados vão variando no percurso 

espaço-temporal. Todavia, não representa ou imita – como fora definida a mimeses – a realidade. 

Desta forma, a realidade referencial – a que está no nível extradiegético, em relação às 

"circunstâncias que condicionam a enunciação narrativa e às entidades que nela intervêm, 

compreendendo-se nessa intervenção a instituição do nível narrativo em que se situam o narrador" 

(REIS, 2000: 126), o nível que remete ao mundo empírico – aparece como uma das estruturas da 

narrativa, sem ,contudo, ser determinante para a sua caracterização. 

Dentro da contemporaneidade, as narrativas incorporam diversos questionamentos e 

mudanças de perspectiva existentes nesse período. Isso ocorre já que houve inúmeras variações 
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dentro das feições da vida, como o papel da mulher na sociedade, a importância da informação e 

dos meios de comunicação em massa, a estrutura familiar e trabalhista. Cada gênero, nessa 

perspectiva, seria representante de uma determinada visão do mundo, de um determinado olhar 

perante a realidade. Contemporaneidade esta que foi classificada por muitos como pós-

modernidade, ressaltando uma ruptura com a Modernidade. 

Ressalta-se que a Modernidade 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 que Marshall Berman em seu livro Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da 

modernidade (1987) pôde dividi-la em três fases: a) nos séculos XVI-XVIII, houve início 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. 

O declínio do positivismo e a pós-modernidade – com a realidade vista como fluida e o 

absurdo não mais como chocante – juntamente com a consolidação de uma sociedade altamente 

globalizada – globalização analisada pelo geógrafo Milton Santos como uma crise permanente – 

apagam a fronteira entre a alta cultura e a cultura de massa, pois o momento pós-moderno é 

dominado pelo consumo irrestrito, configurando também uma “sociedade do espetáculo”, que dá 

grande importância aos meios de comunicação, possuindo uma cultura extremamente visual, 

estimulando o “regime de simulação”. Assim, a imagem e a imprensa se tornam referência de 

verdade para a população, embora distorçam a noção de real, devido à constante repetição de 

imagens sem tentativa de fundamentá-las na realidade e a rapidez e superficialidade com que se 

propagam para logo serem esquecidas. Dessa forma, o homem, manietado pela televisão, vive na 

ilusão, preso dentro de um vazio e da sua inutilidade, com um sentimento de vida desperdiçada. 

Além disso, com movimentos como a globalização, todos têm o dever de respeitarem todas as 

manifestações culturais, ideológicas, políticas, “ninguém no mundo contemporâneo é ou pode ser 

‘marginal’” (BERMAN, 1987: 28). 

No mundo contemporâneo, as representações são, de certa forma, exclusividade da cultura 

de massa, aos meios de comunicação, que, por sua vez, estão cada vez mais conectados com os 

avanços tecnológicos, ou seja, na esfera da ciência, havendo uma profunda conexão entre a ciência 

e a representação que os meios de comunicação veiculam. Assim, pode-se afirmar que, a despeito 
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de toda a crise e sentimento de ruptura que há, ainda há uma conexão com o cientificismo 

característica da modernidade clássica. 

Desta forma, há ainda um paradigma cientificista, pelo menos no senso comum, para 

explicar a realidade. Tem-se como exemplo, o prefácio que um monge tibetano fez para o seu livro, 

em que cita como leitor o “ocidental”, que não crê no insólito, mesmo que para ele seja plausível: 

Sou tibetano. Um dos poucos que atingiram esse estranho mundo ocidental. (...) Algumas 
das minhas afirmações, segundo me dizem, talvez não sejam acreditadas. Duvidar é um 
direito de quem me ler, mas o Tibete é uma nação desconhecida do resto do mundo O 
homem que escreveu acerca de outro país que “as pessoas galopavam sobre o mar às 
costas de tartarugas”, foi escarnecido e troçado. O mesmo aconteceu àqueles que tinham 
visto peixes com o nome de fóssil-vivo. Contudo, estes últimos foram recentemente 
descobertos e um espécime levado para os estados Unidos num avião frigorífico. 
Ninguém acreditou nesses homens. Mas eventualmente provou-se que as suas palavras 
eram verdadeiras e exatas. E assim acontecerá comigo. (RAMPA, 1956: 7-8) 

A identificação do insólito, todavia, não depende exclusivamente do sentimento do leitor – 

se ele acredita ou não no paradigma científico, se ele crê ou não na existência do homem ocidental – 

à medida que há uma construção na intradiegese da existência do insólito a partir da sua 

identificação pelas personagens na maioria dos gêneros da categoria do insólito, isto é, nesse tipo de 

narrativa, a sua identificação como participante do gênero do insólito não depende apenas da 

intuição do leitor. Além, disso, por muitas vezes, o início do conto ou narrativa curta já dá indícios 

que algo insólito irá acontecer. 

Exemplifica-se a afirmativa anterior com a narrativa “O ex-mágico da taberna minhota”, de 

Murilo Rubião (2005), no qual se conta a história de um homem que retira objetos, animais e 

homens de seus bolsos, do chapéu, das mãos, do paletó, das calças e do ouvido, geralmente em 

situações cotidianas e descontroladamente: “Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. 

Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras” 

(RUBIÃO, 2005: 9). Além do mais, havia animais que falavam e objetos que se transformavam. 

Todavia, o primeiro fato insólito é a falta de passado do protagonista: “um dia, me dei com os meus 

cabelos grisalhos, no espelho da Taberna Minhota” (RUBIÃO, 2005: 7), que começa a identificar a 

sua existência a partir de um espelho no qual se vê refletido, sendo que o dono do restaurante no 

qual ele irá trabalhar representa num primeiro momento o outro, pois é o primeiro ser humano com 

que o ex-mágico mantém contato. Em um dos insólitos ocorridos ao longo da narrativa, o 

protagonista afirma: “A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o 

dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. (...) Disse-lhe que 
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estava cansado. (...) Sem meditar na resposta, ou fazer outras perguntas, ofereceu-me um emprego” 

(RUBIÃO, 2005: 7). 

A retirada de um homem de seu bolso é vista como algo insólito, que deveria ter causado 

espanto na personagem da mesma forma que causara no dono do restaurante. Percebe-se, então, 

uma banalização do insólito, que corresponde à situação contemporânea, criadora da identidade da 

indiferença se a identidade for “simplesmente decodificada a partir da cultura de massa” (CASTRO, 

1994: 110), representando uma crise de todo um sistema de valores com as rápidas mudanças 

ocorridas em um período bem curto – vide o caso da revolução feminina. 

Na psicanálise, vê-se despontar um novo distúrbio psíquico relacionado a essas mudanças. 

Segundo May (1978), há o esquizóide, que se caracteriza como um ser desligado, que evita 

relacionamentos estreitos, insensível. Também há crescente número na apatia, caracterizada como 

desinteresse e fuga do sentir, ausência de vontade de amar, atirando-se à sensação sexual e se 

afastando da paixão erótica, que exige maior “entrega”. 

Esse desinteresse, que não se resume apenas à vida amorosa, fica bem clara ao se manifestar 

de forma exacerbada na narrativa do insólito, já que “o mundo do texto permite portanto que por ele 

sejam vistos os dados do mundo empírico por uma ótica que não lhe pertence” (ISER, 1996: 28). 

Assim, o mundo epistêmico – as crenças das personagens, de acordo com Reis (2000: 45) – 

assemelha-se com a análise de alguns teóricos acerca da sociedade contemporânea, mostrando 

indiferença, angústia, mal-estar, aspectos que ficam bem claros quando, na literatura, aumentam sua 

dimensão. 

Pode-se contrapor esse tipo de narrativa com o Maravilhoso, gênero que aflora durante a 

Idade Média e que espelha outra mentalidade, crente em fatos insólitos, os percebendo de forma 

encantada. Como exemplo desse gênero, tem-se A canção do Rolando, texto anônimo em língua 

franca, datado provavelmente de 1100, no qual o próprio São Gabriel vem à Terra buscar a luva do 

sobrinho de Carlos Magno em seus últimos momentos de vida. Quando ele morre, acontecem vários 

fenômenos naturais que são tidos, pelo leitor real contemporâneo, como sobrenaturais, e isso se 

explica devido ao Cristianismo ser centrado na hierofania, ou seja, na manifestação do sagrado. Em 

alguns fragmentos, torna-se claro o encantamento frente a alguns acontecimentos insólitos: “O 

pagão diz: “Carlos Magno é para mim causa de grande encantamento; ele está velho e encanecido, 

que eu saiba ele tem duzentos e tantos anos!” (A canção do Rolando, 1988: 32); “Para Carlos 

Magno Deus realizou uma grande maravilha: o sol interrompe o seu curso” (A canção do Rolando, 
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1988: 79)”; “Rompem de tal maneira a espessa linha de combate e a dividem que de um só lance 

abatem sete mil” (A canção do Rolando, 1988: 106). 

Os fatos, todavia, são meramente narrados, com encantamento e como algo natural para um 

bom cristão. Já nas narrativas contemporâneas do insólito, as personagens já não se encantam ou se 

espantam com o insólito, antes o banalizando. Ambas narrativas se assemelham a visão de mundo 

em relação ao insólito durante o período de sua elaboração. 

Em suma, percebe-se que mesmo com as intervenções do insólito na narrativa, o mundo a 

que pertence não é alucinado, mas verossímil com o mundo referencial, incorporando 

questionamentos e aflições da contemporaneidade. Ressaltou-se também a possibilidade da 

identificação de narrativas como pertencentes ao Insólito por ainda haver um senso comum que não 

crê em tais eventos, assim como a identificação também acontece no interior da narrativa, através 

da identificação das personagens. 
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AS HORAS INSÓLITAS 
Uma leitura do insólito em Lygia Fagundes Telles 

 
Ana Madalena Fontoura de OLIVEIRA∗ 

 

Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um mundo que é o nosso, que 
conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um 
acontecimento impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo 
familiar. (Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica – 1992) 

INTRODUÇÃO 

Etimologicamente, “sólito” é o mesmo que “comum”, aquilo a que já se está acostumado. 

Partindo deste princípio, portanto, “insólito” é o que nos instiga, pelo não-hábito. Ao contrário do 

maravilhoso, que exige a instauração de novos parâmetros contextuais para que se possa absorvê-lo, 

o insólito ocorre nas intermitências do aparente dia-a-dia, sem que nenhum tipo de explicação seja 

possível, provável ou exigida. 

Ao longo da obra vária e multifacetada de Lygia Fagundes Telles nos deparamos, aqui e 

acolá, com um número expressivo destes momentos, nos quais, sem quebrar a ordem aparentemente 

perfeita do cosmos, instaura-se um delicado momento de pequenino caos. 

É o ocorre, por exemplo, no conto “Emanuel” (TELLES, 1981), em que Alice, a 

protagonista, acuada por seus supostos amigos, todos belos, perfeitos e bem sucedidos, ao revelar a 

identidade de seu suposto amante (que nós, como leitores cúmplices de um narrador também 

supostamente onisciente e onipresente, sabemos ser imaginário), diz que ele se chama Emanuel, que 

se conheceram na rua, numa noite de chuva. Na verdade, tratava-se de um gatinho perdido, que ela 

acolhera. De súbito, a instalação do insólito, insolitamente para o leitor, não para os co-

protagonistas da narrativa: alguém toca a campainha e o personagem que atende anuncia a Alice 

tratar-se de Emanuel, que viera buscá-la. Como? Um personagem imaginário, salvaguarda por sua 

vez de um personagem ficcional, se materializa para vir buscá-la? Onde a lógica? Onde porto 

seguro em que garantir-se? 

Ou, seguindo parâmetros de outro cultor do insólito, devamos chegar à mesma conclusão do 

protagonista de um de seus mais famosos contos: “Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido 

não se falava, nunca mais se falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é 

doido. Ou, então, todos” (ROSA, 1972: 36). 

                                                 
∗ Mestra em Letras – Literatura Brasileira pela UERJ; professora da UNISUAM. 
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Em vários outros de seus contos encontramos momentos de insolitude, como em “A chave 

na porta” (TELLES, 2000), em que uma mulher na maturidade reencontra, em uma noite de chuva 

em que precisava desesperadamente de uma carona, um amigo da juventude, de quem não tivera 

notícias por quatro décadas. Estranhamente, ele ainda dirige um jaguar prateado, o mesmo carro dos 

tempos em que pertenciam ao mesmo círculo de estudos. Ao ser deixada por ele na porta do prédio 

onde residia, percebe ter esquecido no carro do amigo a bolsa, que continha a chave de sua casa. 

Em desespero, pára o primeiro táxi que vê e ruma para a casa do amigo, ou melhor, o endereço que 

conhecera naquele tempo agora longínquo. Ao chegar, é recebida por uma empregada que, indagada 

sobre o suposto dono da residência, responde assustada que ele havia falecido há muito tempo, 

quem residia agora naquele endereço era o filho dele, com mulher e filhos. Atordoada, a 

protagonista do conto se desculpa como pode e retorna ao seu próprio prédio. No caminho, se 

pergunta se tudo não passara de uma espécie de delírio. Mas, ao saltar do táxi, é recebida pelo 

porteiro, que lhe entrega a bolsa perdida, que fora entregue por um amigo grisalho num carro 

prateado. 

No conto “Natal na barca” (TELLES, 1981), um dos mais aclamados dentro da produção de 

Lygia, o insólito se dá de modo sutil. Em uma barca, na véspera do Natal, encontram-se apenas 

quatro passageiros: um velho bêbado, uma mulher com um bebê ao colo e o narrador da história. 

Estes dois iniciam uma conversa aparentemente casual, através da qual ficamos sabendo que a 

mulher, que perdera o filho de quatro anos em um acidente prosaico e fora abandonada pelo marido, 

levava agora o caçula, tudo o que lhe restara no mundo, a um médico. Para horror do narrador do 

conto, em um momento em que levanta a manta para ver o bebê, constata que está morto. Pensa 

então em se afastar, antes que a mãe o perceba, mas, ao chegarem ao cais, é surpreendido pela 

exclamação da mãe de que a criança acordara sem febre. Apenas um momento de iminente caos, 

percebido somente pelo narrador da história. 

Igualmente instigante é o conto “As formigas” (TELLES, 1988), em que duas primas, ambas 

universitárias, uma acadêmica de Direito e a outra, de Medicina, alugam um sótão para morarem 

próximas à faculdade. São avisadas pela proprietária da casa de que o antigo morador, também 

acadêmico de Medicina, que partira sem aviso e sem despedidas, deixara uma caixa contendo uma 

estranha relíquia: o esqueleto de um anão. Como uma das novas inquilinas também estudava 

Medicina, se quisesse, podia ficar com ele. É em torno do estranho objeto que fatos estranhos terão 

lugar. Todas as madrugadas, após todos se recolherem, um exército de formigas marcha 

inexoravelmente até a caixa que contém os ossos desmontados. Insolitamente, a jovem estudante 

descobre finalmente o propósito daquele pequeno exército: montar o esqueleto, pôr os ossos em sua 
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perfeita ordem. Aturdidas pela misteriosa força que coordena aquela insólita tarefa, as jovens 

terminam por repetir o gesto de seu antecessor, e abandonam o lugar às pressas. 

Por esta pequena amostra de como o insólito se instaura em obras de Lygia Fagundes Telles, 

percebemos a confirmação de um dos principais postulados de Todorov (1992) acerca do fantástico, 

do qual o insólito seria uma mais que virtual vertente: o insólito instala-se a partir do 

estranhamento, que pode se dar tanto pelo leitor como pela personagem. No caso do conto 

“Emanuel”, o estranhamento se dá apenas no nível do leitor, uma vez que os personagens, a 

exceção da própria Alice, ignoram toda a suposta verdade acerca do misterioso Emanuel. Já em “As 

formigas”, por sua vez, temos um estranhamento compartilhado, uma vez que os fatos são revelados 

ao leitor à medida que vão sendo descobertos (e devidamente questionados) pelas duas personagens. 

O sólito é o lugar-comum, o clichê do real, e cabe ao autor rompê-lo em busca de novas 

instâncias literárias. É o que faz Lygia Fagundes Telles em vários momentos de sua obra, com a 

culminância do romance As horas nuas, publicado em 1989, como constataremos a seguir. 

DESENVOLVIMENTO 

As horas nuas (1989) tem como personagem principal Rosa Ambrósio, renomada atriz, já 

madura (em torno dos cinqüenta anos presumíveis, já que ela jamais revelaria a própria idade). Ao 

redor desta mulher, ou melhor, de suas carências, tece-se a narrativa. 

Bela e muito famosa no auge de sua juventude, Rosa não aceita envelhecer. Renega a 

própria imagem, ao vê-la refletida nos espelhos. Usa todos os estratagemas para, pelo menos 

aparentemente, enganar o tempo: cremes, tinturas, maquiagem. 

No universo organizado por e em torno de Rosa, percebe-se uma organização 

vertical/hierarquizada: ocupando um luxuoso apartamento em um prédio no qual possui ainda várias 

outras unidades, Rosa tem, como vizinhos imediatos, sua própria filha, seu secretário e amante 

Diogo e sua analista (Ananta Machado), que ocupa o sexto andar. Ananta, além de morar, mantém 

no mesmo apartamento um consultório, onde recebe tanto Rosa quanto a filha desta, Cordélia. O 

andar acima do apartamento de Anita, o último do prédio, aparentemente estaria vazio. 

Em movimento antagônico a Rosa, vendo na velhice um momento de extrema sedução da 

vida, está sua filha Cordélia, que só se sente atraída por homens bem mais velhos. Uma de suas 

paixões, por exemplo, é um homem casado de 64 anos, que jura por ela abandonar mulher, filhos e 

netos. Note-se que Cordélia tem pouco mais de vinte anos e manifesta este interesse sexual desde a 

adolescência, para desespero de Rosa. 
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A questão da sexualidade também se apresenta de modo extremo, através destas três 

mulheres. Em Rosa, é sinônimo de juventude. Desejar é estar vivo e ela mantém a chama 

alimentando-se de amantes mais jovens, como Daniel, que acaba por fugir, sufocado pela carência 

da ex-patroa. Em Cordélia, é sinônimo de contestação do modus vivendi da mãe. Se aquela busca a 

juventude, esta busca a maturidade extrema, os sinais de decrepitude no transitório corpo humano 

impressos pela inexorabilidade do tempo. Por fim, em Ananta, temos a sexualidade aparentemente 

domada. Analista, a ela cabe a função de ouvir e categorizar os desejos humanos. Busca, portanto, 

manter-se à margem do desejo, salvaguardando-se atrás de uma auto-imagem a quem nega atrativos 

e subterfúgios.  

Caberá a Ananta, porém, apesar (ou por causa da) aparente assexualidade, o momento de 

maior insolitude neste aspecto: no apartamento do sétimo andar, oficialmente vazio, ela começa a 

ouvir, ou melhor, intuir a presença de um novo habitante, principalmente seu arfar e passos, que 

revelam um ser de desmesurada energia. A cada noite (pois ele só se manifesta à noite), Ananta o 

percebe mais um pouco, até concluir tratar-se de um homem especial, cuja energia e desejo latente o 

fazem transformar-se em cavalo. Ela ouve o respirar ofegante e o precipitar das patas do ser 

transformado. Sente em sua pele toda a força do desejo insatisfeito. 

Ananta fechou a janela. E com a naturalidade com que recebia seus pacientes, sentou-se 
na cadeira e entrelaçou as mãos no regaço, esperando pelos primeiros ruídos que foram 
emergindo em meio dos sons do cravo [da sonata de Bach], ele estava entrando. Ouviu os 
passos circulares na ronda da fatalidade, ainda o espanto. Ainda a contenção toda feita de 
cálculo, ele se preparava. Quando a respiração se acelerou, vieram os espasmos, o corpo 
crescendo intenso com a música (aumentou o volume) até estourar em focinho, cascos, 
crinas. Ela tirou os sapatos, deitou-se no divã e cobriu-se com a manta. O úmido 
resfolegar soprando furioso por entre os dentes, as veias saltadas, os olhos. O latejamento 
crescendo na acomodação das carnes, peles – ah, demorava para que as coisas ficassem 
em seus lugares. (TELLES, 1989: 70) 

Por fim, consumida por desejo e envolta pelo mistério, Ananta acaba por desaparecer, sem 

deixar traços, tragada, talvez, pela dimensão existente entre os dois espaços, o de seu consultório e 

dos desejos latentes, que apenas intui. 

Outro habitante singular deste pequeno universo é Gregório, marido de Rosa e pai de 

Cordélia. Físico, caberá a Gregório a tentativa de, pelo menos aparentemente, ordenar o caos. Esta 

tentativa de ordenação transparece, por exemplo, na função adâmica que Gregório exerce neste 

microcosmo gerado por Rosa. Em vez de “problema”, por exemplo, uma das palavras favoritas de 

Rosa, sempre imersa neles, Gregório propõe “teorema”. A explicação para tal preferência beira o 

insólito: teorema é mais leve do que problema e tem Deus (teo) na raiz. O mesmo processo é usado 



 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

89

com o termo fofoca, detestado por Rosa e substituído por intriga, teoricamente menos vulgar. Mas, 

tragado pelo caos que tentara ordenar, Gregório se perde. 

A espiral que traga Gregório tem início com sua prisão na época do regime militar. Preso e 

torturado, volta irreconhecível, trôpego e gaguejante. O temor de voltar a ser preso o faz aceitar dar 

um curso na França, onde fica por cerca de seis meses. Mas jamais se recupera. Ao surgirem os 

primeiros sintomas de uma doença degenerativa, Gregório se mata, para poupar a si a aos outros sua 

própria e inevitável decadência. 

Mas a figura mais instigante e insólita de As horas nuas não é Rosa Ambrósio com sua 

negação da maturidade, ou Cordélia, com sua fascinação pelo provecto, nem Ananta, arrebatada 

pela sexualidade latente, mas Rahul, o gato de Rosa Ambrósio, capaz de lembrar-se de três vidas 

anteriores, nas quais fora humano. 

Na primeira dessas vidas, ele fora um efebo na Roma antiga, arrebatado pelo amor de um 

protetor mais velho. Ele se lembra dos mármores, das túnicas e do cheiro dos campos que 

circundam a cidade. Na segunda, fora um menino em um tempo antigo, que morava em uma grande 

casa cujas janelas tinham persianas verdes. Usava cachos e trajes de veludo, perde o pai e vê a mãe 

enlouquecer, ficando então sob os cuidados de uma irmã mais velha e de uma ama. O que marca 

esta vida anterior de Rahul é sua constante melancolia, de criança que vê tudo e todos a sua volta 

desvanecerem. Na última encarnação anterior, de que Rahul pouco se lembra, fora um atleta, que 

falhara no momento decisivo de uma prova importante e que acaba por se suicidar. 

Além de lembrar-se das vidas passadas, em especial a do menino de cachos, Rahul é capaz 

de enxergar certos “visitantes” especiais que eventualmente circulam pelo espetacular apartamento 

de Rosa Ambrósio: uma menina de vestido antigo sempre sentada bordando, a cantora vestida de 

preto, com um pente espanhol nos cabelos presos e o corpo envolto em um xale com franjas, o 

velho de chapéu coco e pince-nez. Com o tempo, todos acabam por se esvaírem, menos a menina 

que borda, aparentemente para sempre presa entre os dois universos. 

Este dom de Rahul vai permitir inclusive que ele reveja Gregório após o suicídio, em seu 

estúdio, de pé e com o livro nas mãos, como costumava ser em vida. 

Entrei no escritório em busca de calor. E dei com ele diante da estante que ainda não 
tinha sido desmanchada. Deslizava as pontas dos dedos pelos livros, cerrando um pouco 
os olhos míopes, estava sem óculos. Infiltrei-me por entre suas pernas, esfregando 
amorosamente a cabeça nos seus sapatos – sombra de sapatos manchando o tapete. Ele 
inclinou-se para a carícia que não senti. Vi então sua vaga roupa sem cor e a face 
reduzida a um risco de luz. Estendi-me no chão, miei desesperadamente. Quando me 
levantei ele já tinha desaparecido. (TELLES, 1989: 111) 
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Mas o destino de Gregório “visitante” é o mesmo dos demais: após alguns avistamentos, o 

próprio Rahul conclui que ele se fora para sempre. Rahul ainda tenta apreender da menina antiga o 

segredo da permanência, mas é inútil, pois ela nada fala, limita-se a sentar, com o bordado ao colo, 

à espera de algo ou alguém que nunca virá. 

Cumpre ressaltar ainda que, neste caso, o estranhamento se dá apenas no nível do leitor, uma 

vez que os demais personagens ignoram o dom de Rahul e o vêem apenas como um gato doméstico. 

CONCLUSÃO 

Todos estes fatos, vidas passadas, visitas etéreas, sexualidades difusas se entrecruzam no 

limite do sólito com o insólito, sem aparente choque ou contradição. Como é da natureza do 

insólito, sua verdadeira força se dá no rompimento da aparente realidade. É ao questioná-la que se 

dá a provocação tanto ao sólito quanto ao leitor. E tal questionamento só pode fazer-se mais forte na 

medida em que o fato insólito seja tratado com absoluta naturalidade. Qualquer sinalização da 

quebra da solitude elimina a possibilidade do questionamento, por tirar do insólito a possibilidade 

de ser encarado como desdobramento de uma lógica própria e única. 

No próprio tecer do livro, feito de idas e vindas nas vivências de seus personagens, o insólito 

se instaura até mesmo no modo como, ponto a ponto, são feitas revelações ao leitor. O próprio título 

do romance se revela pista em um jogo de espelhos: As horas nuas, supostamente, seria o título 

escolhido por Rosa Ambrósio para a autobiografia que se propõe a escrever e para a qual chega a 

dar depoimentos, e teria sido também o título de um filme italiano dos anos 50. 

Filme ou livro de memórias, nenhum dos dois se efetiva. As memórias de Rosa ficam em 

projeto, a partir de depoimentos e reminiscências apenas iniciadas, interrompidos ambos por nova 

tentativa de retorno triunfal da atriz.  

Constante, apenas Rahul e sua sensibilidade, para sempre ligados a Rosa e sua carência, seja 

nesta ou em outras vidas, como chega a intuir nosso insólito personagem. 
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A POÉTICA DO ESTRANHAMENTO DE RUBEM FONSECA 
Uma leitura dos contos de Secreções, excreções e desatinos 

 
Ataide José Mescolin VELOSO∗ 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo a respeito de como Rubem Fonseca 

arquiteta uma poética do estranhamento nos contos de Secreções, excreções e desatinos (2001), 

adentrando, dessa forma, o universo do insólito. 

A obra de arte como espaço de estranhamento foi estudada por Chklóvski, formalista russo 

que definiu a arte pela criação de procedimentos capazes de fazer com que o receptor a enxergue de 

uma maneira diferente da habitual (Cf. CHKLÓVSKI, 1978). Tal conceito se associa ao de 

economia de energia mental elaborado por Herbert Spencer: diante do objeto artístico, a menor taxa 

de energia dever ser dispensada a fim de que se alcance o máximo de resultados. 

DESENVOLVIMENTO 

Em “A arte como procedimento” (1978), Chklóvski defendia a idéia de que a arte visa a 

passar a sensação da coisa vista e não da coisa reconhecida. Na arte, é desenvolvida a representação 

insólita das coisas, pois nesta, a exploração da forma confusa permite que a dificuldade e a duração 

da percepção aumentem. Na arte, o que está feito não é o mais importante. O processo de recepção 

é que importa, portanto, ele deve ser um fim em si mesmo e, conseqüentemente, prolongado (Cf. 

FERRARA, 1986). 

No referido ensaio, Chklóvski (1978) leva a cabo uma reação à teoria da imagem. Para ele, a 

imagem não poderia ser empregada como um recurso explicativo, uma vez que ela não é mais 

simples do que o conceito que busca ilustrar. Na verdade, a imagem é uma possibilidade de que o 

artista dispõe para criar um universo perceptível e denso. O pensamento sustentado por imagens não 

é determinante, ou seja, a unidade das diversas manifestações artísticas não depende da existência 

de imagens. 

O fundamental, na concepção de Chklóvski, é que o artista seja capaz de provocar 

estranhamento, ultrapassando o que é habitual e rotineiro, transpondo, assim, o universo para uma 
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esfera de percepções inusitadas. Desse modo, o objeto é deslocado de seu contexto habitual e sua 

face insólita vem à tona, o que torna possível a demolição de clichês e de associações 

estereotipadas. Ao receptor é imposta uma complexa percepção sensorial do universo. “Devemos 

extrair o objeto de seu envoltório de associações habituais. Devemos virar o objeto como uma lenha 

no fogo” (CHKLÓVSKI, 1978: 217). 

Na teoria chklóvskiana, a função do artista é retirar das palavras e dos conceitos todo e 

qualquer sinal distinto de nobreza. “O artista é instigador da revolta dos objetos. Com os poetas, os 

objetos se insurgem, rejeitam seus nomes antigos e adquirem um sentido suplementar com um 

nome novo” (CHKLÓVSKI, 1978: 217). 

De fato, o escritor opera um deslocamento semântico: uma determinada idéia é retirada do 

universo semântico do qual fazia parte e é inserida em um outro universo. A palavra nova se associa 

ao objeto como uma espécie de nova vestimenta. A insígnia que sustenta o objeto é removida: esta é 

uma das maneiras de transformar o objeto em uma obra de arte, tornando-o perceptível. 

Criar efeitos e situações de estranhamento não significa que o simples irá dar lugar ao 

elaborado, mas sim ao extraordinário, ao singular. “O produto difuso, oblíquo, é um obstáculo à 

comunicação, é uma contracomunicação que torna mais difícil e, por isso mesmo, mais fértil a 

percepção que o receptor passa a ter do universo” (FERRARA, 1986: 35). 

Um dos pressupostos da teoria de Chklóvski é o de que causar estranhamento implica a 

criação, por meio da linguagem, de circunstâncias e percepção invulgares. Por isso, a arte estranha 

tem como objetivo dar origem a um significado não identificável no referente, mas que é 

consubstancializado como elemento vital do fazer artístico em si. Em Chklóvski, o estranhamento é 

a base de toda obra de arte, cuja sintaxe deve se aproximar do difícil. 

Rubem Fonseca, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira contemporânea, 

em Secreções, excreções e desatinos (2001), cria, a todo instante, jogos infinitos de estranhamento. 

O próprio título da coletânea já coloca o leitor diante de um universo insólito, permeado de motivos 

que se aproximam do asqueroso. Desde Rimbaud, a literatura emergiu como criação de uma nova 

linguagem, segundo Hugo Friedrich (1978), uma linguagem universal diante da qual é indiferente 

se o texto tem ou não forma. A obra de arte é uma urdidura do estranho, insondável e repugnante. O 

bonito e o que causa repúdio são equiparados, de tal forma que todos os elementos são considerados 

como se estivessem em um mesmo plano. 

No primeiro parágrafo de “Copromancia” (2001), o conto que abre a coletânea, o narrador se 

dirige à divindade e elabora perguntas referentes à criação do homem, só que o faz de maneira 
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inusitada: indaga o motivo pelo qual Deus, ao tirar o homem do Nada, destinou-o a defecar. E ainda 

questiona se, ao atribuir ao homem a função de transformar tudo o que come em fezes, não estaria 

demonstrando que seria incapaz de criar um ser perfeito. O sagrado é deslocado, assim, de seu 

plano usual e passa a dialogar com vocábulos ligados ao campo semântico do abominável. 

Em outras palavras, o que é da ordem do sagrado (Deus, criador, universo, existência) é 

contaminado por elementos associados a dejetos (merda, excremento, coprófilos, coprófagos). 

Rubem Fonseca consegue provocar um desvio do significado transcendental (a leitura bíblica de 

Deus como criador do universo), gerando, assim, uma espécie de dessacralização do texto original. 

Surge, então, diante do leitor uma poética distanciada da arte representativa cujo discurso era 

dominado por um monólogo: discurso que procurava expressar a subjetividade de um autor e que 

transformava o receptor em mero decodificador de uma mensagem organizada. 

A partir do momento em que ocorreu a descentralização desse ponto de vista objetivo e 

teológico, a obra de arte passou a ser marcada por um discurso de aspecto múltiplo. No conto em 

análise, a multiplicidade de vozes é reforçada pelo discurso da psicanálise. A teoria de Freud, que 

aproxima o excrementício do sexual devido à posição da genitália, é evocada no fim do segundo 

parágrafo. Mais adiante, o pensamento de Kant também é referendado no momento em que o 

narrador afirma que o referido filósofo estava correto ao classificar o olfato como um sentido 

secundário por causa de sua inefabilidade. 

A teoria do texto que remete a outro texto foi formulada por Mikhail Bakhtin e recebeu o 

nome de dialogismo. A escolha desse nome se deve ao fato de a teoria apontar para uma polifonia 

onde se interpenetram as vozes do enunciador, do enunciado e até mesmo do receptor – todas 

operadas pelo texto que, em cena, é transformado. Nesta, o significado é montado ou desmontado, 

chegando ao ponto de transgredir-se e de perder-se: 

A essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes, aqui, permanecem 
independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de ordem superior à da 
homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é precisamente na polifonia que 
ocorre a combinação de várias vontades individuais, realiza-se a saída de princípio para 
além dos limites de uma vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia 
é a vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento. (BAKHTIN, 
1981: 16) 

Nos contos de Rubem Fonseca, o estranhamento é anunciado e sustentado, muitas vezes, por 

recursos polifônicos. A linguagem apresenta-se, no mínimo, como dupla, um diálogo entre dois 

discursos. É exatamente isso o que ocorre no final do terceiro parágrafo do conto em tela, quando a 

voz da mídia também é acionada. O narrador faz alusão a uma notícia de jornal, de acordo com a 
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qual uma empresa de Londres vendera uma coleção de dez latas com excrementos, obras de um 

artista conceitual italiano chamado Piero Manzoni. 

Julia Kristeva (1974) considera todo texto uma espécie de absorção e transformação de outro 

texto. No lugar da noção de intersubjetividade, estabelece-se a de intertextualidade. Ocorre a 

polifonia a partir do momento em que há interação entre diversas consciências, sem que nenhuma se 

converta, de maneira definitiva, em objeto da outra. 

O conceito de estranhamento foi também estudado por Sigmund Freud no conhecido ensaio 

“O estranho” (1976). Partindo do termo unheimlich (estranho), Freud (1976) mostrou que, sendo o 

oposto de heimlich (doméstico), a maioria das pessoas poderia pensar que o estranho se assemelha 

ao assustador, simplesmente pelo fato de não ser conhecido e familiar. Observa-se, todavia, que 

nem tudo o que é novo e não familiar se mostra assustador. Algumas novidades podem até ser 

assustadoras, porém nem todas elas o são. É preciso que algo seja acrescentado ao que é novo e não 

familiar para que se torne estranho. 

Freud descobriu que, entre seus inúmeros significados, a palavra heimlich revela um que é 

idêntico ao seu oposto unheimlich. Dessa forma, aquilo que é heimlich passa a ser unheimlich. O 

termo heimlich não deixa de parecer ambíguo, contudo está ligado a dois grupos de idéias, que, sem 

se mostrarem contraditórias, ainda assim são bastante diferentes (aquilo que é familiar e agradável e 

aquilo que se apresenta oculto). 

Assim, Freud reforça o conceito de unheimlich de Schelling, segundo o qual o estranho é 

tudo o que deveria ter permanecido secreto, porém veio à luz. Dessa forma, heimlich é uma palavra 

cujo significado se desenvolve na direção de ambivalência até que finalmente coincide com o seu 

oposto, unheimlich. “Unheimlich é, de um modo ou outro, uma subespécie de heimlich” (FREUD, 

1976: 283). 

Os elementos causadores de estranhamento presentes no conto “O estuprador” (2001) 

emergem a partir da aproximação entre o conhecido e o desconhecido – é o familiar que se 

aproxima do não-familiar. O narrador em 1ª pessoa relata a história de seu relacionamento com 

Júlia, uma mulher que possuía o corpo muito bem delineado, mas que tinha o hábito de usar a gola 

do vestido ou da blusa fechada. Como conseqüência disso, o rapaz só podia beijar o seu pescoço, 

que era muito bonito. 

Tomando como sustentáculo o encantamento do narrador pela namorada, Rubem Fonseca 

conduz o leitor aos mais diversos tipos de clichês que costumam reger a conduta de um homem 

apaixonado. Sente-se e pressente-se uma atmosfera típica dos folhetins românticos, embora, no 
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final, isso se desloque para um outro plano. Um recurso freqüente na literatura contemporânea é o 

de degustar, ingerir, ruminar, transformar e devolver textos que pertencem ao cânone literário. 

Incorpora-se o poder subversivo da ironia e da paródia e, como resultado, a arte dita “séria” é 

derrubada, surgindo o humor e a contestação das pretensões universalizantes da arte (HUTCHEON, 

1991: 38) A arte contemporânea repele todo e qualquer tipo de dogma, bem como as dicotomias 

metafísicas: o bem que se opõe ao mal, o certo em oposição ao errado. Em vez disso, os opostos 

coexistem, encontram-se sempre lado a lado, neutralizando-se. 

Abandona-se, segundo Jacques Derrida (1995), o centro que comandava a estruturalidade da 

estrutura. Não há mais ponto de presença ou origem fixa. Surge, em contrapartida, o jogo que abre e 

torna possível. Derrida (1995) propõe que se pense toda a história do conceito de estrutura como 

uma série de substituições que percorrem de um centro a outro, recebendo, assim, sucessivas formas 

e nomes diferentes. Na concepção do referido pensador, a história da metafísica, bem como a 

história do Ocidente nada mais seria do que a própria história dessas metáforas e metonímias. 

Em seu conhecido ensaio “Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral” (2000), 

Nietzsche já declarava ser a verdade um conjunto de metáforas desgastadas criadas pelo homem a 

fim de tentar compreender o mundo e a realidade que o circunda. Para Nietzsche (2000), o impulso 

à formação de metáforas sempre regeu o comportamento do homem, impulso este que se manifesta 

toda vez que o homem tenta criar para si conceitos, uma tentativa de tentar tornar o mundo regular e 

rígido como uma praça forte. É na arte e no mito que o homem bebe quando ele procura um novo 

território para a sua atuação e outro leito de rio (Cf. NIETZSCHE, 2000: 58-9). 

Todos os nomes que o centro ou o fundamento receberam sempre remeteram à noção de 

presença – eidos, arque, telos, energeia, ousía, alétheia, transcendentalidade, consciência, Deus e 

homem. São estes os diversos nomes que o centro recebeu ao longo da história da Filosofia. 

(DERRIDA, 1995: 230-1) Na ausência do centro, que não tinha lugar fixo, mas sim uma espécie de 

não-lugar em que eram feitas substituições de signos indefinidamente, a linguagem foi capaz de 

invadir o campo universal e tudo passou a ser discurso: “sistema no qual o significado central, 

originário ou transcendental, nunca está absolutamente presente fora de um sistema de diferenças. A 

ausência de significado transcendental amplia indefinidamente o campo e o jogo da significação” 

(DERRIDA, 1995: 232). 

No conto em análise (“O estuprador”), o narrador dá lugar à embriaguez romântica, 

cometendo até atos absurdos, tais como levantar da cama, no meio da noite, e ir para a janela gritar 

o nome de Júlia, além de bater a cabeça na parede com força como prova do amor. Ele chega ao 
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ponto de planejar suicídio (compra algumas cordas grossas e as esconde embaixo da própria cama), 

caso a namorada não diga “sim” como resposta ao seu pedido de casamento. 

A tradição romântica é evocada por meio de situações que beiram o ridículo. O ápice de tal 

exagero se dá na cena em que outro tipo de estuprador entra em ação. O personagem-narrador 

convida a moça para ir à sua residência a fim de que assistam a alguns filmes clássicos. Inspirado 

mais uma vez na força da tradição contida nesses filmes, o rapaz surpreende o leitor quando pega as 

cordas que seriam usadas no seu enforcamento e amarra a namorada na cama. 

O familiar é devorado pelo desconhecido. A figura do estuprador, sempre vista pela tradição 

como alguém que avilta a moral da vítima, adquire contornos diversos. No meio de gritos e 

súplicas, o personagem-narrador tira a blusa da jovem, deixando os seus seios à mostra. É nesse 

momento que ele nota que, na altura da clavícula, havia um pequeno tumor purulento. Outro tipo de 

estuprador entra em ação: um estuprador que se doa à vítima e extirpa o seu sofrimento: 

Curvei-me e lambi e chupei a pequena pústula, várias vezes. Um homem apaixonado não 
tem nojos da mulher amada. Ela ficou imóvel, parecia desmaiada. Em seguida eu a 
desamarrei, e a vesti, fechando a gola da blusa cuidadosamente. Ela continuou deitada 
algum tempo, depois se levantou e foi embora sem dizer uma palavra. Fiquei em casa, 
derreado, me sentindo um estuprador nojento. Um mês depois ela me telefonou para dizer 
que estava muito feliz. Que durante muito tempo passara sem resultado uma porção de 
remédios naquela coisa, que a enchia de vergonha. Mas agora havia desaparecido, ela 
estava boa. Queria se encontrar comigo. (FONSECA, 2001: 51) 

Em “Encontros e desencontros” (2001), o familiar também é trabalhado a partir das 

constantes referências a frases românticas prontas, as quais percorrem o tecido textual, 

consolidando, assim, jogos intertextuais significativos. Cabe ressaltar, entretanto, que tais jogos 

sempre se dão em um plano de estranhamento: as máximas românticas são, freqüentemente, levadas 

às últimas conseqüências, o que ajuda a solidificar o tom parodístico. Como exemplos de tais 

clichês, encontram-se as seguintes orações: “Você é o primeiro amor da minha vida”, “Meu coração 

se alegra só de ver você e ouvir sua voz”, “Minha paixão aumentou ainda mais” e “Eu continuava 

sentindo, vendo em seu rosto e nos seus olhos, a mesma comovente inocência”. Em um 

determinado momento, a personagem Fernanda chega a admitir que as declarações do namorado 

parecem ter sido retiradas de um romance ordinário (Cf. FONSECA, 2001: 105). 

A própria origem da palavra “texto” está relacionada à idéia de tecido, textura. Um texto é 

depositário de elementos oriundos de outro texto. Roland Barthes (1984) defende a pluralidade do 

texto (associado sempre a uma travessia); o que não significa afirmar que este geralmente apresenta 

diversos sentidos, mas sim que torna real o “próprio plural do sentido”. Em outras palavras, o texto 

é caracterizado por apresentar um plural impossível de ser reduzido (Cf. BARTHES, 1984: 57-8). 
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Barthes (1984) afirma que o texto somente pode ser ele na sua diferença. Qualquer 

pesquisador que tenha o objetivo de estabelecer uma ciência indutiva do texto irá se frustrar, já que 

é totalmente impossível construir a gramática do texto. Na visão barthesiana, o texto é tecido de 

citações e referências a outros textos. Ele é cortado, de ponta a ponta, por linguagens diversas, 

abrangendo elementos culturais do passado e contemporâneos. Toda e qualquer citação que entra na 

composição de um texto é anônima: como se fosse uma citação sem aspas (Cf. BARTHES, 1984). 

A teoria barthesiana a respeito da pluralidade do texto permite uma associação coma noção 

de enxerto, formulada por Jacques Derrida: “Violência apoiada de uma incisão na aparente 

espessura do texto; inseminação calculada do alógeno em proliferação pela qual dois textos se 

transformam, se deformam um pelo outro, se contaminam no seu conteúdo” (SANTIAGO, 1976: 

29). 

O termo enxerto “é um dos nomes derridianos para o jogo citacional, marcando o 

funcionamento incessante de um texto ao mesmo tempo auto-referido e aberto à alteridade” 

(NASCIMENTO, 1999: 85). Ademais, o enxerto existe porque na origem existe o branco, que não 

representa nada diferente da própria folha em branco. É possível marcar o início de um texto 

literário a partir de qualquer ponto. “Apenas o fator seletivo intervém recolhendo no texto do outro 

os motivos e as técnicas que mais interessam o procedimento em causa” (NASCIMENTO, 1999: 

86)  

O conceito de intertextualidade, sob o prisma derridiano, seria uma espécie de um sistema 

elaborado, tomando-se como ponto fundamental as operações entre os elementos de uma cadeia, 

que não cessam de se remeterem mutuamente. A intertextualidade é uma força capaz de guardar 

dentro de si uma metáfora “a descoberta das malhas ou fios do texto que podem ser apreendidas por 

seus traços em diversos momentos de análise” (SANTIAGO, 1976: 52). Uma característica do texto 

é exatamente a capacidade que este possui de reconstruir depois de cada recorte. A partir deste 

movimento de regeneração, a tessitura textual é organizada e os fios do texto mostram o seu 

potencial de aumentar o seu encobrimento. 

Outro conto da coletânea que assimila e, ao mesmo tempo, deforma outros textos é “Agora 

você (ou José e seus irmãos)” (2001), que, a começar pelo título, já recupera o conhecido poema 

“José”, de Carlos Drummond de Andrade. A ausência de utopia que percorre o texto drummondiano 

permanece no conto. Neste, os personagens agem como se estivessem à espera de bondes que não 

vêm ou mesmo de festas que não mais se realizam. José e seus “irmãos” (Xuxinha, Gerlaine, Mário, 

Clebson, Marcinha e Salim) participam de uma espécie de terapia de grupo nonsense. 
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O estranhamento se dá a partir da exploração do ridículo ao qual os personagens são 

submetidos. No meio da sessão, um deles declara o seguinte: “Eu era magrinho e delicado, todo 

mundo me sacaneava, até enfiaram uma vez o dedo no meu cu, desculpem, porque eu era bonito e 

as pessoas bonitas não gostam de homem bonito” (FONSECA, 2001: 30) O próprio terapeuta 

impede, algumas vezes, os personagens de falar, atender o celular no meio da sessão e nada 

acrescenta às falas dos pacientes. Quando o tempo finda, ele dispensa o grupo, dizendo que, no 

próximo encontro, haverá um debate mais longo. 

CONCLUSÃO 

A literatura de Rubem Fonseca, bem como boa parte da arte contemporânea, faz uso 

constante de elementos causadores de estranhamento. Estes se acham entranhados no tecido textual, 

num jogo voraz entre o familiar e o não-familiar, entre o que se mostra e o que se vela. A marca, 

entretanto, dessa escritura é que tais opostos não se repelem, mas se complementam, anulando as 

dicotomias e as verdades preestabelecidas. 
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O SENHOR DA CHUVA 
Novos caminhos para o insólito 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No universo mitológico da narrativa do escritor André Vianco, a exploração do fantástico se 

faz através da temática maniqueísta da guerra entre o bem e o mal; tomando como pano de fundo o 

viés religioso, somos apresentados a uma interpretação particular do apocalipse, onde a marca da 

pós-modernidade se faz presente na narrativa com a introdução da mitologia gótica no universo 

urbano paulista. Traficantes de drogas disputam lugar no asfalto com inocentes idosos, todos 

observados por invisíveis anjos da guarda, como no filme Cidade dos Anjos (1998), releitura do 

clássico Asas do Desejo (1987) do cineasta Wim Wenders. No filme alemão, um anjo se apaixona 

por uma mulher e deseja ser humano; no livro de André Vianco (2004), a simpatia e compaixão de 

um anjo por um humano acabam por transformar o homem em anjo. 

É nesse universo de uma São Paulo gótica que o anjo da guarda de uma senhora chamada 

Eloísa sente compaixão pelo traficante Gregório e resolve acompanhá-lo em uma transação de 

drogas. Dois mundos muito bem separados, o visível dos homens e o invisível dos anjos 

desenvolvem-se paralelamente: Thal, o anjo da guarda representando o bem, encontra-se com Khel, 

o cão do inferno, a representação do mal. Uma relação de simetria se estabelece entre os dois 

mundos; no visível, Gregório tenta levar vantagem de Pablo em uma venda de drogas; no universo 

invisível, Thal, o anjo, confronta-se com Khel, o cão do inferno. Assim como Gregório é ferido por 

Pablo, Thal é ferido por Khel. Então, o anjo ferido para não ser tomado pelo mal se apossa do corpo 

do humano ferido, quebrando uma lei do universo sobrenatural, onde anjos ou demônios não podem 

interferir na vida dos homens. Ao apossar-se do corpo do humano, Thal abre caminho para que 

Khel possa reivindicar o direito de luta pelas almas humanas, o que, segundo a mitologia religiosa, 

daria início à batalha do apocalipse. 

Aos anjos e demônios era dado o direito de zelar e seduzir os homens para o seu lado, com a 

possessão do corpo de Gregório por Thal, ocorre o cruzamento dos dois mundos. Gregório, ferido, 

foge para uma cidade do interior de São Paulo, Belo Verde. Lá se encontra com seu irmão gêmeo, 

Samuel, pequeno produtor rural. Em sua fuga, é perseguido por Khel e Pablo. Khel se apossa do 

corpo de Samuel, restabelecendo a simetria da relação. Porém, o cruzamento de dois universos, um 
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natural e outro sobrenatural – outrora paralelos – instaura o insólito no universo dos homens. Um 

anjo de luz encarna em um traficante, um demônio encarna em um fazendeiro numa inversão de 

valores típica da pós-modernidade. O bem que faz o mal, o mal que faz o bem, esse é o toque 

pessoal do escritor André Vianco. O mundo sólito, natural é invadido pelo mundo insólito de seres 

fantásticos e, como conseqüência dessa invasão do mundo sólito pelo insólito, ocorre um 

estranhamento. Homens apresentam comportamentos incomuns, superpoderes, pressentimentos, 

dom da profecia; seres sobrenaturais adquirem percepção humana, passam a ver o mundo através 

das limitações físicas e das emoções. Do cruzamento desses dois mundos surge o vampiro, figura da 

literatura gótica que subverte as regras do mundo sólito apresentando um homem imortal, além do 

bem e do mal do universo maniqueísta, um ser que não é humano, porque sequer tem alma, mas 

também não é um demônio, um ser híbrido. Na narrativa do escritor paulista, o tema do vampiro 

não é aprofundado. O foco da história centra-se no infortúnio dos dois irmãos gêmeos, Gregório e 

Samuel, que numa narrativa apocalíptica brigam pelo destino dos homens. Em tramas secundárias, a 

mitologia é levemente modificada, anjos são comparados a bolas de luz que remetem a aparições de 

ovnis, anjos se encontram com o criador numa nave extraterrestre, instaurando o insólito dentro do 

insólito. 

SIMETRIAS E INVERSÕES 

Para o leitor, a narrativa segue a linha do sobrenatural explicado, com o narrador se 

ocupando em esclarecer o leitor sobre os acontecimentos fantásticos. Já os personagens são 

mantidos no clima de estranhamento e dúvida que acompanha toda a narrativa. Quanto maior é a 

proximidade entre os mundos natural e sobrenatural maior é o suspense e o clima de estranhamento 

dos personagens. O apocalipse se dá numa luta chamada de Batalha Negra, quando os dois exércitos 

se encontram. Quanto mais perto da batalha negra, mais pessoas entram em contato com o insólito, 

maiores os questionamentos e as mudanças nos irmãos Gregório e Samuel. O traficante ocupa o 

lugar do irmão na fazenda e passa a ser visto de uma maneira mais positiva; ao passo que o irmão 

bom, Samuel, passa a ser visto de maneira negativa, uma vez que se vê envolvido em inúmeros 

casos de morte. A simetria da história é quebrada quando um mundo interpenetra o outro, mas é 

mantida uma correspondência  nas ações dos personagens. 

LIMIAR DO ESTRANHO E DO MARAVILHOSO 

Dentro do universo ficcional do escritor André Vianco, o fantástico é cultivado com cuidado 

para que não se transforme em maravilhoso, conservando a tensão entre o sólito e o insólito. A 

dúvida permanece ao longo de toda a narrativa, não é um mundo de certezas e explicações 
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racionais; ao contrário, a narrativa avança em direção ao insólito e tem seu ponto alto quando 

Gregório se defronta com Thal, o anjo aprisionado dentro de si, e este demonstra surpresa ao 

perceber que pode ser visto pelo mortal que o aprisiona. A partir desse ponto a narrativa caminha 

para o maravilhoso. 

Tomando como referência de literatura fantástica Edgar Allan Poe: “O fantástico representa 

uma experiência dos limites” (TODOROV, 2007: 101). Podemos perceber na narrativa do paulista a 

presença do limiar na convivência entre homens, anjos, demônios e vampiros. Frágil limite que 

mantém a opção entre o estranhamento e a aceitação incondicional do sobrenatural, mantendo em 

suspense não só os leitores, mas também os personagens. 

CLICHÊS E REFERÊNCIAS 

Como nas narrativas tradicionais, o confronto entre o bem e o mal é inevitável, o mal é 

numericamente superior, o que engrandece o valor do bem no confronto. O clima de terror e 

suspense é cultivado com mortes, missas negras, satanismo e muito sangue. Elementos que ajudam 

a construir um cenário gótico concretizado na descrição dos demônios e dos detalhes de sombras e 

escuridão. Muitos clichês são explorados, referências fílmicas, podemos também encontrar 

referências literárias como, por exemplo, a batalha travada por deuses e homens na Ilíada de 

Homero, quando se misturam, no campo de batalha da guerra de Tróia, gregos e troianos: “A 

terrível batalha já não se trava entre troianos e aqueus: agora, os gregos combatem até com 

imortais” (HOMERO, livro V: 56). 

Tal qual nas histórias gregas, os heróis e monstros do universo maravilhoso, também 

povoam a narrativa e, por sua vez, é no campo de batalha de Tróia que homens, deuses e 

semideuses travam uma batalha de vida e morte. Igual conflito irá acontecer na cidade de Belo 

Verde, num campo de batalha em que anjos e demônios vão se enfrentar, enquanto homens de um 

lado e de outro vão torcer e rezar pela vitória de seu grupo. 

É, também, da cultura pop, do universo das revistas em quadrinhos, Sandman, o senhor dos 

sonhos, de Neil Gaimam que inspira Vianco na criação da imagem dos cães do inferno, que não por 

coincidência, também aparecem no filme Constantine (2005), personagem da mesma história do 

escritor inglês. É da história Fim dos Mundos (GAIMAN, 1998), em que o elemento chuva faz a 

ponte entre o mundo dos humanos e o mundo sobrenatual, mesmo elemento que faz a ligação entre 

o mundo dos mortos e dos vivos, no filme Constantine (2005), na narrativa de Vianco a chuva é o 

elemento que fortifica os anjos: “Ela [a criatura] sentia-se bem. A chuva lhe dava vigor e energia. 

Sentia-se em paz. Com a bendita gota vinda do céu, tinha a força redobrada” (VIANCO, 2004: 10); 
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é, também, o mesmo elemento que fortifica Gregório: “A chuva! Desde quando sentia-se assim? 

(...) seu corpo arrepiou-se dos pés até a cabeça.(...) sentia-se forte! Sentia-se bravo (...) a chuva era 

benéfica”(VIANCO, 2004: 65). São essas referências cruzadas contemporâneas que tornam a 

narrativa do escritor paulista atraente para o público jovem , leitor de obras do universo fantástico, 

conhecedor da mitologia das revistas em quadrinhos de Neil Gaiman ou/e  cinéfilo de obras 

fantásticas e, até mesmo, leitores literários, conhecedores de mitologia e leitores de clássicos, coisa 

muito mais rara. 

O fim desse confronto é bem conhecido dos leitores, o bem vence o mal com a ajuda dos 

homens, o que empurra a narrativa para a fronteira do maravilhoso; as bolas de luz que aparecem 

nos céus durante a batalha Negra e que são reconhecidas pela força aérea como avistamentos de 

ovnis, transfiguram-se em anjos de luz para os pilotos. Ao final da Batalha Negra, Gregório é morto 

e redimido de seu passado de traficante, transformando-se em anjo de luz; seu irmão Samuel, 

transformado em vampiro, consegue se livrar das forças do mal ao empunhar a espada em favor dos 

anjos. Os homens reencontram sua fé e o mundo sobrevive a mais um apocalipse. Há um caminhar 

em direção ao maravilhoso que, no entanto, só é concretizado para alguns personagens. Segundo 

Todorov (2007: 48) a literatura fantástica oscila entre dois extremos: o estranho e o maravilhoso. 

Neste, o estranho é aceito naturalmente; naquele, o insólito é explicado. Em O Senhor da Chuva, a 

tensão entre o sólito e o insólito se mantém e, embora haja uma aproximação do maravilhoso, o 

estranhamento se mantém até o final. 

FANTÁSTICO 

Segundo Roger Caillois, “Todo fantástico é uma ruptura da ordem estabelecida, irrupção do 

inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana” (Caillois Apud TODOROV, 2007: 32). A 

ruptura da regra sagrada que diz que nenhum ser sobrenatural podia interferir na vida de um 

humano sob pena de dar ao oponente a oportunidade de reivindicar a igualdade do direito através de 

uma batalha, na qual as almas humanas tomadas pelo mal nesse período seriam escravizadas e seus 

corpos virariam mortos-vivos, os anjos derrotados tornavam-se servidores das trevas para sempre. 

Seja na ordem no mundo sólito seja no mundo insólito, a leitura da ruptura da ordem é cara à 

literatura fantástica, essa literatura que vive no limite da normalidade; principalmente, se tomarmos 

o mundo insólito como simétrico e oposto ao mundo sólito, que corresponde ao real ficcional. Pois 

faz parte do estatuto da literatura subverter e criar mundos, estudar suas potencialidades e buscar 

através da ruptura da ordem, soluções que estão além da ordem estabelecida pelo cotidiano. 
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A literatura de André Vianco, ao abraçar o universo fantástico, coloca-se no limiar da ordem 

natural, constituindo-se na ambigüidade que se estende entre os parâmetros que Todorov (2007) 

nomeou de estranho e maravilhoso. O que faz dela uma obra rica em significados, simbólica dentro 

da interseção sólito/insólito, ainda que trabalhando com muitos clichês literários como apocalipse, 

seres maravilhosos, a fé e o medo. 

NORMA E TRANSGRESSÃO 

Ao fazer uma atualização de temas do século XIX, como vampirismo, satanismo e outros, 

André Vianco consegue revitalizar esses temas, modificando mitologias e juntando temas religiosos 

e pagãos. Para poder operar essas transformações, é preciso reconhecer antes de tudo a norma. De 

acordo com Todorov (2007): “Para que haja transgressão é preciso que a norma seja perceptível” 

(TODOROV, 2007: 12). 

A norma na literatura fantástica aparece na forma de clichês, na utilização de uma mitologia 

já bastante explorada e conhecida pelos leitores como,por exemplo, o apocalipse bíblico, lendas 

sobre vampiros e lobisomens, maniqueísmo bem/mal . É a partir dessa mitologia já bastante 

explorada que André Vianco vai construir, ou melhor, desconstruir a relação entre sólito e insólito. 

Modificando as mitologias, acrescentando elementos urbanos contemporâneos, como avistamento 

de ovnis e problemas com traficantes de drogas. 

Ao situar a narrativa no espaço urbano de São Paulo, o autor aproxima seu leitor do sólito 

dessa narrativa, do cotidiano das grandes cidades e seus problemas sociais, criando assim um laço 

com o sólito. Esse mesmo laço que ele irá quebrar em seguida ao introduzir o insólito na narrativa. 

Quando o anjo Thal se apossa do corpo do traficante Gregório, o vínculo com o real é borrado. Os 

dois mundos se tocam e se interpenetram tal qual a relação dos dois personagens: “Um mortal 

alimentou meu espírito para minha alma florescer. Devo-lhe minha vida celeste. Quando vôo, eu o 

carrego dentro de mim e, para que ele sobreviva, entrego-lhe minha vida celeste durante sua 

consciência. – Diz que está preso dentro dele?” (VIANCO, 2001: 70). 

Dessa maneira, os dois mundos deixam de ser simétricos, abre-se uma janela onde o 

estranho ou o estranhamento pode se instaurar na narrativa. Episódios bizarros se multiplicam, 

como o de Gregório correndo no milharal debaixo de chuva: 

Gregório, acho que teu irmão ta pinel. O céu iluminou-se com um relâmpago. Samuel 
ouviu Gregório gritando no meio do milharal. Então, um outro relâmpago despencou, 
(...)Samuel levantou-se. – O meu De...(...) Gregório saiu do milharal, andando 
tranqüilamente, com os cabelos arrepiados, como se tivesse tomado um choque potente. 
(...) passou pela frente do alpendre, sem desviar os olhos, avisou que logo estaria pronto 
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para o jantar. Vera e Samuel limitaram-se a observá-los embasbacados. A situação era tão 
surreal, que o fato dele estar nu em pelo era o de menos. (VIANCO, 2001: 66) 

O ELEMENTO MÁGICO: A CHUVA 

Apesar de a narrativa tentar manter-se no equilíbrio instável do fantástico, alguns momentos 

assumem inevitavelmente um viés maravilhoso. Na narrativa do escritor paulista, a chuva é o 

elemento mágico de transformação do mocinho em herói. É em contato com a água que Gregório 

manifesta seus poderes: “joga esta lata d’água em mim (...) Gregório sentiu novamente aquele 

estalo interno (...) Ele podia erguer o trator (...) não duvidava (...) Ele sentia-se o Senhor da Chuva” 

(Vianco, 2001: 125). O elemento água é o conduíte da força e da energia do anjo, o elemento de 

contato entre os dois mundos: o natural e o sobrenatural. É também, dentro da mitologia do livro, o 

elemento purificador que lava a cidade deixando-a limpa. A polissemia desse elemento é muito bem 

explorada pelo escritor. 

O INSÓLITO E SEUS CAMINHOS 

Essa narrativa concentra uma grande carga de elementos estranhos. Se, de acordo com 

Gerard Genette: “Para que haja transgressão, é preciso que a norma seja perceptível” (Genette Apud 

TODOROV, 2007: 12). No livro O Senhor da Chuva, a norma é multiplicada e aparece na forma de 

clichê. Embora a banalização da norma aponte para uma narrativa com exagero no uso de elementos 

fantásticos, mais característica de escritores comerciais da literatura popular, o escritor paulista 

pouco a pouco desconstrói essa impressão ao misturar os elementos da mitologia clássica aos 

elementos contemporâneos como os problemas sociais, a falta de fé e a violência social. Todo esse 

exagero de recursos se desfaz no final em uma epifanía coletiva quando os anjos passam a ser 

visíveis aos homens num momento de retomada da fé. Aos temas já conhecidos da mitologia do 

fantástico, são acrescentadas modificações na mitologia que tentam dar mais dinamismo e 

vitalidade a uma narrativa que se esforça em manter-se fresca, mesmo trabalhando com clichês. Há 

uma liberdade significativa para a experimentação que acaba conduzindo o insólito para dentro do 

insólito, numa subversão de papéis do bem e do mal que leva a narrativa para além do 

maniqueísmo. 

Dentro da relação de dualidade que caracteriza o maniqueísmo, André Vianco (2004) 

estabelece uma relação de jogo com os duplos: Samuel e Gregório, irmãos gêmeos; Thal e Khel, 

anjo e demônio; bem e mal. Numa releitura da relação bíblica primordial dos irmãos Caim e Abel. 

Ao trabalhar com inversões onde o bem e o mal trocam sistematicamente de lugar, o escritor foge 

ao lugar comum estabelecendo uma nova significação e, até mesmo, uma nova mitologia para 
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símbolos bastante antigos e desgastados, imprimindo um ritmo de aventura a narrativa, de modo a 

mantê-la no fio da navalha que separa o sólito do insólito. 

CONCLUSÃO 

Com esse romance o autor descobriu o seu tema, e dentro dele encontrou o seu personagem 

síntese: o vampiro, aquele que não está nem morto, nem vivo pelo padrão tradicional; o que não é 

nem bom, nem mau; mas a síntese entre anjo e demônio, o elemento que vai ser o contraponto de 

todas as dualidades e inversões exploradas nesta narrativa. O ser capaz de sintetizar os medos, as 

dúvidas, fraquezas humanas e angústias que envolvem a vida contemporânea. E, talvez, sejam esses 

mesmos traços que tornam essa narrativa tão atraente aos olhos dos jovens leitores, uma 

identificação, uma empatia que faz com que num país de poucos leitores, seus livros encontrem 

uma boa acolhida por parte do público-leitor. De modo que, passo a passo, o escritor paulistano vai 

conquistando seu público e estabelecendo uma nova mitologia para personagens já tão desgastados 

pelo tempo. 
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DE MEDOS, MONSTROS E LINHAGENS 
Uma leitura de Melusina 

Tatiana ALVES∗ 
 

Melusina (D’ARRAS, 1987) apresenta a história de uma fada amaldiçoada que desaparece 

do convívio humano em decorrência do descumprimento da promessa feita pelo marido. Repleto de 

imagens insólitas, o texto constitui-se numa representativa e ambivalente alegoria da condição 

feminina no universo medieval. 

A narrativa caracteriza-se por um movimento pendular, marcado, de um lado, pela repressão 

cristã e, de outro, pela transgressão representada pela ordem pagã. As referências ao código cristão 

são pautadas pela manutenção deste e traduzem o maniqueísmo do pensamento medieval, que 

situava Bem e Mal como valores absolutos e opostos. A tensão entre as diferentes ordens religiosas 

funciona como parâmetro para se pensar a imagem da mulher na cultura medieval. 

Claude Kappler, no livro Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média 

(1994), rastreia os elementos que amedrontavam o homem de então. Ao pensar a figura do monstro, 

Kappler (1994) destaca o estranhamento por ela instaurado. Há uma perturbação de ordem 

conceitual, uma vez que o monstro pertence ao terreno do insólito, do inusitado: “a Idade Média 

está presa entre a necessidade de explicar a ‘desordem’ representada pelo monstro e a de crer no 

postulado de que a natureza, obra de Deus, só poderia ser perfeita e portanto organizada segundo 

uma disposição imperturbável” (KAPPLER, 1994: 360). 

Tal imagem gera ainda uma inquietação: a curiosidade humana pede a decifração do 

mistério representado por essa figura grotesca, mas esbarra no conformismo pregado por uma 

religião que tudo justificava com base na sabedoria divina. Ao contrário da desmedida humana, 

Deus teria, em Sua onipotência, a justa medida, ainda que essa lógica nem sempre fosse visível: 

A Idade Média (...) emprega a palavra razão em certo número de acepções das quais se 
infere a noção de ordem , justa medida: seus contrários, a desordem, o descomedimento, 
são manifestações de desrazão, de insensatez. (...)[a natureza], organizada por Deus, está 
ordenada segundo uma sabedoria infalível. (KAPPLER, 1994: 308) 

Melusina (1978) obedece a um código cristão quando prega a resignação diante de um poder 

maior e irrevogável. O próprio narrador defende tal atitude no modo como inicia e finda a narrativa, 

afirmando ser a crença superior ao entendimento: 

                                                 
∗ Doutora em Letras pela UFRJ, leciona Literatura na Univ. Estácio de Sá, na UniverCidade e na Faculdade 
Paraíso – Lusófona. Pesquisa a representação do feminino na Literatura. 
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Os juízos e desígnios divinos são como um abismo sem bordas nem fundo, e não é sábio 
aquele que tenta abarcá-los com sua mente. (...) O homem (...) deve limitar-se a pensar 
(...) e a se admirar; e, ao admirar-se, considerar o quanto deve temer e glorificar Aquele 
cujas decisões nos resultam tão obscuras. (D’ARRAS, 1987: 2) 

Tal atitude é também manifestada pela protagonista, que percebe o que há de insondável no 

cristianismo e, mesmo em circunstâncias adversas, aconselha o marido a não se insurgir contra a 

vontade de Deus: 

– Meu senhor, é uma grande loucura de vossa parte, a quem se considera como o mais 
sábio dos príncipes vivos conhecidos, que mostreis dor por algo que não tem remédio e 
que não pode ser de outra maneira; (...) os juízos de Deus são tão secretos que nenhum 
coração humano os pode compreender. (D’ARRAS, 1987: 192) 

As palavras da criatura encantada falam de paciência e de resignação, mesmo quando 

dirigidas àquele que, ao quebrar a promessa, causou o seu afastamento. A ordem cristã faz-se notar 

ainda na educação dada aos filhos pela protagonista. Além de enumerar regras de conduta que se 

assemelham aos Dez Mandamentos, ela proclama-se uma fervorosa católica: 

– Remondín, não te assustes, pois sei que pensas que sou um fantasma e que minha 
imagem e minhas palavras são obras do diabo, mas te asseguro que estou ao lado de Deus 
e que creio em tudo quanto deve crer uma católica. (...) Se me crêes, (...) com a ajuda de 
Deus (...), serás o mais poderoso e o maior de tua linhagem. (D’ARRAS, 1987: 17) 

Outra marca do pensamento cristão medieval presente no texto refere-se à visão da mulher 

como mero receptáculo do poder criador atribuído ao homem. A concepção fálica vigente no 

universo medieval, associando a mulher ao Mal, constituiu a mais eficaz das táticas para aniquilar o 

paganismo. Presina, mãe de Melusina, atribui ao marido a condição humana das filhas. Fada 

amaldiçoada, ela traz em cada uma das herdeiras um estigma de sua mácula. Como que a confirmar 

tal visão, Remondín, marido de Melusina, acusa a esposa de ser a responsável pelas deformidades 

apresentadas por seus filhos: “Pela fé que devo a Deus, creio que isto é encantamento desta mulher, 

e não creio que o fruto que ela tenha trazido ao mundo possa chegar à perfeição do bem; não trouxe 

ao mundo filho que não tenha um estranho sinal” (D’ARRAS, 1987: 191). 

Curiosamente, a despeito das anomalias que marcam seus filhos – um possui orelhas 

grandes como as pás de um moinho, outro traz no lado esquerdo da face algo semelhante a uma 

peluda pata de leão –, Melusina é dotada de inigualável beleza. Segundo Kappler (1994), o que 

caracteriza o monstro é a diferença que ele apresenta em relação aos demais. Dessa forma, o 

belíssimo é tão anormal quanto o horrendo, na medida em que estabelece um contraste com aquilo 

que se referencializa como normal. O belo constituiria um desvio da normalidade e, como tal, seria 

perigoso. Belíssima fora também a mãe de Melusina, encantadora a ponto de ser confundida com 
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um anjo. Ao serem comparadas a sereias, fadas e ninfas, Melusina e Presina personificam figuras 

arquetípicas de beleza e de perdição, apresentando um poder de sedução temido de modo irracional 

na Idade Média, e que acabou por condenar à fogueira mulheres que tinham sua beleza 

convenientemente associada à tentação demoníaca. O medo de sucumbir diante do desejo inspirado 

pela mulher cria uma estratégia de adoração da figura feminina da Virgem Maria, numa aparente 

contradição habilmente explicada por Jean Delumeau na História do medo no Ocidente (1989): 

Promoção da mulher? Parcialmente, sem dúvida, mas apenas parcialmente. Pois a maior 
parte dessa alegorias, como Minerva (ou as Amazonas) é, assim como a Virgem Maria, 
uma espécie de anti-Eva, seres que não realizam a totalidade de sua vocação feminina e 
são colocadas acima ou ao menos fora de seu sexo. (DELUMEAU, 1989: 345) 

A estratégia medieval de se dignificar a mulher a partir da negação de seus atributos é 

também detectada nas cantigas de amor, revelando uma manipulação que consistia em glorificar a 

figura feminina que, destituída de qualquer poder, se mostrasse abnegada e passiva. A dama 

inefável, idolatrada porque inacessível, tem sua sexualidade negada pelo outro, que a cristaliza 

como objeto, nunca sujeito, de um desejo jamais consumado. 

O código cristão aparece novamente na narrativa em dois momentos emblemáticos: 

Remondín idealiza a esposa, afirmando ser ela “a mais leal dama jamais nascida depois da Virgem” 

(D’ARRAS, 1987: 182) e, em um momento de fúria, evoca a imagem da serpente edênica para 

acusá-la. Utiliza-se, portanto, de dois referenciais bíblicos para retratar a reverência e o terror 

inspirados pela mulher, veiculando um código cristão que transparece de forma subliminar na 

própria maldição que envolve a protagonista: ao perder a mortalidade, Melusina é condenada a 

vagar até o dia do Juízo Final, data cristã que prefigura o fim dos tempos. A narrativa reforça ainda 

certos aspectos da imagética cristã ao apresentar os filhos do casal triunfando nas guerras de que 

participam, uma vez que há a sugestão de que os herdeiros de Lusignan saem vencedores das 

batalhas porque são cristãos em luta contra os infiéis ou não-cristãos, para citar dois epítetos 

recorrentes na obra. Tais lutas alegorizam a batalha entre o cristianismo e outras religiões, travada 

nas entrelinhas do texto. 

Paralela e simultaneamente ao código cristão, também o código pagão perpassa o romance. 

Diversos são os momentos em que o substrato pagão se faz notar, sugerindo uma herança celta que 

estabelece um diálogo com a ordem cristã, subvertendo-a. 

A existência de um ser monstruoso, se vista à luz da perspectiva cristã, é justificada por 

desígnios superiores, devendo ser aceita passivamente. Entretanto, se a teoria da Criação afirma ter 

sido o homem criado à imagem e semelhança de Deus, onde situar essa criatura que transita por 
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diferentes esferas, impossibilitando uma classificação? O monstruoso, então, abre espaço para o 

questionamento, para a voz destoante, para a subversão da ordem: 

O monstro constitui um problema do qual não nos podemos esquivar: um mundo onde 
tudo é normal, onde tudo encontrou seu lugar, tanto do ponto de vista geométrico e 
espacial quanto do ponto de vista espiritual. (...) Mas o monstro propõe uma imagem 
subvertida dessa ordem; é simultaneamente mistério e mistificação. Ele desconcerta e, 
quanto mais organizado e hierarquicamente justificado é o universo, tanto mais gritante é 
o problema por ele apresentado. (...) O enigma exige ser decifrado. (KAPPLER, 1994: 
15) 

A aberração, ao se situar na esfera do proscrito, do negado, do maldito, permite ao homem 

pensar a sua própria condição, já que encarna a falha da criação divina. Além disso, afasta-se do 

modelo original, afirmando-se pela diferença. 

O monstro é ainda fruto do imaginário, sendo criado a partir dos fantasmas e medos 

manifestados pelo homem. Por meio do surgimento de determinado monstro, o homem iguala-se a 

Deus em sua atitude demiúrgica, contestando, de forma coletiva e inconsciente, todo um 

pensamento religioso que o limitou à condição de criatura, nunca de criador. 

No capítulo que dedica a Melusina em seu livro Para um novo conceito de Idade Média 

(1979), Jacques Le Goff propõe algumas questões que traduzem de modo exemplar as contradições 

apresentadas na narrativa, tocando em pontos-chave da tensão entre cristianismo e paganismo. O 

embate entre os dois códigos religiosos é abordado na reflexão de Le Goff, sobretudo no que tange 

à transgressão: 

Qual a importância da transgressão do tabu? Ela permanece essencial, porque continua a 
ser o nó da história e, na atmosfera cristã do conto medieval, surge uma nova 
interrogação: a infidelidade do marido à sua promessa não é menos culposa pelo carácter 
“diabólico” da mulher? A “cultura” da época desloca o problema. (LE GOFF, 1979: 297) 

A interrogação proposta por Le Goff remete ao eixo central de nossa leitura: Melusina 

caracteriza-se por uma alternância entre a ratificação dos valores cristãos e a negação desses 

mesmos valores, numa releitura do mito de Adão e Eva. 

A protagonista, como vimos, é condenada a voltar à condição original de mulher-serpente. O 

próprio argumento da história remonta ao mito bíblico, atualizando-o, na medida em que funde em 

uma duas das figuras envolvidas na Queda. Significativamente, contudo, enquanto o texto bíblico 

mostra a personagem feminina sendo criada com a finalidade de fazer companhia ao homem 

original; em Melusina, cabe à mulher a tarefa de encontrar um companheiro que aceite suas 

condições e segredos sem os questionar, numa releitura que coloca o elemento masculino relegado à 

posição secundária e que resgata valores pagãos que associavam a divindade ao feminino, cabendo 
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ao homem o papel de partícipe no processo da Criação. Além disso, o texto bíblico apresenta uma 

mulher que incita o homem ao erro, e que é punida juntamente com ele; já o texto aqui analisado 

coloca o homem como o responsável pelo rompimento do pacto, trazendo o infortúnio para todos os 

que o rodeiam. 

Outro índice revelador do redimensionamento proposto pelo texto é o fato de o castigo 

bíblico ser decidido pelo Pai, Deus único, solar e cristão, enquanto em Melusina a maldição que 

condena a heroína a vagar até o fim dos tempos é arbitrada por Presina, sua mãe. Na narrativa, 

contrariamente ao que ocorre na Bíblia, cabe à mulher decidir o destino de sua criação. 

Talvez a mais significativa mudança em relação código bíblico, entretanto, seja a da imagem 

da serpente: enquanto no Gênesis a serpente, vista como inimiga natural do homem, e suposto 

instrumento do demônio para a perdição humana, é fadada a rastejar e a ser esmagada, lembrando-

se eternamente de sua humilhante e mísera condição, em Melusina ela constitui uma parte da 

protagonista, aparecendo alada e voando no momento em que abandona a fortaleza de Lusignan. A 

serpente-mulher de Melusina pertence à esfera do mundo superior, e sua atitude não mais traduz 

humilhação, mas libertação, conferindo à serpente alada uma imagem distinta da do ofídio bíblico, 

indicada pela própria simbologia das asas: 

As asas são (...) símbolo de alçar vôo, do alijamento de um peso (...), de 
desmaterialização, de liberação – seja de alma ou de espírito –, de passagem ao corpo 
sutil. (...) São símbolos constantes da espiritualização (...) dos seres que a possuem, quer 
sejam representados por figuras humanas, quer tenham forma animal. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1990: 90) 

As imagens de ordem simbólica presentes na narrativa apontam uma valorização do código 

pagão. Sendo um dos elementos que configuram Melusina como um ser híbrido, a serpente evoca 

aqui não mais a imagética cristã, mas uma transcendência do feminino: “A serpente visível só 

aparece (...) como breve encarnação de uma grande serpente Invisível, causal e atemporal, senhora 

do princípio vital e de todas as forças da natureza” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990: 90). 

Como a pele periodicamente renovada, a serpente representa a perspectiva de regeneração e 

remonta às grandes forças cósmicas que agem nesse processo. Ao ser referida como senhora do 

princípio vital e de todas as forças da natureza, a imagem da serpente é vista sob uma perspectiva 

pagã, apresentando, ainda, uma ambivalência de ordem sexual e temporal: “Mencionemos a 

ambivalência sexual da serpente. Esta se traduz (...) pelo fato de ser ao mesmo tempo matriz e falo. 

(...) a Uróboro também é símbolo da (...) reabsorção cíclica (...); cria o tempo como a vida, em si 

mesma” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990: 816-822). 
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Melusina, que vive sob o signo da serpente, carrega consigo a ambivalência de um tempo de 

contradição. É, a um só tempo, macho e fêmea, passado e presente, vida e morte, início e fim. É 

dotada da complexidade que marca a Deusa pagã que, ao contrário do Deus solar e cristão, se 

caracteriza por ser multifacetada. 

Como personificação de alguma divindade pagã, Melusina tem uma relação com Remondín, 

muito mais próxima do referencial pagão do que do tradicional matrimônio cristão. Sua atitude não 

é de obediência ou de submissão ao marido, como seria natural em uma narrativa que data do século 

XIV. Desde o início, é ela quem estabelece as bases da união, determinando suas condições e 

prometendo, em troca, fama e prosperidade. Apesar de invocar o nome de Deus e de, por vezes, 

pautar sua conduta pelos valores religiosos de então, a protagonista foge ao perfil cristão, na medida 

em que é dotada de poderes mágicos e interfere na vida dos homens, revelando características e 

atitudes que destoam do corolário cristão medieval. 

Outro aspecto que subverte a perspectiva judaico-cristã refere-se ao par de anéis dado a 

Remondín pela esposa. Os dois anéis, que protegeriam seu portador de qualquer perigo ou traição, 

representam a inserção do elemento maravilhoso na narrativa. Além de evocar uma imagem típica 

dos contos populares, em que a fada dá a seu protegido um amuleto, os anéis trazem em sua 

simbologia uma perspectiva que reflete a presença pagã no texto, uma vez que reproduzem o tipo de 

relação entre os seus donos: 

O anel une e isola ao mesmo tempo, fazendo lembrar (...) a relação dialética amo-escravo. 
(...) De acordo com a tradição, (...) os noivos devem permutar entre si os anéis. (...) 
Estabelece-se (...) uma dialética duplamente sutil e que exige que cada um dos cônjuges 
se torne, assim, amo e escravo do outro. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990: 53) 

A troca de anéis na celebração matrimonial estabelece um elo de devoção recíproca, o que 

não ocorre em Melusina. Ao dar a Remondín ambos os anéis – em momento algum há a referência 

a uma troca –, a protagonista coloca em mão-única a relação de subserviência denotada por eles. 

Tendo ela vestígios de uma representação da Grande Mãe pagã, caberia ao amado o papel de 

consorte, resgatando traços matrilineares silenciados pela cultura patriarcal. 

A personagem-título contraria ainda a imagem cristã da mulher ao se revelar a verdadeira 

criadora do reino de Lusignan. Curiosamente, Remondín mantém-se ausente durante quase todo o 

período de construção da cidade, a ponto de não reconhecer o lugar quando retorna, demonstrando a 

sua não-participação no processo, e evidenciando o papel ativo e demiúrgico da mulher: “No tempo 

em que Remondín esteve na Inglaterra, Melusina construiu a cidade de Lusignan, levantou muros 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

113

sobre rocha viva, fortificou o lugar com torres resistentes (...) e mandou cavar profundos fossos” 

(D’ARRAS, 1987: 51). 

 

Remontando à deusa celta da fecundidade, Melusina semeia o desenvolvimento econômico 

medieval. Criadora da linhagem de Lusignan, dá a luz oito varões que se casam com oito herdeiras, 

tornando-se reis dos respectivos locais. Contrariando a tradição medieval, é ela a personagem 

decantada na nobre história de Lusignan. Melusina é a força criadora, que se manifesta tanto no ato 

de construir a imensa cidade quanto no de gerar a nobre descendência. 

Outro aspecto relevante refere-se à transformação da personagem, ocorrida sempre aos 

sábados, dia em que retornava à sua condição híbrida. O sábado remete, simultaneamente, às 

culturas hebraica e celta, em outro índice de paganismo. O termo sabá reporta ao Shabat judeu e ao 

sabá, suposta reunião de feiticeiras. A personagem aproxima-se, desse modo, dos segmentos mais 

perseguidos pela Igreja na Idade Média. A simbologia judaica exige o cessar das atividades e, à 

semelhança do sábado hebreu, nada de novo é criado nesse dia em Lusignan, terra de abundância e 

de magia. Além disso, a heroína tem seu lado monstruoso aflorado no dia consagrado às feiticeiras, 

reforçando o seu lado pagão. Seu repouso aos sábados aproxima-a de simbologias não-cristãs, 

intensificadas pelo amálgama de três figuras malditas pelo cristianismo – a mulher, a serpente e a 

fada – e, por isso, condenadas à proscrição. 

Melusina retrata o embate de duas forças antagônicas. Em sua maldição, a heroína acaba por 

concentrar em si as quatro utopias medievais de que fala Hilário Franco Júnior em seu estudo 

(FRANCO JÚNIOR, 1993): a utopia da abundância, nas férteis terras de Lusignan, famosas pela 

fartura; a utopia da justiça, presente nos sábios conselhos dados pela protagonista; a utopia da 

androginia, encerrada na própria figura de Melusina, cuja simbologia remete a um quase 

hermafroditismo, e, finalmente, a utopia-matriz, a do Paraíso, metonimizada nas terras repletas de 

uma maravilha que sintetiza as utopias anteriores. 

Lusignan situa-se, pois, num espaço ímpar. Trata-se do espaço da mulher-serpente, 

fundindo, no mesmo caldeirão, imagens de criação e de transgressão. 
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INTRODUÇÃO 

Naquele que é um dos primeiros estudos sistemáticos sobre a literatura, a Poética, de 

Aristóteles (1991), a criação literária é pensada por uma perspectiva que privilegia os efeitos de 

recepção. A própria definição aristotélica de tragédia, que introduz nos Estudos Literários o 

conceito de catarse, categoriza o gênero em função da produção e da “purificação” de emoções. Do 

mesmo modo, elementos estruturais do discurso mimético, como o reconhecimento, a peripécia e 

a catástrofe, são todos avaliados em relação às sensações que podem suscitar no receptor – entre 

elas, vale lembrar, o phóbos (medo). 

A reflexão crítica sobre a narrativa ficcional de horror tem, de modo mais ou menos 

consciente, assumido essa orientação aristotélica. Horace Walpole, Edgar Allan Poe e H. P. 

Lovecraft estão entre aqueles que concebem a obra literária de horror como um artefato produtor de 

uma emoção específica: o medo e suas variações (Cf. FRANÇA, 2008). Tal descrição é, contudo, 

de caráter puramente formal. Aponta os objetivos do gênero, mas não os justifica, isto é, não 

legitima, esteticamente, a produção do medo. 

H. P. Lovecraft (1993) encontrou um caminho para essa legitimação, ao propor que a mais 

antiga e intensa emoção experimentada pelo ser humano é o medo, e sua forma mais antiga e 

intensa é a do medo do desconhecido (Cf. LOVECRAFT, 1973: 12) – trata-se de uma reflexão de 

caráter burkeano, muito embora não haja nenhuma menção explícita a Edmund Burke no ensaio 

Supernatural Horror in Literature (1973). Na concepção do ficcionista norte-americano, a narrativa 

de horror sobreviveria e se desenvolveria justamente por estar associada a mecanismos profundos e 

fundamentais do ser humano. Ainda que admitisse que os temas corriqueiros do dia-a-dia 

dominassem a maior parte da experiência humana, Lovecraft (1973) acreditava que mesmo nos 

indivíduos mais racionais residiria uma herança biológica capaz de ser tocada pelas narrativas que 

inspiram medo. 

Também burkeana é a idéia de que o ser humano recordar-se-ia mais facilmente da dor e da 

ameaça da morte do que do prazer. Para Lovecraft (1973), as sensações relacionadas aos aspectos 

positivos das crenças em elementos sobrenaturais teriam sido, desde o início da humanidade, 
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capitalizados e formalizados pelos rituais religiosos convencionais. Já os aspectos mais sombrios e 

malignos dos mistérios cósmicos acabaram sendo encampados pelas narrativas populares e 

folclóricas. 

Principais combustíveis dessas narrativas, a incerteza e o perigo seriam, sob o ponto de vista 

lovecraftiano, aliados: o que é desconhecido acaba sendo visto como uma fonte de possibilidades 

perigosas e malévolas. A combinação entre a curiosidade, a sensação do perigo, a intuição do mal e 

a inevitável fascinação do maravilhoso possuiria uma vitalidade inerente à própria raça humana. Por 

essa razão, a literatura que consegue despertar aquilo que Lovecraft chamou de “cosmic fear” 

(LOVECRAFT, 1973: 15) sempre existiu e sempre existirá. 

Neste ensaio, proponho uma leitura de Danse Macabre (1983) – livro em que Stephen King 

reúne uma série de ensaios a respeito de suas idéias sobre o fenômeno do horror, na literatura e em 

outras formas midiáticas, como o cinema, a televisão, o rádio, revistas em quadrinhos etc. – que 

ressalte tantos os aspectos aristotélicos e poeanos quanto os burkeanos e lovecraftianos da reflexão 

do ficcionista norte-americano, demonstrando, desse modo, sua filiação ao que gostaria de chamar 

de tradição crítica dos ficcionistas de horror. 

A “DANÇA DA MORTE” 

Duas questões, ambas de caráter um tanto paradoxal, motivam Stephen King em Danse 

Macabre (1983): (I) por que as narrativas que lidam com o horror e com o medo atraem as pessoas? 

(II) por que, em um mundo tão repleto de horrores reais, criar horrores ficcionais? Tais 

interrogações não são puramente literárias e possuem implicações que podem facilmente nos levar a 

ultrapassar os objetivos do presente ensaio. Em favor da síntese – ainda que com algum prejuízo da 

complexidade do tema –, creio que se possa dizer que as respostas do escritor americano às duas 

perguntas passam pela compreensão do próprio título do livro: “Danse macabre” é uma referência 

implícita a uma alegoria da baixa Idade Média que simboliza a universalidade da morte1, 

independentemente do estrato social – reis, belos, papas, jovens – a morte une e iguala a todos. O 

mistério da morte, seu caráter tão inexorável quanto insondável, é a mola mestra da narrativa de 

horror. Sobre essa região da experiência humana, a ciência, o discurso da verdade demonstrada, 

pouco tem a dizer. Nos desvãos entre a fé religiosa e o conhecimento científico, a narrativa de 

horror encontra seu habitat ideal. 

                                                 
1 A representação pictográfica mais comum da “Dança da Morte” consiste em uma Morte personificada 
conduzindo homens e mulheres de diversas classes sociais em direção às suas sepulturas (cf. Merriam-
Webter’s Encycopedia of Literature, p. 297). 
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A potência da narrativa do horror estaria, portanto, diretamente relacionada à consciência 

humana da morte. O medo atávico em relação a nosso derradeiro destino seria a garantia da atração 

e da universalidade do horror. O vislumbre de nossa própria morte – e da conseqüente 

desestruturação física que a acompanha – está por trás do tipo de percepção produzido pelo horror: 

o sentimento de disestablishment (KING, 1983: 9), isto é, uma percepção de que as coisas, tais 

como as conhecemos, estão se desestruturando. 

Do vigor e da universalidade do medo, o ensaísta deduz a força da narrativa de horror. O que 

não significa dizer que os elementos capazes de produzir os efeitos do medo sejam invariáveis no 

tempo ou no espaço. O contexto histórico e social faz com que o homem seja mais propenso a 

determinados temores. “A normalidade”, lembra ele, “é um conceito sociológico” (KING, 1983: 37) 

e os produtores de cultura de massa exploram exatamente as fobias coletivas alimentadas pelas 

condições de vida específicas e pelo conjunto de crenças de uma dada sociedade. Para King (1983), 

entretanto, o horror é fundamentalmente uma emoção contra a qual se luta sozinho. Cada indivíduo 

possuiria o que ele chama de phobic pressure points (KING, 1983: 4) – uma espécie de “gatilho”, 

bastante particular que, se adequadamente “acionado” pela narrativa de horror, seria capaz de 

produzir o medo. 

A justificativa de King (1983) para a legitimidade das narrativas de horror – a proposição de 

que produziriam uma afecção de origens ancestrais no homem, o medo – coaduna-se, pois, com o 

pensamento lovecraftiano e seu fundamento estético, a teoria burkeana do sublime. Resta-nos agora 

demonstrar como o pensamento de King conforma-se ao outro eixo da tradição crítica do horror, o 

aristotélico-poeano. 

CATARSE E VEROSSIMILHANÇA DOS “HORRORES DE MENTIRA” 

A segunda questão enfrentada por King em Danse Macabre (1983) permanece, porém, sem 

uma resposta plenamente satisfatória: por que alguém se interessaria pelas narrativas ficcionais de 

horror, isto é, por que leitores e espectadores optam por vivenciar, no plano da ficção, situações e 

emoções que, em suas vidas “reais” elas evitariam? 

King (1983) faz questão de acentuar o caráter ficcional das narrativas de horror, isto é, deixa 

claro que o gênero lida com “horrores de mentira”. O ensaísta procura explicar a lógica da narrativa 

de horror através de um conceito aristotélico – o de catarse. O processo catártico possibilitaria 

extravasar, através do medo produzido pela narrativa ficcional, os pavores associados ao horror real 

– aquele relacionado às condições de existência e de sobrevivência do ser humano: 
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we make up horrors to help us cope with the real ones. With the endless inventiveness of 
humankind, we grasp the very elements which are so divisive and destructive and try to 
turn them into tools – to dismantle themselves. The term catharsis is as old as Greek 
drama (…) but it still has its limited uses here. (KING, 1983: 12)2 

A ficção de horror, ao conduzir o leitor em direção a desfechos narrativos que apresentam 

algum tipo de suspensão dos horrores representados, amenizaria, ainda que por um curto tempo, 

nossos medos mais profundos – e reais. Para King (1983), grande parte da atração exercida por tais 

narrativas residiria nos sentimentos de reintegração e de re-harmonização que poderiam brotar, 

paradoxalmente, de um gênero especializado em morte, medo e monstruosidades (KING, 1983: 14). 

Outra categoria aristotélica, a verossimilhança, tem papel importante na reflexão de King 

(1983). Ao defender que a construção de uma narrativa verossímil é decisiva para a produção dos 

efeitos do horror, ele alerta que o ficcionista precisa reconhecer, em seu público, quais são os 

parâmetros de aferição da realidade e os termos de aceitação do pacto ficcional. O conjunto de 

crenças de uma sociedade dá forma a esses parâmetros, que se transformam tanto no tempo quanto 

no espaço. Porém, é somente respeitando tais padrões que o escritor de horror obterá sucesso, ou 

seja, conseguirá produzir o medo em seu leitor. 

O ficcionista de horror teria a árdua tarefa de sobrepujar o “ossified shield of racionality” 

(KING, 1983: 89), o inflexível escudo da racionalidade em seu leitor, para obter, nos termos de S. 

T. Coleridge, a “suspensão voluntária da descrença” (Coleridge Apud KING, 1983: 99). A 

descrença, entretanto, não seria algo que se possa afastar com um mínimo de esforço – assim 

acredita King (1983). Nas narrativas de horror, a verossimilhança seria produzida menos pela 

aceitação “voluntária” do pacto funcional, por parte do leitor, e muito mais por um trabalho do 

escritor em atingir os “phobic pressure points”. Em outras palavras, a suspensão da descrença na 

recepção se daria por um modo muito mais “involuntário”: a narrativa conseguiria fazer com que o 

leitor simplesmente perdesse o controle racional sobre sua imaginação. 

É nesse sentido que se pode entender por que King (1983) acredita que as crianças sejam a 

audiência perfeita das narrativas de horror. A fragilidade física e emocional no período da infância 

faz com que tudo lhes seja potencialmente assustador: nessa fase do desenvolvimento, os seres 

humanos são profundamente dependentes de outras pessoas. Para o ensaísta, essa sensação de falta 

de controle sobre suas próprias vidas, experimentada continuamente pelas crianças, seria similar ao 

                                                 
2 “nós inventamos horrores para nos ajudar a suportar horrores verdadeiros. Contando com a infinita 
criatividade do ser humano, nos apoderamos dos elementos mais polêmicos e destrutivos e tentamos 
transformá-los em ferramentas – para desmantelar esses mesmos elementos. O termo catarse é tão antigo 
quanto o drama na Grécia (...), mas, mesmo assim, ele ainda tem seu uso.” (KING, 2007: 24) 
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desconforto que um adulto pode sentir na condição de passageiro de um avião: não se trata tanto de 

uma desconfiança quanto à segurança do transporte mas, fundamentalmente, um efeito da incômoda 

percepção de que, na circunstância de algum imprevisto, de algum acidente, não há nada que se 

possa fazer. Conduzir um adulto de volta a este estado de “falta de controle” seria, portanto, a meta 

de sucesso do ficcionista de horror (Cf. KING, 1983: 102-3). 

OS TRÊS NÍVEIS DO MEDO 

King (1983) compreende ainda a narrativa de horror a partir de uma não-explicitada 

premissa poeana3: a de que a obra literária é uma máquina de produção de efeitos. “Novels are 

engines”4 (KING, 1983: 79), diz ele, e escrever seria, fundamentalmente, operar a máquina de 

modo a controlar os efeitos que se deseja produzir no leitor. Assim como Allan Poe, King descarta 

que a criação literária seja um processo “inspirado” ou uma conseqüência direta do talento 

espontâneo. A capacidade criativa não é algo inato, mas o fruto de uma vontade consciente e de um 

planejamento calculado. 

King (1983) renega também qualquer tipo de explicação que busque em traumas e fobias do 

escritor as motivações profundas das narrativas de horror. A escrita é, para ele, uma prática que 

nasce da disciplina e do trabalho constante e que tem como meta clara e consciente a produção do 

medo em seu leitor, através da descoberta de seus “phobic pressure points”: “The business of 

creating horror is much the same as the business of paralyzing an opponent with the martial arts – it 

is the business of finding vulnerable points and then applying pressure then. The most obvious 

psychological pressure point is the fact of our own mortality5” (KING, 1983: 68). 

Para King, as narrativas de horror funcionam em três níveis de refinamento, em função do 

caráter mais implícito ou explícito dos elementos que utilizam para produzir o medo. Essa distinção 

corresponde aos três possíveis efeitos a serem buscados pelo ficcionista de horror em seu leitor: 

“Terror”, “Horror” e “Revulsion”. 

O Terror é, para King (1983), a mais apurada das sensações produzidas pelas narrativas 

sobrenaturais. Estaria relacionado com as crenças mais primárias e instintivas do ser humano – as 

que se situariam além e aquém das convenções sociais. Trata-se de uma emoção gerada por um 

                                                 
3 Para as concepções de Edgar Allan POE (1977) relativas às técnicas de produção de efeitos de recepção na 
criação literária, consulte-se o seu conhecido ensaio “The Philosophy of Composition” [1846]. 
4 “Romances são máquinas” (KING, 2007: 73) 
5 “A tarefa de se criar horror é bem semelhante à de paralisar um oponente nas artes marciais – é questão de 
encontrar pontos vulneráveis e aí aplicar a força. O ponto de pressão psicológica mais óbvio é a certeza na 
nossa própria mortalidade” (KING, 2007: 64) 
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processo de imaginação deflagrado pelo medo daquilo que é apenas sugerido pela narrativa, isto é, 

por aquelas especulações desconfortáveis que o leitor precisa fazer diante do que a narrativa não diz 

– ou das coisas que não aconteceram e poderiam ter acontecido (KING, 1983: 21-2). 

Por Horror, King (1983) compreende um tipo de efeito menos refinado do que o Terror. 

Não consistiria exclusivamente em um processo mental, mas geraria também uma contrapartida 

sensível. Tratar-se-ia, portanto, de uma percepção mista, provocada pelo entendimento de que algo 

está “fisicamente errado” (KING, 1983: 21-2). A contemplação de monstruosidades, anormalidades 

ou de eventos sobrenaturais seriam causas potenciais do horror. 

Por fim, o efeito de Repulsa, refere-se às sensações produzidas pela contemplação de seres 

ou de cenas perturbadoras, que provocam algum tipo de repugnância (KING, 1983: 23). Trata-se do 

nível mais explícito e suas causas podem ser encontradas em coisas que são convencionalmente 

entendidas como repulsivas – aquelas que provocam um mal-estar físico e as que provocam algum 

tipo de indignação moral, por ferirem os bons costumes, ou mesmo o bom senso. 

A POÉTICA DE KING  

Ainda que em diversas passagens de Danse Macabre (1983) aventure-se por 

“interpretações” – alegóricas, sociológicas, psicanalíticas, políticas – das histórias de horror, 

Stephen King reflete sobre a narrativa de horror a partir do que entende ser seu aspecto essencial: 

produzir medo. Tanto que elege uma narrativa oral urbana – a que se refere como “Tales of the 

Hook” – como o mais básico e eficiente enredo de horror que conhece: um jovem casal namora 

dentro de um carro, em algum ponto ermo da cidade. Ouvem, pelo rádio, que um maníaco homicida 

fugiu do manicômio. Seu apelido é “Gancho”, em virtude do afiado instrumento que carrega em 

uma das mãos – e com o qual degola suas vítimas. Assustada, a garota tenta convencer o namorado 

a voltarem para casa. Ele reluta até que ouvem um barulho do lado de fora do automóvel – como se 

houvesse alguém se aproximando na escuridão. Assustado, o jovem acelera e eles partem em alta 

velocidade. Quando chegam à casa da jovem, descobrem um gancho preso à maçaneta do carro... 

(Cf. KING, 1983: 21). 

King (1983) considera que a história representa a essência da narrativa de horror: não faz 

caracterizações psicológicas, não tematiza questões existenciais, não aspira a nenhum ideal estético, 

não tenta sintetizar sua época, o pensamento ou o espírito humano. Para encontrar tais coisas, 

ironiza King (1983), deveríamos recorrer à alta literatura. Sua exemplaridade vem do fato de ser 

despida de tudo o que é meramente acessório na narrativa ficcional de horror. A história do Gancho 

existe por uma única e simples razão: a de produzir medo. 
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Nesta leitura que propus de Danse Macabre, procurei identificar uma espécie de poética de 

Stephen King. A tarefa nem sempre foi simples, tendo em vista que seu método argumentativo se dá 

muito mais através de comentários sobre as (inúmeras) obras que compõem seu cânone particular 

do que por definições. Ainda assim, creio que tanto os fundamentos aristotélicos quanto os 

burkeanos de sua reflexão tenham sido revelados, demonstrando, desse modo, a sua filiação ao que 

talvez possamos chamar de tradição crítica dos ficcionistas de horror. 
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PINÓQUIO. UMA LEITURA DESOBEDIENTE ou: 
A frustração do leitor e a experiência do insólito 

 
Daniela Beccaccia VERSIANI∗ 

 

Gostaria de começar estas minhas reflexões recuperando o início da história que tanto 

encantou minha infância. Por um desejo egoísta de recuperar minha língua materna, faço-o citando 

o trecho em italiano. Mas o leitor não se preocupe, pois a excelente tradução de Marina Colasanti 

acompanha o trecho, em nota de rodapé: 

C’era una volta... 

- Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. 

- No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. 

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si 
mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. 
(COLLODI, 1995: 21) 1 

Publicado em 1883, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, [As aventuras de 

Pinóquio. História de uma marionete] é um livro que sobrevive no imaginário das crianças e 

adultos italianos, servindo como pano de fundo para o processo de socialização literária e 

sociocultural de grande parte das crianças de várias gerações, de modo mais ou menos amoroso e 

mais ou menos autoritário. Eu não escapei a essa ambígua relação que se traduz em um sentimento 

mesclado de amor e ódio pela personagem (e por aqueles que ma apresentaram). E, acredito, 

tampouco escaparam outros inúmeros adultos italianos que ainda se reportam ao livrinho para 

refletir sobre outros assuntos além daqueles relativos à educação escolar, à obediência, ao desejo de 

se tornar um “bambino per bene” (um menino direito, que nada tem a ver com “ser um menino de 

verdade”, como se costuma pensar a partir do – vade retro! – desenho animado cometido pelos 

estúdios Disney). 

Tanto é verdade que esse pequeno livrinho é levado muito a sério por dois adultos italianos 

que se dedicaram com algum empenho a (re)ler a história de Carlo Collodi. O primeiro deles é 

Umberto Eco. Na primeira de suas seis conferências Eliot Norton, proferidas na Universidade de 

                                                 
∗ PUC-Rio/FAPERJ. 
1 Era uma vez... 
- Um rei! – dirão logo os meus pequenos leitores. 
- Não crianças, erraram. Era uma vez um pedaço de madeira. 
Não era uma madeira de luxo, mas uma simples acha, daquelas que no inverno se põem nas estufas ou nas 
lareiras para acender o fogo e aquecer a casa.  (COLLODI, 2002: 7) 
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Harvard, em 1993, e posteriormente reunidas sob o título Seis passeios pelos bosques da ficção 

(1994), o pensador italiano assim se refere ao início das aventuras de uma marionete: 

Pinóquio, de Carlo Collodi, começa assim: ‘Era uma vez... Um rei!, dirão de imediato 
meus pequenos leitores. Não, crianças, estão enganadas. Era uma vez um pedaço de 
madeira’.  

Trata-se de um começo bastante complexo. Primeiro Collodi parece sugerir que um conto 
de fadas está prestes a iniciar-se. Tão logo seus leitores se convencem de que estão diante 
de uma história de crianças, eis que as crianças entram em cena como interlocutoras do 
autor e, raciocinando como crianças habituadas aos contos de fadas, fazem uma previsão 
errada. Então a história talvez não se destine às crianças? Mas, a fim de corrigir essa 
previsão errada, o autor novamente se dirige a seus jovens leitores, para que possam 
continuar lendo a história como se fosse para eles e entendam que o protagonista não é 
um rei, porém um boneco. E no final ficarão decepcionados. Todavia, esse começo é uma 
piscadela para os leitores adultos. O conto de fadas também não poderia ser para eles? E a 
piscadela não poderia indicar que deveriam ler a história sob uma luz diferente e, ao 
mesmo tempo, fingir-se de crianças para compreender os significados alegóricos da 
narrativa? Esse início foi suficiente para inspirar toda uma série de leituras psicanalíticas, 
antropológicas e satíricas de Pinóquio, algumas das quais nada têm de absurdo. Talvez 
Collodi quisesse jogar um double jeu, e a tal possibilidade se deve boa parte do fascínio 
desse grande livrinho. (ECO, 1994: 16) 

Outro pensador que dedicou um livro inteiro à sua leitura de Pinocchio é o escritor, 

jornalista, crítico literário e ensaísta Giorgio Manganelli. Em seu Pinóquio: um livro paralelo 

(2002), Manganelli assim se refere ao insólito início da história da marionete: 

Era uma vez... 

– Um rei... 

Não... 

Que início catastrófico, que lacônico e seco, uma provocação, se se levar em conta que os 
destinatários são os ‘pequenos leitores’, as ‘crianças’, às quais unicamente se destinam as 
fábulas e as regras fabulares. Escrutando-se os interstícios dessas seis palavras logo se 
descobre uma fábula na fábula, algo que está próximo do cerne de toda fábula possível. O 
‘era uma vez’, sabemos, é a via principal, a placa de sinalização, a palavra de ordem do 
mundo da fábula. E no entanto, neste caso, a via é enganadora, a placa mente, a palavra é 
desnaturada. De fato, passado o limiar desse reino, percebe-se que não existe o rei. É 
difícil superestimar a importância dessa fraude inicial. Com desenvolto passe de mágica, 
o fabulista deu acesso ao lugar da fábula, sim, mas de uma fábula diferente, 
dramaticamente incompatível com a outra régia e antiga terra de fábulas, atestada pelo 
áureo círculo de uma coroa. Bufo e poderoso, infantil e terrível, o rei tem nas mãos, 
sucessivamente trêmulas, ferozes, desastradas, sempre prodigiosas, as leis, os gestos, as 
palavras da fábula. Poderá esta sobreviver ao desaparecimento do seu senil e eterno 
centro dourado? Será esta uma tentativa de matar a fábula? (MANGANELLI, 2002: 7-8) 

Neste trabalho, pretendo refletir sobre três aspectos que me foram suscitados pelos dois 

trechos acima citados. Trechos que são as reflexões de dois pensadores adultos sobre o estranho 

início de um conto dito infantil. Meus objetivos serão três: a) refletir sobre o insólito como um 
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efeito estético; b) refletir sobre a importância da singularidade do leitor para a criação desse efeito 

estético; c) refletir sobre o ato da leitura como um procedimento ativo e criativo. 

Antes de realmente iniciar minhas considerações, creio seja necessário apresentar ao meu 

leitor os pressupostos que as fundamentam. 

Em primeiro lugar, a partir de um interesse construtivista e empírico, devo esclarecer que 

tomo o sentido de texto em sua dimensão de comunicado, tal como definido pelo teórico alemão 

Siegfried Schmidt (1994): texto é a unidade grafemática que comporta o comunicado, e para tanto – 

para de fato ser um comunicado – tal unidade grafemática necessita de um leitor que, ao relacionar-

se com tal unidade e atribuir-lhe sentidos, dá início ao processo comunicativo da leitura. Esse 

processo comunicativo é sempre contextualizado e realizado tendo por pano de fundo da trajetória 

sociocultural do leitor bem como de sua socialização literária. 

O leitor ao qual me refiro aqui é o leitor empírico (SCHMIDT, 1994) – o leitor “de carne e 

osso” – identificável histórica, temporal, cultural e socialmente. Parte dos conhecimentos desse 

leitor é conhecimento coletivo, parte dos conhecimentos desse leitor é resultado de uma específica 

conjunção de experiências e da trajetória específica e singular (GUATTARI, 1986) do leitor 

individualmente tomado. 

Outro aspecto importante destas minhas considerações é que elas se baseiam no 

aproveitamento de duas teorias: a teoria da recepção, de Hans Robert Jauss, e a teoria do efeito 

estético, de Wolfgang Iser. Devo, contudo, ressaltar que não me atenho aos conceitos das teorias da 

recepção e do efeito tal como foram propostos pelos dois teóricos alemães, Jauss e Iser. Se Jauss 

(1994) fala em recepção e horizontes de expectativas em relação a um público-leitor, ou seja, a um 

conjunto de indivíduos historicamente definidos que partilham conhecimentos literários bastante 

homogêneos que permitem pensarmos em uma coletividade de leitores com um horizonte de 

expectativas comum, eu adapto o conceito de recepção para o indivíduo leitor singular, que possui 

uma trajetória sociocultural e uma socialização literária específicas e, portanto, também um 

horizonte de expectativas singular e específico. Em relação ao efeito estético, eu também adapto a 

teoria de Wolfgang Iser (1979 e 1996), pois estou preocupada com o efeito estético causado por 

textos literários em leitores específicos, reais, e não, como faz Iser, em relação a um leitor ideal. 

Nesse sentido, é importante deixar claro que, quando me refiro à expressão “horizonte de 

expectativas”, eu a associo ao horizonte de expectativas de um leitor empírico e singular. E quando 

falo de efeito estético eu me refiro ao efeito estético vivenciado por um leitor empírico e singular 
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diante de um dado texto literário. Devo, contudo, pagar meu tributo e débito para com os teóricos da 

recepção e do efeito, Jauss e Iser, que são os gigantes sobre cujos ombros me apoio. 

Passo agora a desenvolver o que estou tentando denominar de efeito estético do insólito. 

Antes, é necessário esclarecer que eu entendo o efeito estético como resultado de uma quebra do 

horizonte de expectativas de um leitor diante de um dado texto. Por exemplo, Umberto Eco (1994), 

enquanto leitor adulto de Pinóquio, percebe que o texto prepara o leitor para um tipo de leitura – a 

leitura de uma história do gênero literário conto de fadas – e em seguida frustra o leitor, oferecendo-

lhe, no lugar de uma coroa e de um rei, um tosco pedaço de madeira. O efeito é de estranhamento 

diante da inesperada e insólita quebra das regras que compõem o gênero literário conto de fadas em 

suas versões mais comuns, que tem por sua primeira regra a apresentação de personagens especiais, 

em geral humanos de sangue azul. A súbita troca de um rei por um pedaço de pau, e ainda por cima, 

um pedaço de pau sem nenhum valor, bom apenas para queimar, frustra o pequeno leitor. Mas, 

segundo Eco (1994), significa também “uma piscadela para os leitores adultos” (ECO, 1994, 16) 

que “poderia indicar que deveriam ler a história sob uma luz diferente e, ao mesmo tempo, fingir-se 

de crianças para compreender os significados alegóricos da narrativa” (ECO, 1994: 16). Também 

Manganelli (2002) parece sentir um tipo de frustração com esse início “catastrófico”, que 

desobedece as regras do gênero da fábula. O “era uma vez” é a “placa de sinalização, a palavra de 

ordem do mundo da fábula. E, no entanto, neste caso, a via é enganadora, a placa mente, a palavra é 

desnaturada. De fato, passado o limiar desse reino, percebe-se que não existe o rei” 

(MANGANELLI, 2002: 7-8). 

Temos o depoimento de dois leitores empíricos, Umberto Eco (1994) e Giorgio Manganelli 

(2002), lamentando suas respectivas e singulares frustrações. E, no entanto, suas frustrações 

transformam-se em descoberta de novas possibilidades de leitura do texto. 

A alteração, em um texto, das regras que definem um dado gênero literário implica a quebra 

do horizonte de expectativas do leitor. Essa quebra, no meu entender, provoca um efeito estético. 

Tal efeito estético pode ser de vários tipos. Alegórico, como aponta Eco (1994), epifânico, de 

desconforto e mal-estar, entre tantos outros. Vou me deter aqui em duas possibilidades: a quebra de 

horizontes de expectativas que provoca o efeito estético que resulta da percepção do novo texto 

como texto paródico, e a quebra de horizontes de expectativas que provoca o efeito estético que 

resulta numa percepção do novo texto como insólito. Eu entendo que esse efeito estético da 

percepção do texto como um texto insólito se aproxima da percepção de estranhamento provocada 
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por um texto tal como aquela estudada pelo formalista russo Vitor Chklovski no clássico A arte 

como procedimento (1973). 

É importante que eu estabeleça uma diferenciação entre aquilo que denomino de efeito 

estético parodístico e efeito estético do insólito ou do estranhamento. O efeito parodístico depende 

de procedimentos diferentes daqueles necessários ao efeito de estranhamento. E por quê? Porque a 

paródia pressupõe que o leitor reconheça o jogo entre o texto novo e o texto anterior por este 

parodiado.  Perceber a paródia implica um re-conhecimento e uma comparação entre dois termos: o 

texto novo e o texto anterior parodiado pelo texto novo. Por exemplo: costuma-se afirmar que o 

Dom Quixote, de Cervantes, é uma paródia das novelas de cavalaria. Mas essa paródia só é 

percebida por aqueles leitores que conhecem as novelas de cavalaria. É preciso que o leitor re-

conheça, no texto de Cervantes, as referências às novelas de cavalaria, às suas temáticas, aos seus 

personagens, aos valores e à visão de mundo em tais novelas apresentados. 

Para o efeito de estranhamento, ao contrário, não é necessário o reconhecimento por parte do 

leitor. Não é preciso que o leitor conheça um texto anterior em relação ao qual terá de comparar o 

texto que tem diante de si, como é necessário para que perceba a paródia e possa assim vivenciar o 

efeito parodístico. O efeito de estranhamento é provocado pelo próprio ato de conhecer, e tão 

somente dele depende. Ou seja, conhecer é ver pela primeira vez algo novo, estranho, insólito. O 

efeito de estranhamento, que eu aproximo do efeito do insólito, é provocado pela visão ou 

percepção, vivenciada pelo leitor, de algo novo, de algo com o qual o leitor entra em contato pela 

primeira vez (CHKLOVSKI, 1973) e para o qual não tem parâmetros de comparação em seu 

horizonte de expectativas. 

No meu entender, o efeito do insólito é provocado por uma quebra no horizonte de 

expectativas do leitor empírico e singular. Mas por uma quebra no horizonte de expectativas que 

não provoca o efeito da paródia. O efeito de paródia (para + ode = canto paralelo) ocorre pelo re-

conhecimento do texto antigo dentro do novo texto. Os dois textos – o texto antigo, que está na 

memória literária do leitor, e o texto novo, que o leitor tem sob os olhos – precisam ser postos lado 

a lado, ou melhor, sobrepostos e comparados pelo leitor para que ele possa perceber a paródia. 

O efeito de estranhamento ocorre pela exclusiva percepção do novo, do inédito, do estranho 

porque desconhecido: do insólito. 

O estranhamento, portanto, é o próprio insólito como efeito de uma experiência de leitura 

específica. Uma experiência que envolve a frustração das expectativas de um leitor específico em 

contato com o que é novo para ele. O que é inédito para ele. O nunca antes visto por ele. 
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Cabe neste momento perguntar: o efeito de estranhamento, ou o efeito do insólito, ocorre de 

modo constante, universal, qualquer que seja o leitor diante de um dado texto que supostamente 

propõe o jogo do insólito? Ou o efeito do insólito depende de outros fatores? 

Penso que aqui exista uma importante distinção a ser feita. Uma coisa é o insólito enquanto 

temática tratada em um dado texto literário. Outra coisa é o insólito enquanto efeito estético, 

enquanto experiência de estranhamento vivenciada pelo leitor quando um dado texto - qualquer que 

seja sua temática - frustra seus horizontes de expectativa. Um texto que tem por temática o insólito 

pode não produzir uma vivência de leitura insólita. Por exemplo: um específico leitor familiarizado 

com os livros de Gabriel Garcia Marques pode se deliciar com os acontecimentos insólitos narrados 

em Cem anos de solidão. Isto não significa, contudo, que sua específica experiência de leitura do 

romance de Garcia Marques lhe provoque a sensação do insólito, ou seja, lhe provoque o efeito 

estético do insólito. Isso porque um leitor familiarizado com os livros de Gabriel Garcia Marques já 

espera neles encontrar a narração de acontecimentos insólitos. 

É preciso, portanto, estabelecer uma diferenciação entre o insólito como temática de obras 

literárias e o insólito como efeito estético vivenciado por leitores diante de obras que se lhe 

apresentam como novas, estranhas, rompendo com seus horizontes de expectativas. É deste segundo 

modo de pensarmos o insólito que eu desejo tratar aqui. 

Nesse sentido, o insólito enquanto efeito estético depende, no meu entender, da específica e 

pontual relação entre, no mínimo, três variáveis: a) o horizonte de expectativas e socialização 

literária de cada específico leitor; b) o contexto literário e sociocultural em que é efetuada a leitura 

de um dado texto por um específico leitor; c) um texto (ou comunicado) que – pontual e 

singularmente – frustra as expectativas literárias de um específico leitor. 

Vejamos como pode se dar o efeito do insólito durante o ato de ler. Para oferecer a vocês um 

exemplo, vou recorrer a uma passagem de Luiz Costa Lima em seu texto “A questão dos gêneros” 

(1983): 

é oportuno lembrar a curiosa experiência relatada pela antropóloga Laura Bohannan. 
Contando oralmente para uma comunidade africana a estória de Hamlet, logo de início 
ela é interrompida pelos anciãos da tribo que não entendiam por que o filho ficara 
chocado como casamento da rainha viúva com Caludius [sic]. De acordo com as regras da 
comunidade, era exatamente isso que deveria suceder. Outra vez a antropóloga será 
interrompida ao falar do encontro com o fantasma do pai, pois o aparecimento de um 
fantasma era sinal de um feitiço, o qual, este sim, deveria intrigar o jovem príncipe. Em 
suma, o horizonte de expectativas da comunidade não podia absorver a razão da peça 
inglesa e tantas foram as modificações introduzidas pelas intervenções interpretativas dos 
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maiores da tribo que, ao fim de contas, o seu Hamlet já nada teria a ver com a tragédia. 
(COSTA LIMA, 1983: 268)2 

Esse é um caso em que o efeito do insólito – ou de estranhamento – ocorreu para específicos 

leitores – pertencentes a uma tribo africana – devido a um específico desconhecimento da tradição 

literária ocidental e dos valores e costumes ocidentais. Nesse caso, o efeito do insólito ocorreu 

como estranhamento dos valores de outra cultura, a cultura ocidental. 

Mas há, de meu ponto de vista, outro caminho através do qual o leitor ativo e criativo pode 

vivenciar a leitura como possibilidade de encontro com o efeito do insólito, dentro da sua própria 

tradição sociocultural e literária. E qual é esse caminho? É o caminho da refletida e deliberada 

desobediência ao texto. Assumir uma atitude leitora “superinterpretativa”, atitude esta condenada 

por Umberto Eco (1993) como procedimento defeituoso (ECO, 1993: 56), que implicaria o (mau) 

uso do texto (ECO, 1993: 1994). Em comentário à condenação feita por Umberto Eco ao que o 

pensador italiano denominada “superinterpretação”, Jonathan Culler (1993) afirma: 

diga o que disser Umberto Eco (...) o que [ele] escreveu em seus romances e em suas 
obras de teoria semiótica convence-me de que bem no fundo de sua alma hermética (...) 
ele também acredita que a superinterpretação é mais interessante e intelectualmente 
valiosa do que a interpretação “segura” e moderada. Ninguém que não estivesse 
profundamente atraído pela “superinterpretação” poderia criar os personagens e obsessões 
interpretativas que animam seus romances.(CULLER, 1993: 131) 

Gostaria de oferecer um exemplo de superinterpretação deliberada, refletida e, na minha 

opinião, bem sucedida. Em Pinóquio: um livro paralelo (2002), Giorgio Manganelli tece algumas 

considerações sobre o início do terceiro capítulo de Pinocchio, capítulo no qual é narrado o 

nascimento de Pinóquio. O parágrafo da obra de Collodi ao qual Manganelli se refere é o seguinte: 

A casa de Gepeto era apenas um quartinho térreo, que recebia luz de um desvão debaixo 
de uma escada. A mobília não podia ser mais simples: uma cadeira bem ruinzinha, uma 
cama nada boa e uma mesa completamente estragada. Na parede ao fundo, via-se uma 
lareira com o fogo aceso; mas o fogo era pintado, e perto do fogo estava pintada uma 
panela que fervia alegremente, deixando sair uma nuvem de fumaça que parecia fumaça 
de verdade. (COLLODI, 2002: 14) 

Sobre esse parágrafo, Giorgio Manganelli tece as seguintes considerações: 

É o capítulo do nascimento de Pinóquio, do modo e local do nascimento, e da primeira 
coisa que fez depois de nascer. Esse capítulo principia com uma descrição da “casa” de 
Gepeto. Por ora, vemos o interior: pobre e, a seu modo, faustoso. O quartinho térreo 
recebe a luz de um vão debaixo da escada, o que nos faz suspeitar de que existe uma 

                                                 
2 Vale a pena lembrar que na tradição judaico-cristã o casamento entre cunhados é uma proibição, como se lê 
na passagem do Levítico: "Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, pois é a própria nudez de teu 
irmão" (Lv 18, 16). 
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escada que leva a outros cômodos. Mas, como não é feita nenhuma menção a eles, nem 
podemos deduzi-los por implicação, devemos imaginar a casa de Gepeto como um lugar 
inacabado, uma construção que tem algo de ruína, e, ao mesmo tempo, uma obscura mas 
encantada fantasia de crescer. ... Dela se originou essa escada que não dá para o céu, mas 
se perde numa grande sombra. Tanto Gepeto como mestre Cereja são solitários, mas a 
solidão do segundo tem algo de maníaco, a oficina é uma toca; o primeiro é sozinho, 
como é próprio das criaturas mágicas. Os móveis são poucos e deteriorados, entre eles 
uma “mesa em péssimo estado” que nos remete àquela “perna de mesa” que mestre 
Cereja queria fazer com a madeira de queimar. O mundo de Gepeto e Cereja parece cheio 
de mesas imperfeitas. A esses indícios de uma elaborada decadência, a casa de Gepeto 
opõe uma singular riqueza fantástica e ilusionística: uma parede é pintada, oferecendo a 
imagem em trompe l’oeil de uma lareira, um fogo aceso debaixo de uma panela que 
ferve. A função dessa pintura singular parece dupla. Por um lado, é o relato de uma casa 
que não existe, mas que se deixa inventar, uma casa platônica, em que tudo é perene mas 
não é palpável. Por outro, essa sutil ficção é tranqüilizadora: ao contrário do fogo, que 
mestre Cereja julgava especialmente apropriado àquele pedaço de madeira, e da panela de 
feijão que podia, queimando-se a acha, ser posta para ferver, essa pintura é um jogo, o 
fogo não aquece e não queima, a panela não mata a fome e não reclama sacrifícios de 
madeiras falantes. O inexistente é ao mesmo tempo elusivo e consolador. 
(MANGANELLI, 2002: 23-4) 

Assim, se o efeito do insólito pode ser provocado pelo texto que se apresenta como novidade 

ao leitor (caso da tribo africana lendo Hamlet, de Shakespeare) por trazer situações impensáveis 

naquele específico contexto sociocultural, o efeito do insólito também pode ser resultado de uma 

atitude leitora ativa e criativa, assumida por um  leitor que se permite incorrer na superinterpretação 

deliberada, mas refletida, de um leitor que eu chamaria de leitor desobediente aos supostos 

implícitos do texto ou à suposta pré-orientação do texto. Tal leitura desobediente ao texto – aos 

implícitos do texto (Iser) ou à intenção do texto (Eco) – não significa, no meu entender, um vale-

tudo interpretativo desenfreado. Significa, sim, a tentativa de construir novos sentidos para um texto 

a partir da cooperação ou colaboração do leitor singular, ativo e criativo. A leitura desobediente 

produzida por esse leitor precisa, contudo, continuar a ser um enunciado comunicável e partilhável 

com outros leitores. Tal leitura precisa ser, como propõe Jonathan Culler no seu texto “Em defesa 

da superinterpretação”  (2006)3, “a tentativa de dizer algo interessante” (CULLER, 1993: 138). 
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O INSÓLITO E A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO 
 

Robson DUTRA∗ 
 

Uma das questões mais intrigantes que envolvem o insólito é sua etimologia. Em português, 

esta palavra deriva do latim insolitu, que significa “estranho”, ou seja, tudo aquilo que foge à rotina 

e que, por isso, se manifesta de modo extraordinário. A língua alemã, por sua vez, tem uma 

concepção em que Unheimlich define tanto o que é conhecido quanto o que não o é, o que equivale 

dizer que “familiar” e “estranho” são expressos pela mesma palavra. Esta polissemia é, sem dúvida, 

uma das bases em que Freud e outros estudiosos da psique humana basearam suas teorias, 

demonstrando a relatividade que o que nos circunda e nos é enigmático pode dizer sobre nós 

mesmos. 

Desse modo, valho-me dessa dupla significação para definir sua utilidade no projeto literário 

de escritores que vêm centrando suas obras em mitos fundacionais que são extremamente familiares 

ao imaginário cultural de seus países, visando àquilo que Benedict Anderson denomina “construção 

da nação” (Cf. ANDERSON, 1989). 

Em Trópicos do discurso (1994), Hayden White afirma que as narrativas históricas são 

“ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos” (WHITE, 1994: 98) e 

que fazem, por isso, com que a confecção de um registro translade a herança cultural de quem 

escreve, ou seja, sua representação escrita. Se essa é representação, a narrativa não é seu ícone, 

passando a remeter para tal através da ficção que se faz a seu respeito. Se, de igual modo, a 

narrativa não revive o passado tal qual este se deu, a relação entre o passado e o enredo se revela 

paradoxal, oscilando, assim do estranho ao familiar. Por isso, a fim de estabelecer um estudo de 

diferentes épocas, White (1994) propõe – a partir de postulados de Giambattista Vico, no século 

XVIII – quatro tropos clássicos a serem estudados que são, a saber: a metáfora, a metonímia, a 

sinédoque e, com um estatuto particular, a ironia. 

Este autor afirma ainda que o sistema de relações entre a metafísica – a ciência das coisas 

nas formas de seu ser – e a lógica – a das formas pelas quais essas coisas podem ser significadas –, 

é explicado pela filosofia da linguagem de que se apropria para atualizá-la. Desse modo, a lógica 

poética atribuída ao homem “primitivo” difere da do moderno devido às novas diretrizes assumidas 

pelo pensamento ao longo da evolução do pensamento humano e que no caso das nações africanas 

foram construídas a partir de um olhar exógeno. 
                                                 
∗ Doutor em Literatura Portuguesa/Literaturas Africanas e pesquisador em pós-doutorado UERJ/FAPERJ 
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Tal pensamento, durante algum tempo, oscilou do familiar ao não-familiar e do concreto 

para o que se poderia denominar abstrato, de modo que as formas pelas quais as coisas eram então 

significadas devem ser sempre pensadas como a projeção do não-familiar de atributos que podem 

caracterizar o familiar. Sendo assim, as origens e a evolução do pensamento humano são 

sistematizadas nos poderes do homem primitivo e passam a denominar seu universo, ainda que 

através de onomatopéias, a fim de distinguir e dotar de características específicas os demais objetos 

que o integram. Aí se localiza a identificação de Vico ao sentido clássico do logos grego com a 

lógica, já que a dos homens primitivos se resumia a nomear e não a compreender integralmente seu 

espaço circundante. Vico ainda cria que a primeira linguagem não se coadunava com aquilo com 

que lidava concretamente, mas sim com sentidos e paixões dos mitos e fábulas que nos foram 

legados e que constituem nossas bases culturais.  

Através de seus pressupostos, White (1994) não apenas retoma o pensamento de Vico como 

busca novas constantes das bases que engendram as estruturas temporais das experiências que 

regulam os modos de representação e de narração da história. Por isso, o título escolhido para sua 

obra, Trópicos do discurso, traz através da palavra “trópico” as variantes a que o herói romanesco 

se associa, posto que, etimologicamente, ela deriva do grego clássico tropikos, cujo significado é 

“mudança” e “variação” (Cf. Vico Apud WHITE, 1994). 

A partir da metáfora, considerada um tropo primário, surgem a sinédoque e a metonímia que 

caracterizam cada uma das épocas citadas anteriormente. Tanto White quanto Vico consideram a 

ironia como refinamento dos tropos anteriores, o que faz com que ela se oponha aos demais, 

“profanando” (MATA, 2003: 186), assim a sacralidade do fato histórico “pela desmontagem do 

caráter absoluto que a faz superar o fardo e o pesadelo da história” (MATA, 2003: 186). 

No que se refere à obra de Pepetela, corpus literário deste trabalho, sabemos que vários de 

seus romances foram escritos com objetivos político-ideológicos que resgatam as vertentes 

pedagógicas do romance de formação e dialogam intimamente com mitos iniciáticos locais. No caso 

de As Aventuras de Ngunga (AAN) (s/d), a premissa se torna verdadeira, uma vez que o livro em 

questão foi escrito em português e reproduzido manualmente em novembro de 1972, época em que 

Pepetela ensinava este idioma na Frente Leste, durante a guerra contra o colonialismo. Como 

muitos textos oriundos da União Soviética eram traduzidos para o português, até então 

desconhecido pela maioria dos guerrilheiros, Pepetela decidiu escrever esta narrativa que tanto se 

aliava à ideologia da guerra quanto serviria à alfabetização de seus camaradas, facilitando, com 

isso, a comunicação do grupo. 
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Assim, percebe-se no romance a função ideológica de uma escrita vinculada à reelaboração 

crítica do imaginário cultural de Angola, tanto no nível textual quanto no do conteúdo e que se faz 

nesse romance, através da celebração da realidade física (geografia, fauna, flora), cultural e cósmica 

do país, transfigurando-a com o intuito de operar uma contaminação eufórica entre terra e pátria e a 

visão construtiva da nação. 

Sendo assim, a narrativa acompanha o percurso de Ngunga dos treze aos dezessete anos 

(AAN: 10), extraindo dele elementos modelares. Vítima da guerra que matou seus pais, que 

aprisionou sua irmã e ceifou a vida da velha Ntumba, a única a alimentá-lo (AAN: 26), o menino 

percorre Angola a pé, cartografando não apenas seu solo, mas também buscando compreender as 

possibilidades que o futuro lhe ofertava. Por isso, apesar do cenário caótico suscitado pelo conflito, 

a personagem desfruta de um tipo de comunhão com a natureza, expressa ao longo do romance em 

passagens em que ela atua como cenário principal, quer nos momentos de calmo ou de tensão, como 

no fragmento: 

Perto do arame farpado, rastejou para passar na abertura que tinha preparado nas noites 
anteriores. No Posto, os soldados corriam para saber de onde tinham vindo os tiros. 
Encontrariam o polícia do meio do seu próprio sangue, ele que fizera correr tanto sangue 
de União. Ngunga não o matou por lhe ter batido. Já tinha planeado tudo antes que o 
branco chegasse a casa. Tinha mesmo preparada a G3 para a utilizar. Mas quando viu a 
pistola mudou de idéias. Matou-o porque era um inimigo, um assassino. Matou-o porquê 
torturava os patriotas. 

– O pioneiro do MPLA luta onde estiver – gritou ele para as árvores. 

E correu para a liberdade, para os pássaros, para o mel, para as lagoas azuis, para os 
homens. Atrás de si ficava o arame farpado, o mundo dos patrões e dos criados. (AAN: 
116-7) 

Essa, assim como outras diversas passagens, ilustra como a metáfora dimensiona tanto o 

espaço percorrido pela personagem, como descreve a constante oscilação do “familiar” ao “não-

familiar” durante a viagem. Tal alternância pode ser lida como uma relação entre aquilo que 

caracteriza a mundividência africana e o que a ela se opõe. Por isso, os impasses com que o jovem 

se depara fazem com que as formas pelas quais as coisas eram então significadas fossem pensadas 

como a projeção do não-familiar a atributos outrora caracterizadores da familiaridade. Em outras 

palavras, representa que ao buscar as origens e a evolução do pensamento e dos sentimentos 

presentes naquela Angola, Ngunga não só a conhece, mas distingue e dota de características 

específicas aquilo que a constitui, criando, assim, um sistema de oposição entre o que sua 

perspectiva infantil considera bom e o que ele, efetivamente, presencia. 

Com efeito, dentro da esfera da familiaridade a temáticas caras ao imaginário cultural 

angolano, Pepetela adentra a história e a tradição para resgatar componentes da ancestralidade 
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através da viagem de Ngunga. Prova desse processo está na associação apontada por Laura Padilha 

(1995: 149) entre o percurso da personagem e a da narrativa oral “Os reis dos bichos”, um missosso 

que descreve, similarmente, o deambular de outro jovem em busca de suas irmãs. Nas duas 

narrativas percebe-se uma série de ritos que equivalem ao processo de formação e de 

amadurecimento imposto às personagens que, na expressão de Raul Altuna (1985: 283), contribuem 

para o crescimento social, político e religioso do homem, uma vez que essa narrativa oral como 

base de um texto ficcional instaura fraturas nas convenções sociais e culturais que fazem conviver 

razão e desrazão, senso e nonsense. Segundo o texto, a rejeição dos companheiros faz com que a 

personagem do missosso deixe a casa de João e Maria, seus pais, e passe a buscar suas três irmãs, 

do mesmo modo que Ngunga vagueia inicialmente à procura de Mussango, a irmã capturada pelo 

exército colonialista (AAN: 10), munido apenas de “toda a sua riqueza: um cobertor de casca de 

árvore, um frasco vazio, um pau para limpar os dentes, a figa ao pescoço e a faca à cinta (AAN: 27). 

A separação da família reconduz as duas personagens a um estado fetal a partir do qual renascem 

dotadas da capacidade de contribuir significativamente para sua alteração. São iniciadas, 

semelhantemente, nos mistérios e na magia do chamado mundo invisível que caracteriza a cultura 

banto, estruturada na ancestralidade e cujos pontos limítrofes são a criança e o idoso, o que faz com 

que tenhamos, pela via do insólito, uma série de transgressões através de um modo alegórico de 

dizer tudo aquilo que o real rejeita ou ignora. Dotadas da mundividência africana, as personagens 

aprendem a interagir – e a reagir – frente à concretude do mundo visível, problematizado e 

contraditório da modernidade. 

Retomando, assim, pressupostos que fundamentam o romance e sua relação intrínseca com a 

contemporaneidade, a diegese mantém um olhar atento sobre o tempo e sua ação formadora, de 

modo que o desenrolar das aventuras dos dois rapazes serve como expressão metafórica de outros 

tantos níveis de compreensão que eles atribuem ao mundo e a si mesmos. É no entrecruzamento 

dessas descobertas que se revela a dimensão de acaso que regula a vida em confronto com as 

certezas que norteiam o herói no início de seu empreendimento. Sendo assim, Ngunga se ilumina 

através de sua autopercepção enquanto emerge em diálogos explícitos e/ou implícitos e se mira no 

espelho da consciência das outras personagens, das palavras possíveis ao seu respeito e ao seu 

tempo. Esta questão torna-se mais evidente quando a diegese revela discursos falseadores, como o 

do presidente Kafuxi, que desvia para si grande parte do alimento produzido pela comunidade para 

os guerrilheiros, apesar de ser ele o responsável pela empreitada e pai, igualmente, de combatentes. 

Reflete, ainda em maior intensidade, o fato de Kafuxi referir-se a Ngunga através de atributos 
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negativos como “preguiçoso” (AAN: 32) e “oportunista” (AAN: 32) que, segundo a enunciação, 

condizem com suas próprias ações e não com as do jovem. 

Se aplicado ao missosso e a insolitude nele representada, tal pensamento faz com que se 

compreenda a razão por que as três irmãs da narrativa, casadas com o rei dos pássaros, o rei das 

cabras e o rei dos peixes, reconheçam o irmão e apresentem-no a seus maridos, ampliando, deste 

modo, os laços de uma familiaridade até então desconhecida. São os cunhados que, por sua vez, lhe 

oferecem ajuda através das forças da natureza que representam e que lhes são transmitidas por 

instrumentos poderosos que o ajudarão na batalha que travará contra o senhor Serpente para poder, 

por fim, desposar-lhe a filha e ocupar “o lugar do senhor do rei de Ngola” (RIBAS, 1979: 112). 

Com isso, amplia-se a esfera de uma familiaridade que enriquece e amplia os níveis em que a 

personagem pode atuar. Ou seja, os ritos iniciáticos, revelam “àquele que dá as costas à segurança 

do presente para se aventurar na incerteza do futuro, para aí reivindicar uma vitória ou uma dádiva 

para a humanidade que deixou para trás” (FORD, 1999: 30). 

Essas constatações servem para que se perceba que, apesar de a viagem de Ngunga 

descrever a já aludida comunhão com a terra, ela também faz com que se reconheça o custo de tal 

empreendimento. Essa é a razão por que o jovem a faz sob signo da dor expressa nos primeiros 

diálogos: 

– Porque estás a chorar, Ngunga? – perguntou Nossa Luta. 

– Dói-me o pé. (AAN: 9) 

Metaforicamente, portanto, a ferida no pé do menino amplia semanticamente uma série de 

outros males e dores que o olhar infantil percebe e que, concomitantemente, podem dificultar, mas 

não impedir, a caminhada de Angola em direção ao futuro almejado. É nesta empreitada que AAN 

alimenta e sustenta as utopias de libertação. Apesar da tenra idade da personagem, ela é dotada da 

determinação que faz com que suas atitudes anunciem os novos tempos ao mostrar como o jovem 

pioneiro se transformará no guerrilheiro que lutará pela independência. 

Desse modo, a utopia de libertação e afirmação nacional que surge no contexto descrito por 

Pepetela associa-se aos mesmos princípios marxistas que Lukács reconhece no romance, com 

matizes socialista-comunistas solidamente ancorados na realidade histórico-social (MANNHEIN, 

1986: 263). Essa é a razão por que, possivelmente, o movimento revolucionário angolano se baseou 

na tentativa de pôr de lado as análises e concepções subjetivas ao problema social, adotando os 

princípios do materialismo social. Este, por sua vez, acabou por encerrar o ideal do socialismo 

utópico que deu sentido e campo para a revolução e a derrocada do sistema colonial. 
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É, portanto, neste cenário que Pepetela situa suas personagens e descreve a ação de AAN. 

Dos sentimentos elaborados pela diegese, o mais recorrente é, mais uma vez, a utopia de libertação. 

Tal situação se deve ao fato de que a imaginação utópica deve constituir parte do ideal individual de 

cada cidadão para “se nutrir de fatores objetivos produzidos pela tendência social da época e 

guiando-se pelas possibilidades objetivas e reais do instante, que funcionam como elementos 

mediadores do processo de passagem para o diferente a existir amanhã” (COELHO, 1980: 9). São 

esses os pressupostos que fazem emergir a conceituação já mencionada de “nação imaginada” que, 

para Bendict Anderson (1989), se constrói a partir de uma individualidade que resulta, numa 

“imagem viva de comunhão” (ANDERSON, 1989: 14) que, por sua vez, “preenche o vazio deixado 

pelo desenraizamento de comunidades e parentescos que transformam esta lacuna na linguagem da 

metáfora” (BHABA, 1998: 199). Desse modo, dotado da herança banto que reconhece na 

coletividade a “coesão que mantém a vida comunitária” (ALTUNA, 1993: 211), Ngunga trabalha 

em prol dos ideais de libertação, rejeitando veementemente, em contrapartida, o individualismo que 

percebe escamoteado nos ideais utópicos. 

Com efeito, seu percurso serve para valorizar tradições calcadas na coletividade, como o 

bater palmas diante de boas notícias (AAN: 13); realça a alegria pelo nascimento de um bebê (AAN: 

14); evidencia as danças grupais como a chijanguila (AAN: 21) que serve como forma de 

agradecimento aos deuses e ancestrais, assim como, no plano individual, adquire valores morais, 

como não reagir à suspeita do roubo praticado por Chivuala, apesar de ser por ele acusado. 

Entretanto, as metáforas compreendidas pela viagem questionam algumas tradições quando 

estas desvirtuam e colocam em risco a coletividade. Por isso, como já mencionei, Ngunga denuncia 

o presidente Kafuxi ao deitar diante dos guerrilheiros o alimento sonegado ao exército, o que, de 

acordo com o que aprendera, rasurou o ideal de fraternidade que o jovem pensava existir. De modo 

semelhante, sua atitude atualiza um dos mais expressivos valores africanos que é o respeito aos 

mais velhos, revelando, com isso, que Kafuxi abdicou da tradição ao partir para um discurso forjado 

que encobria tão somente seus interesses pessoais e, por isso mesmo, não o fez merecedor de tal 

preceito. 

A constatação desta fratura no ideal de coletividade remete mais uma vez à cena inicial do 

romance em que Ngunga sente a dor no pé. Do mesmo modo que a personagem partira em busca do 

camarada enfermeiro que lhe aliviaria a dor, Ngunga tem de, mais uma vez, buscar a cura para esta 

chaga moral. Por isso, retoma a jornada que alegoriza seu processo de amadurecimento, através da 

travessia de valores individuais para coletivos. 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

137

Semelhantemente, Ngunga depara-se com a fragilidade de líderes fascinados pelo poder, 

como os comandantes Mavinga e Avança (AAN: 145-7) que apesar de valorosos, alteram 

deliberadamente detalhes da guerra com o intuito de engrandecer seus nomes (AAN: 66). A 

personagem reconhece nesses atos isolados uma tendência à absolutização do indivíduo, o que, 

segundo Adorno, aponta para “a passagem da mediação universal da relação social que, como troca, 

requer sempre a limitação dos interesses particulares nela realizados para um tipo de dominação 

imediata, da qual se apoderam os mais fortes” (ADORNO, 2002: 130-2). No entanto, como 

contraponto a esse processo, sua solidão é amenizada pela presença do guerrilheiro Nossa Luta e do 

professor União que, juntamente com o protagonista, criam uma isonomia quase perfeita do ser 

humano a partir de relações pautadas no diálogo e na fraternidade que retomam valores 

desgastados. São estes sentimentos que, como marcas da solaridade inerente à personagem, 

projetam o desejo utópico para a coletividade, e que se expressa em passagens como: “também o 

professor o surpreendeu. Julgava que ia encontrar um velho com casa séria. Afinal era um jovem, 

ainda mais novo que o Comandante, sorridente e falador” (AAN: 71), ou quando a personagem 

afirma que “o camarada professor é capaz ainda de ser um bocado criança, e isso é bom” (AAN: 91). 

Assim, os limites entre o mundo visível e invisível descritos pelo discurso da tradição tornam a 

mostrar seus contornos, fazendo com que se vislumbrem traços da fraternidade primordial 

necessária à manutenção das utopias. Ademais, tornam-se paliativos para os questionamentos de 

Ngunga e vias de acesso a outras etapas do rito de aprendizagem: se o jovem conhecera a dor da 

morte de seus pais, sentirá semelhantemente os efeitos de matar os portugueses que atacaram a 

escola (AAN: 96-9), tendo de se confrontar também com a derrota diante do inimigo (AAN: 98), a 

prisão e a traição dos aliados (AAN: 103-5). 

No último estágio de seu rito de amadurecimento, Ngunga confronta-se com Eros, 

assimilando mais uma faceta dolorosa de sua formação e que o leva à derradeira etapa de sua 

aprendizagem, enunciada no diálogo com Uassamba: 

– Mudei muito agora, sinto que já não sou o mesmo. Por isso mudarei também de nome. 
Não quero que as pessoas saibam quem eu fui. 

– Nem eu? 

– Tu podes saber. Só tu! Se um dia quiseres, podes avisar-me para eu vir buscar-te. 
Escolhe meu novo nome. 

Uassamba pensou, pensou, apertando-lhe a mão. Encostou a boca ao ouvido dele e 
pronunciou uma palavra (...) que nem as árvores, nem as borboletas, nem os pássaros, 
nem mesmo o vento fraquinho puderam ouvir para depois nos dizer. (AAN: 165) 
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A partida da personagem em direção ao seu destino amplia a preocupação que Pepetela tem 

com seu país ao revelar que a história de Ngunga se entrecruza com várias outras. Segundo o 

narrador, esse protagonista deixa de ser quem é para, através de um novo nome, metaforizar a nova 

criatura que todo o rito de iniciação, aprendizagem e amadurecimento geraram. Tal nome, 

desconhecido da diegese, lhe é soprado ao ouvido por Uassamba, ao som da chijanguila que, 

reitero, é uma dança que só pode ser realizada coletivamente, e que é encenada em meio à natureza 

que, mais uma vez, Ngunga adentrará. Com isso, deixará de ser o pioneiro para tornar-se o que há 

de melhor e mais autêntico em cada um dos que aprendem e apreendem sua história. 

Assim, a autoconsciência que AAN veicula se alia à perspectiva ideológica apontada por 

Fredric Jameson (1992) ao reconhecer no romance de formação uma função instrumental de um 

dado objeto cultural dotado de um “poder simultaneamente utópico e de afirmação simbólica de 

uma forma de classe específica e histórica” (JAMESON, 1992: 301). É ela que faz da narrativa não 

apenas um instrumento ideológico, mas o próprio paradigma de ideologização dos discursos que 

conferem aos leitores dessa obra de Pepetela a capacidade de fundir-se ao espírito de Ngunga. 

Ao refletir sobre a insolitude do presente e colocar o futuro prometido em tensão com o 

passado, encenam-se claramente as relações entre o narrado e o vivido, que podem transitar no 

tempo, desvinculadas, portanto, do “fardo da história”. 
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A CIDADE E O “ANTI-CHRISTO” 
Alguns percursos da recepção do Imaginário do Apocalipse. 

Os processos de recepções em de Santo Agostinho (‘Cidade de Deus’ séc. IV) 
 

Pedro Paulo Alves dos SANTOS∗ 
 

Esta Comunicação quer reconstruir alguns percursos da recepção da narrativa de textos 

apocalípticos. Ela visa os múltiplos percursos de produção e recepção da narrativa e do imaginário 

de textos apocalípticos, em busca de sua configuração estética mais própria. Estranheza, Medo, 

Revolução, Desastre e Horror circulam e nutrem a complexa construção de processos de recepção 

do Insólito. 

Esta narração inclui as dimensões de representação das encarnações históricas do mal, da 

heresia, das utopias e revoluções sociais. O estudo da recepção do insólito no texto do Apocalipse 

que pretendo comunicar refere-se à literatura ‘meta-exegética’ (comentários bíblicos) tardo-antiga e 

medieval. 

As figuras do “Anti-Christus” ilustram bem a produção literária de diversos autores cristãos 

antigos. O fim do terceiro século, início do quarto nos oferecem três grandes autores suas obras 

exegético-hermenêuticas, produção literária latino-ocidental que registra a recepção do Imaginário 

Apocalíptico. 

No entanto, a grande leitura de Santo Agostinho enfrenta a tradição do Medo, sem perder de 

vista as questões do tempo não alegorizado, obra da recepção da interpretação desde Irineu de Lião 

e Origines. 

UM BREVE HISTÓRICO DA LEITURA DE TEXTOS APOCALÍPTICOS NA 

ANTIGUIDADE 

A obra exegético-hermenêutica de Ticônio, autor do Quarto século (370-390), o “Liber 

Regularum” (ou “Liber Septem regulis”), considerado o mais antigo manual de hermenêutica 

Bíblica inaugura no Ocidente, um dilema que se estruturava no de Vittorino de Petau, 

reconhecidamente o primeiro exegeta latino, de/sobre o Medo e a Cidade Antiga “De Civitate Dei” 

de Santo Agostinho (séc. IV), e sua recepção nos lugares e tempos “utópicos” da literatura de 

Giocchino dei Fiori (séc. XI) e Ernest Bloch (sec. XX). Sabe-se que, este âmbito da linguagem tem 

sua estética própria. 

                                                 
∗ Doutor em Teologia Bíblica pela Pontificia Università Gregoriana (Roma, 1997), Doutor em Letras pela 
PUC-RIO (2006). Professor de Letras - UNESA 
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Dos muitos elementos que estruturam esta forma insólita de linguagem pode extrair a 

Utopia, o Medo, a Revolução, o Horror. Eles têm nutrido historicamente a recepção do Insólito 

“Apocalíptico”. Esta narração inclui as dimensões de representação do mal, da heresia, das utopias 

e revoluções presentes nas diversas ficcionalidades, através dos estudos sobre a figura do “Anti-

Christus” e dos lugares e tempos utópicos na interpretação exegética tardo-antiga e medieval, na 

literatura de Ernest Bloch e no cinema moderno. 

A leitura antiga do Apocalipse é marcada ao menos por duas grandes escolas, no Ocidente e 

no Oriente. Na verdade, tratava-se da disputa interpretativa entre o uso alegórico do texto 

apocalíptico (SIMONETTI, 1985) e aquele literal. Esta escolha deverá decidir a história da leitura 

de textos apocalípticos e impor funções estéticas aos modelos historiográficos e aos processos de 

produção artística durante toda a Idade Média (BENSANÇON, 1997). 

A partir do século IV, as figura de Irineu de Lião e Origines marcam na literatura greco-

oriental, cristã e antiga uma desmontagem da leitura alegórica do Apocalipse, muito difusa desde o 

século II. Segundo Simonetti (1985), Irineu teria interesses retóricos de confutação dos princípios 

gnósticos ao insistir na leitura literal apocalípticos 

Abbiamo a suo tempo ricordato che Irineo nega, contro gli gnostici, la possibilità di 
allegorizzare questi passi di contenuto escatologico; e difatti l’interpretazione sia sua sia 
di Giustino eper tutti questi passi rigorosamente letterale. Con Origenesi ha una vera e 
propria e vera rivoluzione nell’interpretazione dello scritto giovanneo. (SIMONETTI, 
1985: 292-3) 

O espiritualismo platonizante e a peculiar concepção escatológica fundada sobre a doutrina 

da apocatástase colocavam Origines em antítese com qualquer concepção que representasse os fatos 

escatológicos com traços materiais e destinados a verificar-se em futuro mais ou menos próximo. 

Sua tendência era marcada pela atenuação ao máximo da dimensão escatológica do texto joanino 

em benefício de uma dilatação cronológica e de uma atualização do seu significado, centrando-o 

sobre o evento da Encarnação. 

Segundo os autores “desescatologizantes”, como Irineu e Orígenes, mas, sobretudo Santo 

Agostinho (De Civitate Dei), se nós já vivemos os tempos últimos, do fim, por que prever términos, 

prospectar terríveis sofrimentos e contrastes últimos decisivos entre o Bem e o Mal? “L’unico 

evento veramente decisivo si è già compiuto; da questo momento secondo Origene, non vi è che un 

processo lento mas continuo di ascesa e di ritorno a Dio” (SIMONETTI, 1985: 294). 

Opostos a esta visão se encontram a maioria dos autores e grupos que preferem a leitura 

escatológica alegórica de textos apocalípticos. Desde Vittorio de Petau, com seu Comentário ao 
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Livro do Apocalipse (PANI, 2005), exegeta latino do quarto século até os grupos radicais dos 

Montanistas no sexto século. 

Dada a sua mensagem, o livro do Apocalipse gozará sempre de fortuna crescente em épocas 

de catástrofes, como se observa no período das instaurações dos reinos romano-bárbaros no 

Ocidente (SIMONETTI, 1985). 

A RECEPÇÃO DE SANTO AGOSTINHO EM “CIDADE DE DEUS” (SÉCULO V) 

A crise do Império Romano, com o fim da política da pax romana, em 410, o assalto a 

Roma por Alarico, permitirá ao Cristianismo “pós-Constantiniano” forjar sua forma ocidental e 

Latina, que plasmará toda a Idade dita Medieval. A “theologia política” de Santo Agostinho, em 

Civitas Dei (séc. V) é um marco historiográfico de construção das estratégias da nova religião 

“imperial” que através da “escatologia” (teologia do tempo histórico) sanciona o fim da antiga 

Cidade, como emancipação do paganismo. 

De fato, nesta obra imensa, S. Agostinho se empenhou em um cerrado diálogo com a cultura 

de seu tempo, confrontando os vários setores do conhecimento humano entre si e com a Mensagem 

do Evangelho, com a finalidade de denunciar com lógica inexorável a insuficiência de um saber 

longínquo de Deus e para valorizar todos os elementos de verdade, mesmo os mínimos, encontrados 

na pesquisa dos seculares e úteis para compreender melhor a Fé. 

Ele vê na decadência política do Mundo ocidental expressa na crise romana a ocasião de 

colocar em moto uma reflexão histórica sobre a emersão do homem novo, segundo S. Paulo, capaz 

de valorizar as fontes da criação e da Revelação, da natureza e da Graça. E nesta medida não se 

pode entender Civitas Dei fora do alcance da grande produção antiga de historiografia, de certa 

maneira, inaugurada por Heródoto e Tucídide no século IV a.C., âmbito no qual nasce para o 

pensamento humano e antigo possibilidade da distância em relação ao mito. A história é o espaço 

da narração dos eventos dos povos e sociedades sem misturar-lhes com as estórias dos deuses. 

Pois a experiência de crise o levou a constituir um gigantesco esforço de reflexão sobre o 

Passado para compreender o sentido e a verdade à luz do futuro último e definitivo, constituído pela 

vinda de Cristo, no mesmo momento em que faz emergir a racionalidade das escolhas corajosas que 

se impunham ao presente, para que a existência humana não se perdesse, mas que se realizasse na 

“beatitude eterna”, linguagem bíblica e extra-bíblica para designar a plenitude de vida. 

Entre os Estudiosos de Civitas Dei, coloca-se muitas vezes a questão do valor axiológico da 

obra agostiniana de história como uma formulação cristã da história entre a Filosofia e a teologia. 
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Para Agostinho, a compreensão da história humana supõe que sua finalidade seja analisada, ora, isto 

ultrapassa a capacidade de articulação do histórico e permanece em aberto. Diante da 

inconclusividade do discurso histórico na formulação de premissas escatológicas e morais surge a 

possibilidade de examinar o papel da revelação na elaboração do discurso histórico. 

Em outras palavras, conhecer a finalidade da história seria possível, ao menos que isto lhe 

seja “revelado” por alguém que está além do tempo e que já atingiu o fim da história. Já Platão em 

Fédon 85d havia reconhecido a precariedade e a insuficiência da razão por si mesma, humana, 

utilizando-se da imagem de uma nave muito frágil para confrontar-se com o “mar da vida”, sendo 

necessária assim, uma “revelação divina” para enfrentar tal viagem. O recurso da religião, por isso, 

não é indevido, ao contrário, é o único possível para aqueles que, diante dos fracassos das respostas 

dadas, não se contentam em “saber que nada sabem”. E para tal, o Cristianismo se oferece como a 

base verdadeira de tal aventura epistemológica. 

A compreensão da história própria da revelação cristã se concretiza, assim, em uma teologia 

da história que não nega a Filosofia, mas, assumindo-a e superando-a, obviamente a valoriza. E, de 

fato, a expectativa agostiniana, assume criticamente a perspectiva filosófica platônica. Ele critica a 

religião pagã, as filosofias imanentistas, as concepções político-sociais enclausuradas no horizonte 

terreno para afirmar o destino eterno dos sujeitos singulares e da humanidade, pela relativização de 

todas as realidades e instituições terrenas, que não podem ser absolutizadas, mas utilizadas somente 

enquanto sirvam para atingir o fim eterno. 

A obra agostiniana de História expressa em Civitas Dei, no entanto, não se constitui como 

um fato isolado, como empresa intelectual. Heródoto, “pai da história” (484-420), aquele grande 

“viajador” do mundo antigo, nos nove livros de sua História dispondo todo o material à sua 

disposição em torno dos grandes eventos das Guerras Persas, organiza em seu estilo “impessoal”, 

fruto de sua concepção de discurso historiográfica, a compreensão daqueles fatos. A situação 

histórica aparece-lhe multiforme e indefinida, e por que não consegue perceber-lhe a conclusão, 

Heródoto não pensa em poder compreendê-la e avaliá-la em seu conjunto. 

Ao contrário de Tucídides (454-404), que, além de referir-se aos fatos, busca-lhe as causas. 

Por isso, a narrativa tucidiana tem o presente a intervenção do historiador como pontos de vistas 

privilegiados. Em sua História, obra em oito livros, ele narra, como estrategista envolvido nas 

guerras poliponésias, que, na vitória de Esparta, vê o declínio de Atenas. Ele segue o 

desenvolvimento dos eventos, esforçando-se em relacionar-lhes entre si, para colher os nexos entre 

os fatos e sua causa, em busca da sua racionalidade. Na concepção tucidiana, os eventos históricos 
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são determinados pelos homens e de suas escolhas e assim eles carregam as razões das dinâmicas 

humanas e constantes que os regulam. Será Tucídide que imporá ao discurso historiográfico o ideal 

de “historia magistra vitae”. Pois como o médico intervém para curar a doença, assim o político 

pode agir para modificar o curso dos eventos. 

Com ele, o método histórico atinge sua maturidade e a história se torna ciência para 

conhecer o passado, abrem-se novas perspectivas. No entanto, com o empréstimo das 

racionalidades científica advinda do mundo natural não se disporá de um instrumento de tudo 

adequado para enfrentar a complexidade do evento humano. 

Por fim, a obra de Políbio (200-118 a.C), ideólogo do grande império romano. Depois da 

queda de Aníbal (220-168), o inteiro mundo conhecido se encontra sob a unidade do Império 

Romano. Ele se propõe, em sua História (40 vol.), a descrever e explicar este fato nunca verificado 

antes. Assim, a um império universal corresponde a idéia de uma história universal, que tem todos 

os seus eventos orientados a este fim convergente, que é o império romano e deste receberia sua 

significação verdadeira. 

Se Heródoto é atento aos fatos e Tucídide se volta atrás em busca das causas dos eventos, 

Políbio olha em frente para perceber o fim a que tendem as diversas vicissitudes da história. É 

dentro desta perspectiva de pesquisa polibiana que se pode inserir a construção de Civitas Dei de S. 

Agostinho. 

IMPLICAÇÕES DA LEITURA AGOSTINIANA 

Tempo e eternidade constituem as diretrizes da visão transfigurada da Cidade Eterna, que 

em sua “decadência” histórica permite a Agostinho vislumbrar a “vitória final da Cidade de Deus”. 

A cidade da qual ele celebra vitória se circunscreve no presente, mas não está radicada no tempo, ao 

contrário, mas na eternidade, onde a glória de Deus não tramamonta e nenhuma outra potência pode 

sitiar a soberania de Deus que rege a cidade. 

Portanto, Agostinho inscreve sua estratégia historiográfica de escritor cristão do novo 

império, à luz das complexas relações entre tempo e eternidade. Estas relações encontram-se 

trabalhadas nas tradições filosóficas da grecidade entre as várias soluções que conhecemos, desde 

Platão que cinda claramente os termos, tendo por esteio a estabilidade ou instabilidade como 

referência. No entanto, até o sistema platônico em temática tão fronteiriça cederá às seduções do 

orfismo, donde assumirá o corolário da reencarnação, ou Aristóleles, que, em De Caelo, constrói 

pela ciclicidade um instrumento crítico para lidar com estas categorias, fundando no eterno retorno, 
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algo da semântica histórica, entre tempo e eternidade. Os estóicos seguirão, a seu modo, a mesma 

medida, que permitirá a Plotino, por absorver o tempo na eternidade. Assim, o tempo plotiniano não 

é outra coisa senão uma projeção da eternidade, imagem móvel da eternidade imóvel. 

No pensamento cristão, diversamente desta síntese filosófica grega do tempo, na qual de 

uma forma ou de outra, por absorção do tempo pela eternidade ou pelo seu contrário, chega-se à 

construção de uma semântica homogênea entre os conceitos de tempo e eternidade, o tempo 

permanece o domínio do homem, efêmero e passageiro, enquanto a eternidade é soberania de Deus, 

não há chance de homogeneizar tempo e eternidade neste campo do pensamento. Mesmo o tempo 

cristão não é cíclico, porque a irrepitibilidade e a autoconsciência humanas não o consentem, mas, 

sobretudo, por que o tempo cristão tem uma nova medida advinda dos territórios da Ressurreição de 

Cristo. O ephapax de Cristo exclui qualquer noção temporal baseada na repetição. 

Por isso, na Cidade de Deus, a racionalidade da História só pode encontrar fundamento na 

compreensão escatológica da História. Assim, o Fim e a Finalidade são constitutivas internas da 

história. Desta maneira, na Cidade de Deus, Agostinho pode individualizar o fim da história sem 

ater-se aos processos de decadência pontuais nas formulações históricas imanentistas e afirmar a 

coexistência incindível entre o mundo material e o tempo. 

À Luz da catástrofe romana, epílogo da história polibiana, Agostinho não justapõe, 

ingenuamente uma nova gênesis. Ao contrário, ele se distancia da visão pagã, na qual o homem 

tinha como medida própria a cidade e pátria, como lemos na obra monumental de Platão, A 

República. Como também Cícero que compara a formação da virtude humana com a formação 

cívica e urbana. 

Para Agostinho, a cidade não é modelo ideal, sua cidade, sua polis é real. Ela não é uma 

ficção de modelo de referimento para estabelecer um programa político, pois sua existência é co-

presente ao tempo e à eternidade, e pede que a vida do tempo seja vivida em modo tal que possa ser 

continuada na eternidade. Assim, não é uma projeção política, nos moldes que conhecemos na 

cultura clássica greco-latina, a inspiração da Cidade de Deus, mas Agostinho se serve da Fé cristã e 

do Evangelho para explicar esta missão da cidade de Deus peregrina no tempo. Ao contrário, 

através dos modelos platônicos e estóicos, ele critica a insuficiência do modelo político tardo-antigo 

e das soluções da moral social que daí urge. 
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O FRAME DE EXISTÊNCIA EM NARRATIVAS FANTÁSTICAS 
 

Luiz Fernando Matos ROCHA∗ 
Silvia Souza GOMES 

Marianna Breder FRANCO 
 

O tema Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional: tensões entre o sólito e o insólito, 

debatido no Seminário Permanente de Estudos Literários (SePEL-UERJ, 2008), oportuniza, a nosso 

ver, o estreitamento da interface lingüística/literatura, disciplinas cujas fronteiras sempre foram 

historicamente tensas. No entanto, ambas as frentes são impelidas a se render ao signo lingüístico, 

classicamente compreendido como a união entre significante e significado. A dicotomia 

saussureana vaticina o emparelhamento entre um e outro, entre forma e significação, já tratado sob 

enfoque sociocognitivista. Nesse sentido, a lingüística tem tanto a ver com imaginação e ficção, 

quanto a literatura tem a ver com gramática e bases experenciais. 

Conceptualmente motivada e fundamentada no uso, a gramática do dia-a-dia é capaz de nos 

instruir sobre como quaisquer tensões teóricas podem ser estrategicamente negociadas e dissolvidas. 

Quando se discutem narrativas fantásticas sob o ponto de vista das armações cognitivas subjacentes 

à produção e interpretação de símbolos lingüísticos, elementos ordinários e extraordinários se 

mesclam de modo tão imbricado que podemos até sustentar a existência de algo que seja, ao mesmo 

tempo, extraordinariamente sólito ou ordinariamente insólito. Em outros termos, defendemos que a 

cognição gerenciaria de forma semelhante tanto o texto ficcional quanto o não-ficcional. Ambos 

dependem de mecanismos cognitivos de identidade, integração conceptual e imaginação 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002)1, para que o significado seja construído. Ou seja, gerar textos 

sobre o (ir)real é ficcionalizar no sentido de conceber mentalmente. 

A reivindicação da existência de seres e eventos insólitos, por parte dos narradores de 

produções textuais fantásticas orais, relaciona-se à evocação de frames (estruturas de conhecimento 

ativadas mentalmente). Trata-se de uma operação oportunizada por quaisquer gêneros textuais, pois 

é estabelecida por pistas léxico-gramaticais, bem como por mecanismos cognitivos. O frame de 

Existência é um exemplo emblemático do rompimento de barreiras entre sólito e insólito, pois 

evidencia que, mesmo nos contos fantásticos, os narradores evocam tal estrutura conceptual para 
                                                 
∗ Professor do Programa de Pós-Graduação em Lingüística da UFJF e orientador do projeto Aspectos 
cognitivos e lingüísticos de narrativas fantásticas (FAPEMIG, 2006-2008); as co-autoras são bolsistas de 
iniciação científica do projeto 
1 (a) Identidade: o reconhecimento da equivalência (A = A); (b) Integração: elaboração de estruturas novas 
e emergentes; (c) Imaginação: Identidade e Integração não dão conta do significado sem simulações 
imaginativas. 
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assegurar credibilidade na interação. Isso também se encontra em narrativas orais que primam pelas 

condições de verdade, com possibilidade de verificação de ações e entidades no mundo real. 

Quando um dos informantes dos dados desta pesquisa diz “Assombração existe”, aciona o 

mesmo frame de Existência disparado por sentenças do tipo “A casa existe”. Isso ocorre justamente 

porque, em ambos os casos, não se trata necessária e diretamente de realidade, mas de 

conceptualização de realidade; realidade esta que pode vir entre aspas, por se tratar de uma meta-

realidade, ou sem aspas, por se tratar da realidade concreta. Contudo, ambas passam pelo crivo de 

processos cognitivos, alinhados com nosso entendimento sobre a existência dos seres e das coisas. 

Sob inspiração de Fillmore e colaboradores (2003), contemplamos dados do português 

brasileiro relativos ao corpus oral coletado no âmbito do projeto de pesquisa “Aspectos cognitivos e 

lingüísticos de narrativas fantásticas” (ROCHA: 20052, 2006). Trata-se de um exercício descritivo 

não-automatizado sobre o tratamento de certas unidades lexicais ao longo do processo de 

elaboração de frames disparados em contos cuja temática é de cunho insólito. O início do processo 

descritivo de frames exige: 

(I) a caracterização esquemática do tipo de entidade ou situação representada pelo frame. No caso 

do projeto sobre narrativas fantásticas, a situação representada se vincula a acontecimentos que 

envolvem a existência de entidades sobrenaturais; 

(II) a escolha de rótulos para ressaltar os elementos do frame (EFs), como, por exemplo, o EF 

Entidade [Ent], componente nuclear do frame de Existência, cuja descrição remete a alguma 

entidade, abstrata ou concreta, que se afirma existir; 

(III) a construção de listas de palavras que parecem pertencer ao frame. Considerando ainda o frame 

de Existência, podemos arrolar vocábulos como “existir”, “existência”, “real”, “irreal” e “ter” (este 

no sentido existencial, como em “Hoje tem muita comida na mesa”). 

Também característico de contos sobrenaturais, o frame de Existência está sendo descrito 

para o inglês e consta do site da FrameNet3 . Tal descrição encontra-se logo abaixo parcialmente 

traduzida para o português: 

Definição: 
Uma Entidade é declarada existir, de modo geral, independentemente de sua posição ou mesmo 
da possibilidade de sua posição ser especificada. Tempo, Duração, Propósito inerente e Estado

                                                 
2 FAPEMIG (SHA 1510/05). 
3O propósito da FrameNet (http://framenet.icsi.berkeley.edu) é o de criar uma fonte lexical on-line em inglês 
e em evidência de corpus. Está sendo montada uma rede de possibilidades combinatórias, semânticas e 
sintáticas, para cada palavra em cada um de seus sentidos. 
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também podem ser mencionados. Este frame pode ser comparado ao de Presença, que descreve a 
existência de uma Entidade (saliente) em um contexto espaço-temporal particular e que também 
envolve a presença de um observador que pode detectar a existência da Entidade em contexto. 
       THERE IS a Santa Claus! (Papai Noel EXISTE!) 

 
Elementos do frame: 
a) Nucleares: 

Entidade Alguma entidade, abstrata ou concreta, que se afirma existir. 
b) Não-nucleares:  
Causa Uma situação, força ou entidade que causa a existência da Entidade. 
Circunstâncias Circunstâncias são marcadas por expressões que indicam um conjunto de 

condições sob as quais a Entidade é declarada existir. 
Concessivo Significa que uma situação expressa pela oração principal (que contém o 

target4) ocorre ou se mantém, e que outra coisa diferente da situação 
expressa seria esperada, tendo em vista o estado de coisas apontado pela 
cláusula concessiva.  

Descritivo Descreve um participante da situação em determinado estado. 
Duração O período durante o qual a Entidade existe. 
Propósito inerente A razão pela qual a Entidade existe. Geralmente, a razão pela qual a 

Entidade foi criada. 
Lugar Onde a Entidade existe. 

 
Ponto de vista A perspectiva de um indivíduo que julga a existência ou não existência da 

Entidade (ou da situação).  
 For him, THERE 'S just too much drink in the world. 
              (Para ele, HÁ apenas muita bebida no mundo.) 
Estado A condição para que a Entidade exista.  

 Natural electricity EXISTS in many forms: in storms, solar wind, and 
nerve impulses. 

              (A eletricidade natural EXISTE de muitas formas: nas tempestades, 
no vento solar e nos impulsos nervosos) 

Tempo O tempo no qual a Entidade existe. 
Última atualização (2 de janeiro de 2008, quarta-feira, às 14:46:16) 

 Frame de Existência extraído do site da FrameNet, acesso em 16 de abril de 2008.  

Como se observa, a configuração básica do frame de Existência estabelecida para o inglês 

parece que pode ser pensada para o português, como, por exemplo, a definição, elementos nucleares 

e não-nucleares. Intuitivamente, podemos afirmar que as formas do inglês disparadoras do frame 

em questão também cumprem a mesma tarefa quando traduzidas para nossa língua. As 

peculiaridades podem surgir ao longo das comparações feitas durante cada passo de elaboração de 

tal frame com base em dados específicos de narrativas fantásticas produzidas por brasileiros.  

                                                 
4 O lema que está sendo considerado no momento da anotação. 
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A partir dessa caracterização preliminar, que brevemente destacou a escolha do frame e o 

desenvolvimento de uma pequena lista de palavras relacionadas a ele, daremos alguns passos para a 

configuração do frame de Existência, em português, no âmbito das narrativas fantásticas em estudo. 

Seguindo postulados de Fillmore e colaboradores (2003), selecionamos, a princípio, o verbo 

ter (UL target), de sentido existencial, para analisar semântica e sintaticamente certos usos 

constantes de nosso corpus. O quadro abaixo mostra os resultados da inserção do target selecionado 

em Keyword in Context format (KWIC): 

(1) ... a gente não sabe, porque eles alegam que tem depoimentos de gente envolvida, de 
gente que... 

(2) ... Num sei se ocê já viu esses desenhos que tem pela cidade, porque saiu em muitas 
revistas... 

(3) ... porque cês tão sozinhas e tem muito maconheiro a no meio desse mato... 

(4) ... assim será que não seria aquele... que tem um louco aqui na cidade... 

(5) ... muita gente ria se interessava. Igual tem muita gente que pergunta até hoje... 

(6) ... seis horas e pouco, caiu uma chuva na cidade! Teve uma chuva muito forte...  

(7) ... Num tinha mais nada no lugar...  

(8) ... ocê sabe como o povo é, né. Tinham muitas revistas que iam lá em casa. 

Quadro com alguns resultados do KWIC para o verbo ter 

As sentenças de (1) a (8) instanciam o cenário de Existência. As ocorrências do verbo ter 

equivaleriam a certos usos dos verbos haver e existir, considerados existenciais estativos. A 

princípio, tomando por base a gramática normativa, que não diferencia sujeito de argumento 

externo, o ter existencial apresenta as seguintes características: (I) impessoal; (II) sempre na terceira 

pessoa do singular; (III) sentido de existir; (IV) objeto direto como complemento. 

À luz da Semântica Formal, Viotti (2003) afirma que o segundo sub-evento do verbo ter 

existencial (e.g “mais nada”, em 7) é marcado como núcleo da estrutura do evento, fazendo o 

argumento-complemento a ele vinculado tornar-se figura. Desse modo, o argumento-sujeito é 

transformado em default (e.g. “no lugar”, ainda em 7) e pode ser interpretado, por 

composicionalidade, como locativo (LOC), não sendo necessariamente realizado pela sintaxe. “É 

justamente essa alternância de argumentos que permite a construção sintática impessoal, de foco 

apresentativo, que caracteriza as sentenças existenciais” (VIOTTI, 2003: 237). Tal alternância por 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

151

ser, então, observada entre “(7) Num tinha mais nada (no lugar)” (construção existencial) e “O 

lugar num tinha mais nada” (construção de posse/existencial5). 

Por razões de ordem formal, não seria relevante considerar a marcação de número nos 

complementos do verbo ter, visto que argumentos internos não costumam gerenciar a concordância 

verbal. Porém, considerando a sentença (8) “ocê sabe como o povo é, né. Tinham muitas revistas 

que iam lá em casa”, nota-se que o argumento “muitas revistas” concorda com o núcleo do 

sintagma verbal, sugerindo talvez que o argumento-sujeito não seja default, mas figura. O que se 

configuraria como complemento seria alçado à categoria de argumento externo. Essa hipótese 

poderia nos conduzir a uma nova análise sobre as reflexões de Viotti (2003) e de gramáticos 

tradicionais.  

Tendo em vista o trabalho de Mioto et alli (2005), certos verbos impessoais, como “ter” e 

“haver” existenciais, vinculam-se à hipótese inacusativa, inabilidade verbal em atribuir caso 

acusativo. Os inacusativos são os verbos que possuem um único argumento gerado em posição de 

argumento interno na estrutura profunda. Pertencem a “uma classe de verbos que seleciona 

argumento interno sem selecionar argumento externo” (MIOTO et al., 2005: 148). Dessa maneira, 

no exemplo “Existem dinossauros neste parque” (MIOTO et al., 2005: 147), “dinossauros” não 

pode ser compreendido como argumento externo, embora haja concordância com “existem”. Por 

isso, os autores reforçam a necessidade de diferenciar sujeito de argumento externo do verbo. O 

sintagma “dinossauros” seria, então, um argumento interno que se torna sujeito. 

Por analogia ao exemplo acima, “Tinham muitas revistas” também apresentaria como 

argumento interno “muitas revistas”, que ocuparia a posição de sujeito nesse caso – daí sua 

concordância com o verbo, que pode até ser entendida, por um outro viés, como um exemplo de 

hipercorreção, em que, no caso, o falante, morfossintaticamente licenciado, “corrige” o que não está 

“errado”. 

Em termos de Gramática das Construções6 (GOLDBERG, 1995), a discussão giraria em 

torno da interação do verbo ter com a construção gramatical de estrutura argumental. Considera-se 

que os verbos estão associados a papéis específicos de frame, ao mesmo tempo em que são 

associados, por exemplo, a papéis temáticos, como agente, paciente e alvo. No caso de (1), por 

exemplo, “... tem depoimentos de gente envolvida...”, dois papéis participantes estão envolvidos, 

                                                 
5Cançado (2000) entende que sentenças como “A fazenda tem bois/ bananas...” apresenta sentido existencial. 
6Instanciadas por sentenças, as construções são emparelhamentos holísticos entre forma e significado. 
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sendo extraídos do frame de Existência: coisa existente (elemento nuclear) e onde a coisa existe 

(elemento não-nuclear, este de realização sintática opcional). 

Os verbos costumam determinar quais aspectos do frame serão obrigatoriamente perfilados 

(focalizados), de acordo com graus de proeminência. Retomemos os exemplos: 

(I) Num tinha mais nada (no lugar). (construção existencial) 

(II) O lugar num tinha mais nada. (construção de posse/existencial) 

Em seguida, temos o perfilamento de seus papéis participantes, utilizando o negrito para 

marcar a proeminência focalizada pela construção: 

(I')     <coisa existente, onde a coisa existe> (construção existencial) 

(II')    <coisa existente, onde a coisa existe> (construção de posse/existencial) 

Note que “onde a coisa existe” (i') não está perfilado (sem negrito), pois não apresenta grau 

de proeminência suficiente em relação à relevância cênica referida. Assim, pode não fazer parte da 

sintaxe construcional; por isso, “no lugar” está entre parênteses em (i). Caso faça parte, pois existe a 

possibilidade de “no lugar” ocorrer sintaticamente, seu grau de proeminência não será o mesmo que 

“o lugar” ocupa em (ii e ii'). Neste caso, “o lugar” é sujeito “possuidor” de algo; no caso, “não-

possuidor”. 

Os papéis participantes apresentam, portanto, diferentes realizações sintáticas, que 

promovem as distinções de perfilamento mencionadas acima. Segundo Goldberg (1995, p. 48), cada 

papel argumental ligado a uma relação gramatical direta (SUJ – sujeito; OBJ – objeto; CLOC – 

complemento locativo) é construcionalmente perfilado. 

(I) Num tinha mais nada [OBJ] (no lugar[CLOC]). (construção existencial) 

(II) O lugar [SUJ] num tinha mais nada [OBJ]. (construção de posse/existencial) 

Tais relações gramaticais servem para distinguir semântica e pragmaticamente tais 

argumentos. Do ponto de vista semântico, as sentenças acima podem ser descritas da seguinte 

forma: 

(I) Num tinha mais nada (no lugar). (construção existencial) 
X EXISTE (em Y) 
EXISTIR <objeto estativo, (locativo)> 

(II) O lugar num tinha mais nada. (construção de posse/existencial) 
X POSSUI Y 
POSSUIR <possuidor, objeto estativo> 
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O pareamento sintático, semântico e pragmático sugerido acima evidencia que o verbo “ter” 

não dispararia uma grade argumental apriorística capaz de contemplar a configuração construcional 

existencial representada acima. Inserida nos contextos de narrativa fantástica, a construção interage 

com a temática insólita, o que provocaria certa incompatibilidade interpretativa. Afinal, fazer uso de 

uma construção existencial para evocar seres “imaginários” poderia soar implausível. No entanto, o 

estranhamento não ocorre porque a fronteira tensa entre “realidade” e “ficção” é mitigada pelo 

condão cognitivo, que insere a imaginação entre o par formal linguagem-mundo. Dessa imaginação, 

fazem parte os frames disparados pelos verbos, que, mesmo no interior de narrativas ficcionais, 

remetem também a eventos ordinários. Entretanto, os slots7 verbais nos contos sobrenaturais são 

preenchidos por entidades insólitas. 

No texto abaixo, foram grifadas algumas expressões verbais que se referem a frames ([...]) 

que serão analisados posteriormente, pois sinalizam a reivindicação de acontecimento real. O texto 

apresenta uma narrativa que diz respeito à aparição de um “ET”8: 

E: Pode falar. 

F: Assim que aconteceu [EVENTO] o fato do ET, que quando o pessoal falou 
[COMUNICAÇÃO DISCURSIVA] que caiu [PRECIPITAÇÃO], não sei [CONSCIÊNCIA] o quê, 
caiu uma chuva [PRECIPITAÇÃO] muito forte e escureceu [TEMPO METEOROLÓGICO] 
tudo aqui ó. As luz apagou [MUDANÇA DE ESTADO OPERACIONAL] tudo. E eu saí 
[PARTIDA] na porta ali. Eu vi [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO] uma um clarão vermelho e 
muito escuro e eu levei susto [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA]. E eu atravessei [TRAVESSIA] a 
avenida de lá pra mim ver [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO] o que que era [EXISTÊNCIA], 
e... aquela luz vermelha sumiu [VIR A SER], e eu não sei [CONSCIÊNCIA] de onde veio 
[VIR A SER] aquilo lá. E eu fiquei assim preocupada [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA] com 
aquela luz, assustada [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA], meia com medo [EXPERIÊNCIA 
SUBJETIVA]. Tudo quanto é [EXISTÊNCIA] tipo de coisa que eu senti [EXPERIÊNCIA DE 
PERCEPÇÃO] que você imagina [CONSCIÊNCIA] eu senti [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO]. 

E: Mas fala mais sobre essa história. 

F: Porque as pessoas falaram [COMUNICAÇÃO DISCURSIVA] dum ET, então todo 
mundo ficou com medo [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA] e choveu [PRECIPITAÇÃO] 
muito, e as luzes se apagaram [MUDANÇA DE ESTADO OPERACIONAL] (repetindo) 
que eu vi [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO] isso, porque foi [EXISTÊNCIA] através 
depois do fato que o ET apareceu [VIR A SER]. Então eu não sei [CONSCIÊNCIA] 
se é [EXISTÊNCIA] uma coisa sobrenatural, se é [EXISTÊNCIA] uma coisa que a 
gente ficou com medo [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA], se isso aconteceu [EVENTO] de 
verdade, mas a luz eu vi [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO]. Mas eu fiquei assustada 
[EXPERIÊNCIA SUBJETIVA] com aquilo. E quando eu fui [MOVIMENTO] pra 
Aparecida a pé, um rapaz me contou [COMUNICAÇÃO DISCURSIVA] sobre a 
história do ET, que levaram [REMOÇÃO] ele pra Campinas, que levaram 

                                                 
7Slot é um termo em inglês para designar fenda, encaixe ou espaço. 
8E: entrevistador; F: falante (38 anos, do lar). Após cada verbo, encontram-se entre colchetes os frames 
evocados por cada verbo da narrativa. 
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[REMOÇÃO] ele pra Três Corações, que o exército pegou [CAPTURA]. Só isso aí 
juntou tudo o medo [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA] da gente. Aí é [EXISTÊNCIA] onde 
que eu vi [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO] essa luz. Não sei [CONSCIÊNCIA] se foi 
fantasia [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA], se foi medo [EXPERIÊNCIA SUBJETIVA], mas 
eu vi [EXPERIÊNCIA DE PERCEPÇÃO] essa luz. É [EXISTÊNCIA] só. 

Direcionando, a princípio, maior atenção ao verbo “aconteceu”, que abre a narrativa, nota-se 

a evocação de um frame que indica um evento ou acontecimento. Por isso, tem existência em um 

lugar e em um espaço – apesar de o evento em foco, como já se sabe, possa ser concebido como 

ficcional, “o fato do ET” (elemento de frame). Em termos de FrameNet, não há ainda nenhuma 

relação frame-a-frame estabelecida entre Existência e Evento9, a não ser pela menção sobre espaço 

e tempo constante de ambas as definições. No frame de Existência, uma Entidade existe (saliente) 

em um contexto espaço-temporal particular; no de Evento, um evento ocorre em um lugar e em 

determinado tempo. 

A mescla que pode ser feita entre ambos é de base figurativa, pois pelo menos os falantes do 

português concebem metaforicamente EXISTÊNCIA COMO EVENTO, ou mesmo 

metonimicamente, em que EVENTO ESTÁ POR EXISTÊNCIA. Basta verificarmos isso em 

exemplos como “Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral”, no qual a existência do Brasil só 

passa a ser conceptualmente reconhecida quando o navegador a desvela para o mundo, como se o 

território não existisse antes de ser localizado. O verbo “descobrir” dispararia figurativamente o 

domínio da EXISTÊNCIA, este associado ao domínio de EVENTO, porque o que era 

metaforicamente coberto passa a ser metaforicamente descoberto. No texto, os usos do verbos “ser” 

instanciam o frame de Existência, já que marcam uma pressuposição existencial, vinculada a tudo 

que supomos existir na natureza e nos mitos, em acordo com os sentidos, a razão ou a imaginação. 

O fenômeno extraordinário destacado pelo narrador acontece dentro de circunstâncias que 

apresentam características “reais”, as quais são atestadas pelos frames de: Comunicação 

discursiva, com as expressões “falou”, “falaram” e “contou”; Precipitação, “caiu uma chuva” e 

“choveu”; Tempo Meteorológico, “escureceu”; e Mudança de estado operacional,  “apagou” e 

“apagaram”; Partida, “saí”; Travessia, “atravessei”; Movimento, “fui”; Remoção, “levaram”; 

Captura, “pegou”. Tais frames ilustram e reafirmam a reivindicação de fato para a narrativa 

insólita. Estabelecem uma cadeia lingüístico-argumentativa verossímil, a fim de que o interlocutor 

projete a história como verdadeira. 

                                                 
9Para fins deste artigo, nosso último acesso se deu em 19/09/2008. 
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Em um outro momento, pode-se notar que verbos como “ver” e “sentir”, por meio de suas 

variantes flexionais, acionam o frame de Experiência de percepção, no qual percebedores 

experenciam aquilo que eles não necessariamente pretendiam experenciar, atuando como 

espectadores passivos. Tais verbos relacionam-se, no âmbito da narrativa exemplificada, ao frame 

de Experiência subjetiva, no qual algumas expressões descrevem a emoção do experenciador com 

respeito a algum conteúdo. A razão para essa emoção pode ser lexicalmente expressa. Embora o 

conteúdo possa referir-se a uma realidade, estado corrente de coisas, freqüentemente este frame 

refere-se a uma situação geral que causa emoção, como no caso das estruturas conceptuais evocadas 

pelas expressões “levei susto”, “ficou com medo” e “fiquei preocupada... assustada, meia com 

medo”. 

Um exemplo de verbo relativamente freqüente no texto é o “sei”, evocador do frame de 

Consciência (como o verbo “imagina”), em que um sujeito cognitivo detém algum conteúdo 

pressuposto em seu modelo de mundo. No texto acima, o narrador apresenta certo grau de 

conceptualização a respeito de um fato sobrenatural. Em “não sei o quê”, existem o sujeito 

cognitivo como elemento de frame, recuperado por meio de pistas morfossintáticas (“sei” marca a 

primeira pessoa do presente do indicativo do verbo “saber”), e o conteúdo “o quê”, outro elemento 

de frame, o qual, por ser estranho ao falante, não é especificado. O que ocorre nesse exemplo 

acontece também com os conteúdos dessa natureza presentes em outras narrativas fantásticas orais, 

em que a entidade insólita recebe denominações genéricas, por exemplo, “coisa”, “bicho” e 

“criatura”. 

Encontramos também exemplos de verbos como “veio”, “apareceu”e “sumiu”, que podem 

ser enquadrados dentro do frame de Vir a ser. Este explicita uma entidade conceptual, concreta ou 

abstrata, que não existia antes do tempo do evento. É possível observar novamente que o narrador, 

pelo menos no início do texto, não nomeia com precisão a entidade com a qual se depara naquele 

momento, conferindo-lhe nomes diversos como: “a luz vermelha” e “aquilo”. Mas no decorrer da 

narrativa o narrador reconhece a entidade como sendo “o ET”. 

Postula-se que tais estruturas conceptuais, além de possuírem vínculos extratextuais como 

herança, subframes, perspectiva, entre outras, estabelecem relações nocionais no interior do texto, 

contribuindo para compor a semântica insólita. Elementos de determinado frame são 

compartilhados por outros ao longo da busca pela coerência discursiva. No fragmento “Então eu 

não sei se é [EXISTÊNCIA] uma coisa sobrenatural, se é [EXISTÊNCIA] uma coisa que a gente ficou 

com medo, se isso aconteceu [EVENTO] de verdade, mas a luz eu vi”, o índice remissivo “isso”, 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

156

elemento do frame de Evento, intitulado Evento, recupera anaforicamente “uma coisa 

sobrenatural”, elemento Entidade do frame de Existência. Isso confirma a concepção de 

EXISTÊNCIA COMO EVENTO, pois “uma coisa sobrenatural (ET) acontece”.  

As narrativas fantásticas produzidas oralmente se organizam de forma tão coerente que 

provocam interrogações até nos mais céticos. Como se sabe, narrar é argumentar e, quando a 

narrativa é construída com fios textuais bem amarrados, só resta ao cético apelar para a falta de 

evidências empíricas para que a crença no extraordinário se desfaça. Evidentemente, esta pesquisa 

não tem o propósito ingênuo de entender a narrativa oral insólita como cópia de uma situação real, 

mas, antes de tudo, entender como a reinvidicação de cópia é construída, ou seja, como o 

brilhantismo lingüístico-cognitivo se organiza para almejar as questionáveis verdades.  
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Articulações entre Pepetela, Mia Couto e Paulina Chiziane 

 
Maria Geralda de MIRANDA∗ 

 

Joseph Campbell (1990) diz que aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos 

mitos, pois eles contam histórias de nossa vida, de nossa busca da verdade, “são pistas para as 

potencialidades espirituais daquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente. O 

mito é o relato da experiência de vida” (CAMPBELL, 1990: 21). 

Na mesma direção, Mircea Eliade (2002) diz ser o mito uma narrativa “verdadeira” 

(ELIADE, 2002: 7), “extremamente preciosa” (ELIADE, 2002: 7) em razão de seu caráter sagrado, 

exemplar e significativo. Já para Junito Brandão (1994), que se utiliza do conceito de arquétipo e de 

inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, o mito é um elo entre o consciente e o inconsciente 

coletivo e remonta a “uma tradição, cuja idade é impossível determinar” (BRANDÃO, 1994: 7). 

Se o mito, seguindo Junito (1994), é uma forma de expressão do mundo e da realidade 

humana, cuja essência é efetivamente uma representação coletiva que chegou até nós através de 

várias gerações, pode-se dizer que – no momento em que ele é recriado, pela via da narrativa, como 

acontece nas literaturas africanas modernas ou mesmo através de outras formas de representação 

artística – está-se recriando os seus modelos, ou arquétipos, sempre os atualizando, de acordo com 

as necessidades estético-históricas do momento. 

No romance Yaka (Y), publicado pela primeira vez em 1985, Pepetela invoca o passado de 

vários povos africanos – geograficamente situados no território angolano – como estratégia de 

edificação do presente. Esse presente está relacionado à construção do estado-nação, a partir de 

1975, ano da independência. A recuperação de várias décadas de história do passado colonial 

viabiliza-se na obra através do ato de contar a saga de uma família de colonos portugueses 

radicados em Angola, durante cinco gerações. 

Intrigante nessa obra são os mitos do povo yaka, metaforizados na obra através de uma 

estátua de mesmo nome. A estátua, como toda obra de arte africana, tem várias “atuações” no 

âmbito da narrativa. É personagem, narradora e, ao mesmo tempo, um objeto de arte, que fica na 

sala principal da casa de Alexandre, patriarca da família Semedo. O “discurso” da estátua seja como 

personagem ou narradora, é composto de imagens e é ele que instaura a palavra transformadora no 

romance ao enunciar, logo no início, que chegaria a “chuva de música” (PEPETELA, 1985: 6), 
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metáfora da libertação dos angolanos do jugo colonial.  Ela atua também como alter-ego de 

Alexandre, que teve vários filhos e os batizou com nomes de personalidades gregas: Aquiles, 

Ulisses, Alexandre o Grande etc. 

A estátua interfere em seu pensamento e em suas ações e o deixa dividido entre os valores 

do ocidente e os valores do mundo africano. Alexandre, como alguém que se deixa encantar ou que 

é acometido de encantamento, se vai aos poucos sendo envolvido pelos simbolismos da estátua, 

bem como por outros mitos do povo autóctone. 

Assim, o mito dos yakas pode ser lido como representação do mundo angolano, já que os 

povos de onde ele se origina, em tempos antigos, percorreram um amplo território, agitando “a já 

tremeluzente História de Angola” (PEPETELA, 1985: 6). Como diz Pepetela (1985), na “Nota 

Prévia”, esses povos tiveram “influência certa no dito Reino de Benguela, formaram chefias nas 

terras dos Muila, Gambo, já bem no Sul, irrequietamente voltaram a subir, formaram chefias no 

Planalto Central, em Caconda, Huambo, Bailundo, Bié... ”(Y: 6). 

Os mitos gregos de Alexandre, Ulisses, Aquiles, da Guerra de Tróia etc. estão também 

presentes no romance e podem ser lidos como arquétipos do mundo ocidental (como de fato o são) 

e que foram levados pelo colonizador para a colônia de Angola, passando a fazer parte também do 

imaginário do angolano letrado. 

A presença marcante da estátua Yaka na narrativa, a dança e a música (os batuques), 

inseparáveis na cultura africana e também presentes freqüentemente no texto, não deixam dúvida de 

que o romance estabelece um amplo diálogo entre os mitos ocidentais e africanos. Há diálogos 

também com textos historiográficos e literários, sobretudo com a Ilíada e a Odisséia, de Homero. 

Carmem Lucia Tindó Secco (Apud BIDINOTO, 2004: 42) salienta que as narrativas 

africanas se afastam dos modelos europeus exatamente por se deixar ler nos interstícios dos 

discursos literários os mitos e a história de seus países, nos quais realidade e fantasia, devido às 

crenças populares tradicionais se encontram mesclados. 

Não resta dúvida de que a recriação do mito é um dos diferencias dessas literaturas. Muitos 

leitores quando terminam de ler os textos africanos dizem que leram uma ótima literatura fantástica, 

exatamente por causa da presença de elementos míticos. 

Sem querer adentrar a teorização sobre gêneros, é pertinente comentar as concepções de 

Todorov (1979: 156) sobre o fantástico e as concepções de Irlemar Chiampi sobre o real-

maravilhoso (1980). Segundo Todorov (1979), o fantástico se situa entre o estranho e o maravilhoso 
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e que é o leitor e a personagem que devem decidir se o que percebem depende ou não da 

“realidade”, tal qual existe na opinião comum. Se ele (leitor) decide que as leis da realidade 

permanecem intactas e permitem “explicar os fenômenos descritos, diz-se que a obra se liga a outro 

gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais 

o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso” (TODOROV, 1979: 156). Já 

de acordo com Irlemar Chiampi, (1980): 

o realismo maravilhoso visa tocar a sensibilidade do leitor como ser da coletividade, 
como membro de uma (desejável) comunidade sem valores unitários e hierarquizados.  O 
efeito de encantamento restitui a função comunitária da leitura, ampliando a esfera de 
contato social e os horizontes culturais do leitor. A capacidade do realismo maravilhoso 
de dizer a nossa atualidade pode ser medida por esse projeto de comunhão social e 
cultural, em que o racional e o irracional são recolocados igualitariamente. (CHIAMPI, 
1980: 91) 

As palavras de Irlemar Chiampi são valiosas para definir a função histórica e social desse 

gênero, pois no realismo maravilhoso o papel da mitologia, das crenças religiosas, da magia e 

tradições populares consiste em trazer de volta o familiar coletivo, oculto e dissimulado pela 

repressão da racionalidade. Neste sentido, supera a estrita função estético-lúdica que a leitura 

individualizante da ficção fantástica privilegia. 

Não há dúvidas de que os romances africanos mostram que, para além dos poderes 

institucionalmente instituídos pelos colonizadores, no passado, e pelas classes dirigentes na 

atualidade, há uma vasta rede de experiências de contra-poder e revolta, contra os opressores, 

manifestados através do discurso real-maravilhoso. 

No romance O último vôo do flamingo (2002), do escritor Mia Couto, o mito também 

encanta um italiano, representante da ONU, chamado Massimo Risi, que chega a Tzangara, lugar 

fictício em que a história é ambientada e que pode ser lida com metáfora de Moçambique. Tal 

romance se organiza a partir de um núcleo fabular investigativo. A ONU envia a Tizangara um de 

seus investigadores, de origem italiana, para apurar os fatos concernentes aos soldados explodidos. 

O investigador, longe de conseguir apurar fatos “racionais” e “objetivos”, se envolve pouco 

a pouco com os “mistérios” do povoado, onde episódios místicos convivem harmoniosamente com 

os eventos que poderíamos dizer dignos da história oficial. Quem desvenda o caso, objeto das 

preocupações das Nações Unidas, é a prostituta Ana Deusqueira que descobre que as minas 

desenterradas pelos soldados, também enviados pela ONU ao local, são novamente plantadas e 

acabam os matando. Os criminosos são as autoridades locais que utilizam de tal expediente cruel 

para continuar recebendo ajuda humanitária do referido organismo internacional. 
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Personagens como Temporina, que tem rosto de velha e corpo de moça, deixa perplexo o 

investigador da ONU que encontra dificuldades de entregar o relatório a seus superiores, porque, na 

verdade, após vários meses de investigação, ele não consegue esclarecer nada. Muito pelo contrário, 

ele se enredava cada vez mais com os acontecimentos insólitos que iam acontecendo à margem das 

preocupações das autoridades governamentais. 

A voz narrativa principal do romance é a da personagem tradutor, que sabe português e as 

línguas do povo de Tzangara. É ele que assessora Massimo Risi, na função de intérprete. Também 

em razão disso, a sua atuação na história é bastante significativa, pois ele transita entre os dois 

mundos encenados no romance: o ocidentalizado e o africano. Aprendeu a cultura do branco, sabia 

línguas, mas continuava absolutamente vinculado às tradições daquela comunidade. Ninguém 

melhor que ele para ajudar o representante da ONU a desvendar os crimes, se não fosse, é claro, a 

presença de elementos sobrenaturais na visão do representante. 

O romance O alegre canto da perdiz (2008), da escritora moçambicana Paulina Chiziane, 

também recupera alguns mitos e lendas africanas bastante significativos. É da autora que vem a 

seguinte declaração: “Escrevo livros com muitas estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me 

nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte” (CHIZIANE, 2008: contracapa). 

Vê-se que Paulina faz questão de resgatar o gesto oral de contar histórias. De encenar o 

encadeamento narrativo, de emendar uma história na outra, como se também estivesse em torno da 

fogueira. O alegre canto da perdiz (2008) conta a história de Delfina, personagem intrigante que 

representa alegoricamente a África e/ou a própria Zambézia, país em que a autora reside. Delfina é 

uma mulher muito sensual, que deixa excitados brancos e negros. É vendida, é violada por brancos, 

vende a virgindade da filha, explora filhas de outras famílias, vendendo suas virgindades a 

colonizadores em um prostíbulo, desencanta um branco que a amou, abandonou sua família 

portuguesa, que lhe deu uma vida abastada, despreza o seu único amor, que é negro. Pariu filhos 

negros, brancos e mulatos. Quando consegue dinheiro, explora os explorados, renega o seu passado 

e encomenda feitiço. Ela não é boa nem má, nem santa nem bruxa, é a África e/ou a Zambézia com 

todas as suas contradições. 

Esta não é a primeira obra em que Paulina narra histórias de mulheres, pelo contrário, essa 

temática é recorrente em sua escrita, mas sem deixar de lado as diversas faces da cultura 

moçambicana. Em Niketche (2004), outro romance da escritora, a heterogeneidade cultural vai 

sendo mostrada à medida que as personagens (as seis mulheres de Tony) vão sendo apresentadas na 

narrativa. 
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No romance O alegre canto da perdiz (2008) se verifica a presença de um narrador que 

conhece profundamente, como em Niketche (2004), os mitos subjacentes à história africana. De 

várias lendas que informam a passagem das sociedades matriarcais para as patriarcais, presentes na 

obra, escolhi uma para comentar. Assim diz a lenda: 

No princípio dos princípios, o mundo era só de mulheres. Elas lavravam, caçavam, 
construíam e a vida florescia. Os seres humanos como a flora, nasciam do solo. Bastava 
semear uma aboboreira e as abóboras cresciam. Passados uns meses as abóboras abriam-
se como ovos de galinha, deixando sair às mulheres mais lindas do planeta. Um dia, uma 
das mulheres caçou um ser estranho. Parecia gente, mas não tinha mamas. Tinha cabelo 
no queixo, e contrariamente aos outros bichos, tinha uma cauda curta à frente e não atrás. 
Prenderam aquele ser e lavaram-no à rainha. A rainha olhou, espantou-se. Mandou lavar 
aquele animal e trazê-lo para junto dela. O animal tinha magia. Só o olhar dele provocava 
umas massagens concêntricas no coração, no peito, na mente. Quando lhe tocava, o 
sangue corria e o coração batia. A rainha deu por si a executar a dança da lua e da cobra 
com os lábios suspirando poemas nunca antes recitados. Da cauda do animal cresceu uma 
serpente, tímida, violenta, que derrubou a rainha a procura de um abrigo para esconder a 
cabeça. Encontrou um subterrâneo, entrou de imediato e se escondeu. A rainha 
estremeceu e rendeu-se. Soltou o primeiro suspiro de amor e descobriu que o animal era, 
afinal, um homem. Ela começou a engordar, a engordar e nunca mais conseguiu caçar. 
Passado um tempo, um filho nasceu. O animal foi ao seu reino e falou de sua descoberta. 
Afinal ele também era rei. Convidou os seus pares para uma expedição àquele país de 
maravilhas. Os homens vieram, colonizaram todas as mulheres e instalaram-se como 
senhores. Foi assim que surgiu o primeiro amor e o primeiro ódio. Recebidos com amor, 
roubaram o poder das mulheres e por isto foram condenados a caçar cada vez mais longe 
e a trabalhar cada vez mais para sustentá-las. É por isto que os homens morrem nas 
guerras, nas plantações, para levar para casa a vitória prometida. Foi assim com os 
marinheiros. Recebidos com amor, acabaram senhores. Tentavam arrasar tudo e levar a 
vitória às suas damas. Falharam. Não se pode carregar toda a extensão da Zambézia 
dentro de um barco. Ou de um avião, nem se pode destruir toda a vida com a força das 
armas. (CHIZIANE, 2008: 270) 

É de fato um mito interessante, porque tudo leva a crer que o feminino dominado na lenda, 

também representa a África, lida em tantos outros momentos como metáfora da terra e da mãe, “os 

homens vieram, colonizaram todas as mulheres e instalaram como senhores”, “recebidos com amor 

roubaram o poder das mulheres”, “Não se pode carregar toda a extensão da Zambézia dentro de um 

barco”. Esses trechos atam a lenda da dominação do feminino com a dominação da terra e do povo 

africano pelo colonizador. Verifica-se que nas obras dos três autores, Pepetela, Mia Couto e 

Paulina, o mito se faz presente. 

Em Yaka (1985) e em O último vôo do flamingo (1992), há um contraponto entre a visão de 

personagens de origem ocidental que ficam hesitantes quanto à presença do mitológico. Tirando 

essas personagens que procuram estabelecer uma espécie de ponte entre esses dois mundos, o 

ocidental e o africano, exatamente para entender as peculiaridades do primeiro, as outras 
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(personagens) ou são autóctones, e aceitam o mito como natural, ou são as ocidentalizadas, e neste 

caso, renegam completamente a idéia de aceitar o mito como algo válido. 

Em O alegre canto da perdiz (2008), o mitológico está inserido na voz narrativa, o narrador, 

ao mesmo tempo que acompanha Delfina da infância à velhice, sabe tudo sobre ela, vai informando 

as lendas, ora da criação, ora da passagem do matriarcado ao patriarcado. Não há hesitação 

nenhuma quanto à sua validade, nenhum comentário quanto à sua aceitação ou daquilo que elas 

contam. As lendas são informadas como “verdadeiras”. 

Em Yaka (1985), também é visível quando a estátua assume a voz narrativa. Ela, além de 

seus poderes mágicos, e também por isso, é uma super narradora, que tudo sabe, e por isso vê com 

muita antecedência a expulsão do colonizador de Banguela e o triunfo de Joel Ulisses com as forças 

do MPLA. Observa-se que há uma total imbricação entre o mitológico e o histórico nas obras dos 

três autores aqui tratados, sem necessariamente criar um antagonismo ou uma contradição entre o 

histórico e o ficcional. 

O mitológico aparece quase sempre reescrevendo o histórico ou apontando a sua 

relativização. Como diz Chiampi (1980), a recriação dos mitos, da magia e das tradições populares 

consiste em trazer de volta o familiar coletivo, oculto e dissimulado pela repressão da racionalidade. 

Assim, os mitos recriados nas literaturas africanas contemporâneas possuem função histórica e 

social que estão além da estrita função estético-lúdica que a ficção fantástica privilegia. Nesse 

aspecto, pode-se afirmar que os mitos nas obras de Pepetela, Mia Couto e Paulina Chiziane, dentre 

outros, simbolizam resistência ideológico-cultural aos padrões hegemônicos ocidentais. 
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A CONFIGURAÇÃO POÉTICA DE TÁBUA 
 

Jurema José de OLIVEIRA∗ 
 

O poema é afirmação e deleite não atravessa, mantém-se no limiar. O poema 
não é transposição organizada, mas oferenda, proposição sem lei. (BADIOU, 
Alain. Pequeno manual de inestética, 2002: 31) 

A uniformidade concernente à idéia de arte como verdade imanente e particular não é nem a 

obra, nem o autor, mas “uma configuração artística iniciada por uma ruptura relativa ao 

acontecimento” (BADIOU, 2002: 24). Essa configuração complexa não é nomeada a priori, nem 

tem uma feição finita, nem uma totalidade definida sob um único atributo. Na impossibilidade de 

defini-la, o único caminho possível é buscar uma provável descrição. Diante disso, pode-se dizer 

que a verdade artística é uma verdade em si mesma, designada, conceituada pela abstração, pelo 

devaneio artístico. Uma configuração não é arte, nem estilo artístico, nem uma fase objetiva da 

história de uma arte, nem mesmo uma técnica. É uma série construída a partir de um acontecimento, 

composta de um conjunto de obras que nos autoriza pensar que ela cria, produz uma “verdade-arte”. 

Assim, é possível dizer que uma configuração é percebida na união sucessiva positivada na arte, nas 

imagens do conjunto da obra de Vasconcelos. Segundo Badiou (2002): 

A raridade dos nomes próprios, a brevidade da seqüência são dados empíricos sem 
conseqüência. Ademais, além dos nomes próprios retidos como ilustrações significativas 
da configuração, ou pontos-sujeitos (...) de sua trajetória genérica, sempre há, de fato, 
uma quantidade virtualmente infinita de pontos-sujeitos menores, ignorados, redundantes, 
etc, que nem por isso deixam de fazer parte da verdade imanente da qual o ser é a 
configuração. Acontece decerto, que a configuração não dá mais lugar a obras 
nitidamente perceptíveis, ou a investigações decisivas sobre ela própria. Ocorre também 
que um acontecimento incalculável faça parecer retrospectivamente a configuração como 
obsoleta, à vista das imposições de uma nova configuração. Mas, em todos os casos, à 
diferença das obras que lhe constituem a matéria, uma verdade-configuração é 
intrinsecamente infinita. O que claramente quer dizer que ela ignora todo máximo 
interno, todo apogeu, toda peroração. É sempre possível, ademais, que ela torne a ser 
apreendida nas épocas de incerteza, ou rearticulada na denominação de um novo 
acontecimento. (BADIOU, 2002: 26) 

A quantidade virtual de “pontos-sujeitos” presentes nas obras compõe uma provável 

descrição daquilo que constitui a configuração do conjunto da obra de Vasconcelos. O traço 

essencial de escrita deste escritor – configuração de um tempo de silêncio profundo – é rearticulado 

na definição de um gozo pelo risco de quem traz para a cena poética elementos da dramaturgia, 

estilizando e desconstruíndo saberes milenares africanos. Transitando entre um discurso de cunho 
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filosófico e poético, Vasconcelos encontra na configuração o devaneio necessário para expressar a 

“verdade-arte” e elege o diálogo para dar voz e movimento aos personagens silenciados: 

Um outro elemento de eleição é o diálogo. Este se constrói como fio narrativo que por 
vezes substitui as estrofes, porque sempre considerei – e mais certeza tive quando 
levaram Tábua à cena pela mão do Grupo de Teatro Nzinga Mbandi – que os poemas 
podem tornar-se nos verbos e veios dos nossos diálogos. São, na verdade, valores e 
práticas ficcionais que mais ganhos interpretativos trazem para os poemas. O diálogo 
aumenta as possibilidades simbólicas e cria novos espaços de inquietações. Traz o 
conflito como elemento das tensões e acções através das mais intensas réplicas. Os 
diálogos são urdiduras novelísticas e dramaturgia até para que o poema seja uma tribuna 
da mais intensa reflexão sobre o nosso mundo. Muitas vezes esses diálogos são 
estabelecidos pelos diversos “eus” das múltiplas cogitações ou insônias do poeta, outras 
vezes surgem como ‘falares’ de sujeitos ‘ideologicamente’ distantes de tudo aquilo que 
apregôo, mas que entram para o corpus poético. (VASCONCELOS, 2005: 25) 

Por outro lado, a independência inventiva de uma configuração se concretizou a princípio no 

âmbito da filosofia, porque esta guarda em si a idéia de arte “enquanto verdade singular” 

(BADIOU, 2002: 26), propensa a expor configurações infinitas. Porém, esta matéria não é própria 

da filosofia, logo, “uma configuração pensa-se a si mesma nas obras que a compõem” (BADIOU, 

2002: 26). Pode-se afirmar, assim, que uma obra é uma indagação criativa a respeito da 

configuração e apresenta uma idéia sobre o que foi configurado com uma plenitude infinita. A 

configuração esboça a idéia ao mesmo tempo local – do momento presente -delineia seu suceder e 

reflete retroativamente para estabelecer sua curvatura temporal. No poema “A madrugada já tinha 

guardado a sua origem”, a idéia de verdade se movimenta entre a obediência e o esconderijo, 

negando, assim, a possibilidade de se “concluir um sonho sem que nos chegue primeiro a 

desilusão”: 

Já não é a túnica que faz do violão 
que explica o lugar da igreja. Podia ser uma mulher 
que se despedisse dentro da água que levanta 
os espelhos que obedecem os pássaros 
e que seguem sem agonia o diluir 
das esculturas. Pode ser o seu corpo se as estrofes 
saírem dos teus gestos ao longo da luz 
que prepara os barcos da minha insônia 
assim se vai pela emoção num engano constante 
que descubra como o fogo multiplica as minha mãos 
quando em teus olhos vejo o mar e janelas no fim da rua 
e fechados no quarto. Não se pode concluir 
um sonho sem que nos chegue primeiro a desilusão  
nunca se acaba no fim de um sonho o que nos sobra 
em dúvidas e perfeição para deixar 
a tarde no mesmo lugar onde se arrastam em pó 
as persianas. O imbondeiro dá lugar ao silêncio 
porque a verdade obedece aos anjos quando têm uma cruz 
que iluminam os pregos dos nossos  
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âmagos. Podes tocar o mundo só com as aquarelas 
que fazem a febre durar o sonho. Camisas rotas que tremem 
os olhos e uma borboleta celebra a fuga 
do cárcere. A verdade que se esconde entre uma unha 
e o cemitério pode fazer durar a chuva para  
aproximar as cinzas 
do lugar dos 
jacarés (VASCONCELOS, 2004: 84. Grifos nossos) 

Deste referencial, pode-se determinar que a arte, configuração “em verdade” das obras, é em 

cada momento uma feição de um pensar sobre si mesma. A investigação poética – que se sustenta 

nas configurações sugestivas – expõe uma idéia para enunciar uma “verdade-arte”, iluminada pela 

luz que prepara os “barcos da minha insônia” posicionados na direção do sonho, das dúvidas, que 

compartilham uma luminosidade difusa no silêncio deixado pelo “último fuzilamento”. Elaborando, 

assim, sua investigação, Vasconcelos efetiva discursivamente uma transgressão produtiva, pois as 

diversas verdades, do ponto de vista da infinidade e da generalidade, repousam sobre o que há de 

mais sublime, a idéia de eternidade. Enfim, decifrando por meio das configurações sua invenção, 

Vasconcelos torna possível ao leitor a percepção das verdades díspares e enuncia o que esse tempo 

poético é capaz de operar como tempo das verdades / conformidades que nele influem e confluem. 

No poema “O cágado passou pela fogueira”, o sujeito poético renuncia aos heróis que a pátria lhe 

oferece, depois de ter suas lesões limpas pelos anjos e ver os homens incendiarem suas verdades: 

Não quero os heróis que a pátria 
me oferece depois de mostrar-vos os anjos a limparem 
as minhas fístulas. As mulheres com lenços de domingo 
conseguem aumentar o silêncio e só os sacrifícios fazem 
a velocidade das imagens e apresentam parte do coração 
ferido pela adolescência. Em fila os rostos apenas 
desconhecem a manhã e já ali mesmo podia-se esquecer 
as mãos que nos são suspeitas. Depois de todas as derrotas 
não me peçam escolhas. Pude ver os homens a riscarem 
os seus discursos e a incendiarem as suas verdades. 
Pude ver os loucos que vieram de uma utopia que não teve 
a mão de um poeta, trocada pela tarefa dos vermes, as latas 
onde imaginam guardar os segredos que farão 
os homens chorar. É uma imagem nova aberta em cal. 
Vejo muros onde o horizonte deveria ser toda a coroa 
Iluminada. A arte da palavra que se presta às sutilezas 
dos generais que seduzem as geografias. 
Como pode uma estátua fazer durar uma paixão 
que só Deus pode receber como uma porta 
sobre todas as trevas. Só onde reside o espetáculo 
todo o jornal pode fazer durar a procissão e os poetas´ 
podem perder o desafio das luas quando desce 
um ventre para marcar a figura 
da lua (VASCONCELOS, 2004: 86. Grifos nossos) 
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O poema, no entanto, continua submetido à imagem, à singularidade rápida da experiência 

passada redimensionada, pois como bem define Benjamin (1992: 224), a verdadeira imagem do 

passado perpassa, veloz, e só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, 

momento em que é reconhecida como uma cópia reiterada de longas filas de mães de mãos 

esticadas espreitando na força da palavra os homens que foram levados “para a calçada em madeira 

antiga”. Diante disso, pode-se dizer que o poema tem com a experiência suscetível uma ligação 

impura, que coloca a língua no limiar da sensação, quando o sujeito poético vê “a arte da palavra se 

[prestar] às sutilezas dos generais”. Segundo Alan Badiou (2002), “o poema seria, como o sofista, 

um não-pensamento que se apresenta no poder de linguagem de um pensamento possível” 

(BADIOU, 2002: 32); no entanto, se houver um conceito do poema, ou seja, se o poema for um 

conceito em si mesmo, esse conceito é inseparável do sensível, é um conceito que não pode ser 

diferenciado ou isolado dos limites da língua. 

Deste ponto de vista, “o poema é um pensamento impensável (...) um pensamento que 

precisamente só existe na medida em que é pensável” (BADIOU, 2002: 32), como figuração de um 

tempo que “na parede da sala de estar rachas seguram / ainda os quadros onde as alegrias pareciam / 

vir dos braços que criaram a vida / perante as silhuetas onde só o diabo / é imortal 

(VASCONCELOS, 2004: 68). 

O poema se autodefine como pensamento. Ele não se efetiva, enquanto pensamento disposto 

no cerne da língua, mas é a completude das intervenções produzidas nela que leva esse pensamento 

a se pensar. O termo luz, marca recorrente na poética de Vasconcelos, constitui-se num relampejo 

que ilumina as palavras para deixar mais legível o sentido do discurso fragmentado, repleto de 

ausências, reanimadas pela voz que traz à tona os ecos de guerras antigas e tragédias inventadas. 

A intensidade das imagens poética em Vasconcelos – as das mães, do mais velho ou dos 

heróis que são as memórias das nossas tragédias – não estão por acaso no corpo do texto, não são 

um mecanismo de meios dispostos sem um significado preciso, mas um motivo para o poema 

estabelecer imageticamente a apresentação sensível na configuração de um pensamento, que transita 

entre a ausência e a presença, a retração e a atração. Segundo Badiou (2002: 35), o poema moderno 

é menos a forma sensível da idéia e bem mais o sensível que se apresenta como nostalgia 

subsistente e impotente da idéia poética. No poema “O leão está aleijado na planície com o olhar”, 

os mais velhos são os guardiões da ausência e não da memória viva: 

As vozes que ferem a intimidade da ilusão 
podem acender as cobras. Os velhos 
voltaram do cemitério com as mesmas 
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culpas. Todas as emboscadas atraem a inocência 
sem que lhes caiba em bondade mais mãos para curarem 
as chagas que afastam as mulheres grávidas 
da maternidade. O Gombe fechou os olhos e disse: 
Como o luto sangra nas revelações que queimam 
o meu sono e os nomes parecem que fazem em mim 
uma noite que sobe com agulhas 
as minhas artérias. Os velhos voltaram do cemitério 
com os números das tumbas presos nos olhos 
que vão deixando cair as coisas 
até perderem o significado e os nomes. 
E vamos outra vez pela mesma margem 
há muito sedimentada e nenhuma interrogação 
é capaz de deixar o coração 
avisado. Não é seguro que a idéia 
interrompa o vicio porque um sopro de barro 
não invoca o começo do milagre. 
E continuarão os velhos a ter que morrer tão longe das multidões (VASCONCELOS, 
2004: 114. Grifos nossos) 

No poema “Os heróis são o que nossos olhos escondem” do livro Tábua, a voz enuncia um 

monólogo e no decorrer da narração pergunta: “E se forem encontrados os restos desse mundo que 

vem de uma mão que mais conheceu da noite o disfarce?” (VASCONCELOS, 2004: 92). Sendo 

assim, por intermédio da manifestação artificial a mão oferece restos de mundo, de um mundo 

construído na exposição do pensamento poético. O poema atravessa com uma força imanente o que 

a imagem sensível capta. Não nos apresenta uma idéia mimética do mundo visível, mas sugestiva 

de um mundo transcendente em que por sorte: 

Os heróis são as memórias das nossas 
tragédias. Dizem os reclamos que não envelhecem 
como se por sorte pudessem ficar ao lado de Deus 
quando tratar de deitar fora as areias que fazem a difícil soma 
das existências, até o céu, se bem que preso 
na sua imensidão. Em algum lugar fizeram as apostas 
para serem magníficos os detalhes 
e salvar-se a pátria mesmo que a intimidade 
dos sinos sejam os limites 
da festa para quem da desilusão se magoa 
ao ver da ilusão a bailarina 
aleijada num esboço 
de pedra. O jarro pode estar enfeitado 
pelas flores como se tivessem um anel de diamantes 
no meio do sono. E se forem encontrados os restos 
desse mundo que vem de uma mão que mais conheceu 
da noite o disfarce? O olhar que deveria estar eufórico 
próximo do perdão, com o mesmo circo de um baloiço 
mais parece preocupado em perder a forma 
do mundo (VASCONCELOS, 2004: 92. Grifos nossos) 
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A poesia de Vasconcelos torna-se verdade múltipla ancorando-se para além dos limites da 

língua. Lendo ainda o poema 92 de Tábua, observamos os ecos da memória. Assim, pode-se 

visualizar também o canto da desilusão, de as experiências empíricas adquirirem significados na 

junção dos termos: heróis, tragédias, Deus, céu; juntamente com a sentença: “deita fora as areias 

que fazem a difícil soma das existências” para efetivar o encontro entre o mundo sensível que pode 

ser percebido pelos sentidos e aquele intemporal, transcendental, e só reconhecível pelo pensamento 

poético. 

A poética de Vasconcelos funda, estabelece uma nova proposição do pensamento literário 

contemporâneo no cenário angolano. Neste sentido, ele cria um novo meio para o uso poético da 

língua, e não somente um prazer intenso visível no presente textual. Segundo Badiou (2002): 

Ao mesmo tempo em que é uma ação imediata, como pensamento da presença numa 
perspectiva de desaparecimento, o poema, como toda representação local de uma 
verdade, é também um programa de pensamento, uma antecipação poderosa, um forçar da 
língua pelo advento de uma ‘outra’ língua tanto imanente como criada (BADIOU, 2002: 
37) 

Dito isto, depreende-se que há uma simultaneidade entre tempo de potência e de impotência 

da verdade, pois o domínio da verdade poética não alcança uma totalidade absoluta, logo, verdade e 

plenitude são incompatíveis, porque: 

Quem faz o discurso para os heróis precisa 
de muitos vazios onde Deus não tenha espaço 
para recordar que toda a linha e esquadro 
é o que o homem não pode fazer 
de si próprio. Uma colcha de mil restos de pano, oh, Téte 
só podem ser retalhos que mais parecem 
quebras de mim em partes que há muito deixaram 
de ser minhas. Eles ignoram a delicadeza como se por esta 
arte a mulher domine o chão. Talvez o enigma esmague 
as cabeças que fazem sobressair a luminosidade das coisas 
que precisam de paredões bem altos para manterem-se 
em posição vertical quando o dia faz crescer os olhos 
dos homens. Podes inquirir se a tua estátua é uma maneira 
de deixares a ideologia poisar os seus mortos 
numa narrativa que foi viciada 
pelos escritores. Estás comovido por saber 
que te pode calhar esse vazio que mais parece uma ficção 
que dura mais que a esperança. 
A ficção é o avesso que traça o âmago 
por poder ser num só agora de espelhos baços 
a palavra sem luz suficiente para fazer durar 
as realidades (VASCONCELOS, 2004: 88. Grifos nossos) 

O misterioso está na possibilidade de a verdade poética explicitar em seu âmago dados, 

fatos, mas não poder, pela impotência que lhe é peculiar, ultrapassar o espaço de seu pensamento 
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para trazer à tona a plenitude dos fatos, pois na qualidade de idéia que se pensa, só pode sugerir. Do 

ponto de vista genérico, uma verdade sempre localiza naquilo investigado os limites de 

possibilidades para provar sua singularidade. Sendo assim, a sentença “Uma colcha de mil restos de 

pano, oh, Téte só podem ser retalhos que mais parecem quebras de mim em partes que há muito 

deixaram de ser minhas” (VASCONCELOS, 2004: 88), anuncia uma verdade potencial com uma 

sucessão de estados prováveis, possíveis de serem comprovados no plano real. A personagem que 

integra a configuração poética do texto “O macaco memoriza o lugar do espelho”, nomeada como 

Téte2, é uma transposição de um personagem real que viveu a experiência sensível, potencialmente 

verdadeira. 

A obra Tábua encena um tempo de conflitos políticos e está repleta de “pontos-sujeitos” 

retirados abruptamente do cenário dos vivos. Na qualidade de configuração, essas figuras 

ilustrativas fazem parte da verdade imanente para compor um quadro poético capaz de trazer à tona 

os gestos e os movimentos perdidos em 27 de maio de 1977. Com um discurso testemunhal, 

Vasconcelos homenageia Aires, seu irmão que sucumbiu neste fatídico episódio. Este “ponto-

sujeito” foi silenciado violentamente durante as práticas insólitas promovidas pela DISA, polícia 

política que reprimiu as ações dos fraccionistas. Sendo assim, como bem define o autor: 

Tábua, que simboliza o esquife, pode hoje oferecer ao anônimo [Aires] uma tumba já que 
o seu corpo iluminado por 17 punhais cravados em tudo que é corpo, tornou-o único 
morto que passeia pelo rio Kuanza, vai até ao mar e regressa à nascente e faz de Maio um 
mês que não me faz falta nas somas do ano. (VASCONCELOS, 2004: 32) 

O movimento contrário ao projeto político oficial, o chamado fraccionismo, ocorreu durante 

o governo transitório de Agostinho Neto, dois anos após ser decretada a libertação de Angola do 

jugo colonial português. Num diálogo com a História, convoca-se aqui o historiador Jean-Michel 

Mabeko Tali (2001): 

O papel de Agostinho Neto como árbitro ia sendo gradualmente suplantado pela 
acentuação das divergências na direção política. Nos bairros populares, a situação era 
muito complicada: por um lado, a corrente nitista ganhava émulos e criava a agitação, 
mas, por outro, as milícias mostravam veleidades de autonomia, ou mesmo de 
independência, em relação à tutela do Ministério da Defesa. Foram organizados 
esconderijos de armas, o que deu azo às primeiras incursões da polícia política nos 
bairros, especialmente no de Sambizanga e no Rangel. A agitação que se criou em redor 
destas incursões seria objecto das primeiras altercações públicas do Governo com os 
partidários nitistas (que ainda se não exibiam como tais, mas já bradavam contra o 
ressurgir da repressão do povo por uma ‘nova PIDE’). (TALI, 2001: 210) 

                                                 
2 Tété é o apelido de Teresa Rodrigues Ferreira, falecida no dia 16 de novembro de 2003, dia que coincide 
com a data de nascimento de seu filho Aires: “Antes de morrer quero os ossos dos meus filhos”, foi sempre o 
seu grito. In: VASCONCELOS, 2004: 88. 
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Diante de um quadro político fragilizado pelos incidentes repressivos, o ano de 1977 viu 

encerrar um projeto político idealizado durante a guerra de libertação: 

Centenas, talvez milhares, de pessoas pagaram o elevado preço desta dissidência. Se, 
segundo uns, foram vítimas designadas de repressão ou, segundo outros, inocentes 
atingidos por excessos de zelo ou ajustes de contas pessoais, pouco interessa: o ‘estado 
paternal’ do MPLA morrera a 27 de maio de 1977. O poder que daí surgiu tornou-se 
sistematicamente intolerante e policial. Este mergulho na repressão acabou até, em longo 
prazo, por incomodar o próprio Agostinho Neto, visto que começava a prejudicar a sua 
imagem e até a criar problemas na sua legitimação política. (TALI, 2001: 221) 

Neste sentido, a literatura surge como o único espaço capaz de unir as cores de um País de 

mil cores e ideais diversos como uma colcha de retalhos composta por várias imagens luminosas de 

dissidentes representando uma “espécie de canto atrasado a utopia”. De acordo com Maria 

Nazareth, 

 em vários poemas do livro Tábua, a evocação da luz e dos impactos que a distorcem a 
indicação constante de um outro cenário construído com agonias, lutos e dores buscam 
iluminar interessantes associações. A saudação épica à luz, alcançada através de recursos 
retóricos que privilegiam as relações com símbolos e imagens, opera um agenciamento 
processual apto a organizar as incursões dos poemas pelo contexto social e político, 
embora estratégias próprias à literatura procurem amortecer a adesão a referentes 
concretamente instalados3 

Por outro lado, a verdade poética enunciada na sentença “uma colcha de mil restos de pano” 

sugere uma comprovação de que o pensamento poético guarda em si a sua potencialidade de ser 

múltiplo no que diz respeito à origem do material colcha, e das infinitas cores do pano que a 

compõe, logo, estes elementos enquanto metáforas elucidativas de uma verdade configurada vão ao 

encontro da sua singularidade e neste momento explicitam o inominável da arte, pois esta verdade 

existe, mas é ao mesmo tempo isso e aquilo para instaurar uma ilimitada possibilidade de leituras. 

Segundo Badiou,: “Todo regime da verdade baseia-se no real em seu inominável próprio” 

(BADIOU, 2002: 39). 

Pode-se dizer, então, que o inominável intrínseco à verdade se efetiva de fato na 

manifestação vigorosa da própria língua. Todo poema exige da língua uma força, a capacidade de 

registrar a ausência do que se apresenta nos ecos de “um País caído”: 

Tudo é um medo que desfaz a ousadia 
que torna as vogais reconhecíveis para o dramaturgo 
saber dos nossos batons. Os velhos seguraram os erros 
como quem procura a vingança para 
oferecerem a ilusão. Um exílio fica preso 
nas palavras que não fizeram 

                                                 
3 FONSECA, Maria Nazareth Soares. “Poemas tecidos com ruínas e luz: Tábua de Adriano de Vasconcelos”, 
in: www.uea-angola.org/artigo.cfm.  
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parte das aguarelas. Quem alterou o valor do dia 
diante das nossas fraquezas e onde toda a sombra 
celebra como uma provocação a aurora? 
Uma tenaz serve para segurar a rigidez das palavras 
e a lixívia aproxima a sua significação ao vazio. 
Tudo tão higiênico numa régua sobre folhas amarrotadas 
pelos filósofos, mas sem aplausos 
para a sua sorte. E o lápis é a ponta da beleza 
que percorre por dentro o rio de pedra que faz esquecer 
os número da cidade como se pudéssemos  
oferecer aos cegos toda a identidade 
das utopias. Só a vida não passa 
pelas estações que estréiam novos capins e folhas 
para salvarem as seivas porque toda a vida coincide 
com a luz de Deus e a sua sombra pode tornar a terra 
desabitada. O sol levanta a tela onde se pode 
fazer esquecer o último fuzilamento, um País caído 
junto a torre onde os heróis procuraram tornar 
bela a sua perversão. Toda a figura do nosso oratório 
é uma comiseração que desce tarde para o lado 
do coração – E não chega a ser horizonte 
essa doentia certeza de que a bandeira e a coroa em oiro 
serão abandonadas na última derrota 
dos heróis. Em cada boca que recita a palavra 
em pele se sublinha o poder da manhã. Os velhos tentam adiar 
o confronto: foram incendiados os jornais  e bibliotecas 
no espaço que era próprio para a maternidade (VASCONCELOS, 2004: 78. Grifos 
nossos) 

Logo, a língua tem o dinamismo necessário para tornar presença a Idéia – País – por 

intermédio do artifício da retenção poética daquilo que em relação à origem guarda o seu 

desaparecimento: “Uma tenaz serve para segurar a rigidez das palavras e a lixívia aproxima a sua 

significação ao vazio” (VASCONCELOS, 2004: 78). Esse vigor da língua constitui-se naquilo que 

não pode ser denominado pelo poema. Ele executa, retira dela toda sua musicalidade oculta para 

contemplar a união desejada e ilimitada da verdade enquanto configuração do real inominado no 

poema: “O próprio poema, na medida em que efetiva localmente o infinito da língua, permanece 

inominável para o poema. O poder da língua, o poema, cuja única função é manifestá-la, é 

impotente para nomeá-la veridicamente” (BADIOU, 2002: 41). 

Em Vasconcelos, a essência poética apresenta em sua base uma irreverência peculiar, 

concebida subjetivamente na verdade imanente. O poema atravessa a palavra, obliquamente corta a 

língua para instaurar “as frases [que] ficaram simples para que através de uma senha se entenda 

como fomos hábeis em usar das cobras as sombras até para nas gavetas anularmos o nome dos 

irmãos” (VASCONCELOS, 2004: 94). No fundo, o pensamento poético em Vasconcelos guarda o 

inominável, o inumano. Esta inumanidade explode no corpo textual de toda sua produção poética. 
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Para enunciar o que há de inumano na obra deste escritor destaca-se aqui Tábua. Envoltos 

num universo enigmático, os poemas de Tábua convidam o leitor a partilhar voluntariamente da 

realização dos sentidos submersos nas entrelinhas dos poemas. Diante disto, pode-se dizer que o 

poema não tem por objetivo descrever o mundo circundante, nem expressá-lo, muito menos é um 

quadro mimético, extensão do mundo externo a ele. O poema é uma ação em si mesmo. Ele nos 

oferece sinais de que o universo externo é uma coletânea de objetos. Desta forma, o mundo não se 

apresenta ao poema como contrariedade inexplicável, pois não interessa ao poema pensar 

objetivamente aquilo que o espaço externo tem a dizer, mas expressar a essência imanente, a 

presença inatingível e infinita. A escrita poética é a magia de arriscar, fixar imagens indescritíveis e 

desfeitas “por detrás das montanhas”. Segundo Virgínia Maria Gonçalves, 

a poesia em Tábua também germina no solo fértil da oralidade dos vates populares, 
sempre vitalizadas, quando novas mãos estão a modelar o barro ou novas vozes a modular 
um canto imprevisível, com ressonâncias que perdem no tempo. Mas, o ofício da 
escritura não esconde nos poemas de Vasconcelos a carpintaria do estilo, depois da 
horizontalidade do tronco, quando despontam nele as marcas nos corpos tatuados, sem 
perder de vista o momento histórico vivido, num espaço geográfico demarcado, com as 
contingências humanas que se anunciam nas imagens poéticas, sem os arroubos ditados 
pelo calor da hora. É na tábua que o inominável se apresenta, numa poesia que não foi 
feita para adormecer as crianças, porque os cães ainda ladram ferozes na noite da grande 
insônia4.  

Nesta perspectiva, a presença imaginada – as sensações – é a função poética. Assim, 

recorrendo ao recurso repetição de construções frasais, de paralelismos sintáticos e semânticos, de 

termos e de idéias, Vasconcelos produz em Tábua a dissolução dos objetos para atingir o 

inominável: 

Oh! Luz se inteira vem como foi seu dever 
fazer a feição sair dos dedos de Deus quando pela pressa  
tirou-nos da lama. São os olhos que cobrem com ramelas 
o que a sombra esconde para que não se entenda 
o que os jornais anunciam como a próxima 
guerra. Tudo o que se perde desfaz numa ardósia a ordem 
da utopia. A luz não pode ter o preço de uma dança 
que atravessa a morte dos cavalos que fazem a vaidade 
da vitória. E por muito que tentes usar o biombo 
a luz fica mais perto das tuas trevas e nem mesmo podes 
viver numa cama que aproxime a lua até à hierarquia 
dos adjetivos que assanham num caule da manga 
as tuas ancas. E tudo parece uma dança que muda secretamente 
o que se descobre nas fissuras, por esse buraco 
de agulha se pode ver num só olho o que se vai perder 
no direção que o diabo mantém em recta na sua mão 

                                                 
4 GONÇALVES, Virgínia Maria. “A difícil utopia em Tábua de Adriano Vasconcelos”, in: www.uea-
angola.org/artigo.cfm.  



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

173

que salvou a inveja. Toda mão se engana no fim do sonho 
porque o barro tem a sua ordem e o seu sopro de milagre. 
Só temos o sino na linha que segue a pureza que adjectiva 
com todas as sombras a tua escolha como se nos tocasse na alma 
igual susto. Toda a mão se engana no fim do sonho 
porque o barro é quem mais serve na sua vaidade 
as aguarelas que seguram na tela 
a utopia (VASCONCELOS, 2004: 42. Grifos nossos). 

Para colocar em prática o exercício do pensar a presença de uma configuração, torna-se 

importante ao poema efetuar uma ação tortuosa de resgate do instante pensado. Apenas com a 

tortuosidade precisa apagará os contornos dos objetos que representam um simulacro das aparências 

e das opiniões generalizadas. A obliqüidade inerente ao poema permite que este enuncie que “não é 

culpa do destino a morte que espreita a distância a utilidade do comício onde resulta bem colocar 

nas mãos dos mágicos os ossos que atravessam as palavras” (VASCONCELOS, 2004: 90). 

A não utilização de termos diretos, mas por alusão, constitui-se num mecanismo de não 

objetividade do objeto para que nasça da mágica das palavras a “luminosidade das coisas”. De 

acordo com Badiou (2002): “O poema concentra-se na dissolução do objeto em sua pureza presente, 

é a constituição do momento dessa dissolução” (BADIOU, 2002: 44). A poética de Vasconcelos 

exige do leitor um envolvimento acompanhado de um desprendimento das coisas externas para 

encontrar a feição do poema, “não para saber do que ele [poema] fala, mas para pensar no que nele 

acontece” (BADIOU, 2002: 45). 

Sendo o poema um efetuar de sentidos e de não-sentidos também, este elucida um 

acontecimento em si mesmo. Constata-se, assim, que o poema – como forma de um despertar de 

sensações inumanas – tem na sua configuração um lugar infinito. Lugar este exposto pelos artifícios 

de uma língua atravessada pela ‘luz’, que no poema “Luz. Eu vi cair o que o herói não conseguira 

fazer durar”, o poeta refaz os signos das palavras que inventa o cálice do sonho e do medo: 

Oh! luz que veio marcar a existência da tristeza 
por não podermos ser um só coisa 
tem-se os lábios depois dos versos 
mas não se pode esconder o sal das lágrimas, tem-se a flor 
na primavera  mas o esquife é só o seu verbo. 
E o rebanho de ovelhas fica marcado pela loucura 
que faz viver numa  prova de lutos a memória 
de Caim. Eu vi cair com a luz de todas as glórias 
o que o herói não conseguira guardar 
no ensaio da sua própria vida, e o que veio daí em espanto 
foi saber que fui seu discípulo. Como um gesto pode enganar 
o coração e não se salva uma aurora para os filhos? 
Os corpos dos dançarinos de Koffi Olomidé e Oliver Mtukudzi 
arrastam-se tão próximos da terra como se aí 
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estivesse a origem da música, talvez por isso a morte  
apareça tão próxima da dança que vai 
trocando os palcos para desespero dos heróis e nos kombas 
parecem ser os mesmos: máscaras. 
Foi através da luz que refiz os signos para que as palavras 
que nos guiam através das fístulas e feiras 
mantenham as partes finais que celebram nos cristais 
o sono que se descobre nas salivas das cobras. 
A flauta recolhe a pele na nota que inventa um cálice 
para o teu sonho por estar perto o medo. 
Não pode ser breve a dor que chega antes das arestas  
já que persiste a noção que inaugura 
a psiquiatria quando toda a manhã já não pode ser 
o que o terço permite viver. (VASCONCELOS, 2004: 44. Grifos nossos) 
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MARCAS SIGNIFICATIVAS DAS PERSONAGENS FEMININAS DE MURILO RUBIÃO 
 

Rafaela Cardoso CORRÊA∗ 
 

Não dorme. Sabe que os seus dias serão consumidos em desenterrar as filhas, retocar o 
quadro, arrancar as flores. (RUBIÃO, 2005: 186) 

A narrativa, de acordo com Vitor Manuel de Aguiar e Silva (1976), representa “o mundo 

objectivo e a ação do homem considerada nas suas relações com a realidade externa” (SILVA, 

1976: 235). Num universo feito por palavras, o leitor se encontra com sentimentos e conflitos que 

fazem parte do seu próprio mundo, mas são representados por seres imaginários. Na obra de Murilo 

Rubião, há o desenvolvimento de narrativas compostas por uma linguagem que consegue construir 

o “possível” ao lado do “impossível”. Assim, um contexto composto por pai, mãe, filhos e sogra 

pode representar mais do que uma simples família, revelando acontecimentos que estão além do 

previsível. É o que ocorre em “Petúnia” (RUBIÃO, 2005), narrativa permeada por marcas 

simbólicas. 

Dentre os elementos que compõem a representação da narrativa, destacam-se as personagens 

femininas de “Petúnia”. No universo ficcional, observa-se que há marcas de verossimilhança que 

conduzem o leitor a reconhecer os aspectos que fazem parte da realidade humana. Mas a 

composição de um mundo feito de palavras guarda em si aspectos simbólicos que são revelados a 

partir da caracterização das personagens e do contexto em que as mesmas estão inseridas. O texto 

de Murilo Rubião apresenta uma linguagem significativa que envolve as personagens, revelando 

diferentes representações para cada uma. 

Pode-se definir “Petúnia” como uma narrativa curta permeada por diversos acontecimentos 

insólitos, que envolvem uma família em que a maioria dos personagens é representada por mulheres 

que configuram três gerações diferentes: mãe, filhas e sogra. O único homem da família é Éolo, que 

se casou com Cacilda e teve três filhas: Petúnia Maria, Petúnia Jandira e Petúnia Angélica. Além 

dessas personagens, há a mãe de Éolo, dona Mineides. A narrativa se inicia colocando em evidência 

as Petúnias e a morte das meninas. 

Nem sempre amou Petúnia. Mas não sabia de quem a tivesse amado tanto, enquanto 
Petúnia.  

Eles gostavam dos jardins, dos pássaros, dos cavalos-marinhos, de suas filhas – três 
louras Petúnias, enterradas na última primavera: Petúnia Maria, Petúnia Jandira, Petúnia 
Angélica. (RUBIÃO, 2005: 179) 

                                                 
∗ Pós-graduanda/UFF. 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

176

Nesse contexto, o insólito é considerado como uma categoria que configura aspectos 

relacionados ao que se distancia da lógica esperada, representando o sobrenatural e o extraordinário. 

As personagens femininas de “Petúnia” marcam a vida de Éolo com acontecimentos insólitos, 

constituindo “rituais” que o personagem realizará constantemente, o que acentua o caráter 

sobrenatural da narrativa. Dessa forma, é possível fazer uma leitura de “Petúnia” analisando as 

personagens femininas em relação aos diferentes acontecimentos insólitos que as envolvem. 

A primeira personagem a ser analisada neste trabalho é a dona Mineides, por ter iniciado o 

processo de acontecimentos insólitos, ao insistir no casamento de seu filho Éolo. Apesar do 

personagem não querer se casar, a sua mãe procurava incessantemente por uma pretendente. 

Periodicamente dona Mineides promovia festinhas, enchendo a casa de moças, 
esperançosa de que o rapaz casasse com uma delas. Às que reuniam, na sua opinião, 
melhores qualidades para o matrimônio, insinuava aparentando uma infelicidade um tanto 
fingida: ‘Alguém terá que substituir-me e cuidar dele com o mesmo carinho’. – As jovens 
concordavam, felizes por se tornarem cúmplices da velha. (RUBIÃO, 2005: 180-1) 

A partir da citação anterior, é possível observar que dona Mineides apresenta interesses 

obscuros em relação ao casamento do filho. Seu comportamento revela fingimento e, ao adjetivar as 

pretendentes como “cúmplices”, o narrador corrobora com a imagem negativa da personagem. 

Na representação materna da personagem, as marcas de afetividade se apresentam 

relacionadas ao interesse de Mineides. Apesar do sentimento de contrariedade de seu filho, a 

personagem não desiste de seu objetivo. 

Éolo não tinha planos para casamento, porém sua mãe pensava de outro modo: 

− Sou rica e só tenho você. Não admito que minha fortuna vá para as mãos do Estado. – 
E, irritada diante dessa possibilidade, alteava a voz: − Quero que ela fique com meus 
netos! 

Vendo que não conseguia mudar a s convicções do filho, nem seduzi-lo com a visão 
antecipada de possíveis descendentes, descaía para a pieguice: 

− Além do mais, amor, quem cuidará de meu Éolinho? 

O diminutivo era o bastante para enfurecê-lo. Saía batendo portas até seu quarto. 
(RUBIÃO, 2005: 180) 

A personagem Mineides apresenta Cacilda a Éolo, após promover festas para encontrar uma 

pretendente para o filho. Cacilda aparece na narrativa de forma inexplicável, não há elementos que 

revele para o leitor como Mineides a conheceu. 

A velha aguardava-o impaciente. Logo que pressentiu seus passos no corredor, avançou 
em direção do filho, arrastando pelas mãos uma moça que pouco à vontade a 
acompanhava. 

− É ela. 
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Não se lembraria em seguida de ter ouvido o nome de Cacilda, Talvez pela surpresa do 
encontro.  (RUBIÃO, 2005: 181) 

Um elemento importante relacionado à dona Mineides é o quadro com a sua própria 

imagem. Antes de seu filho se casar com Cacilda, ela pediu que retirassem o quadro da sala para 

colocá-lo no quarto do casal. Nota-se que a imagem da personagem deixa de ocupar um espaço 

coletivo para ficar no espaço conjugal. Assim, Mineides continua presente no relacionamento dos 

personagens, mesmo morrendo antes do casamento ter acontecido. 

A mãe não presenciou o casamento. Antes de morrer manifestou o desejo de ver seu 
retrato transferido da sala de jantar para os aposentos que iriam abrigar o casal. Petúnia 
apresentou-se em concordar, enquanto Éolo, consciente dos motivos que levavam a 
moribunda a expressar o estranho pedido, hesitava em dar sua aquiescência. (RUBIÃO, 
2005: 182) 

Na citação anterior, destaca-se a percepção do personagem Éolo em relação ao pedido de 

Mineides. Tal fato demonstra que ele identifica que o fato é algo incomum, pois foge a uma 

normalidade. 

O quadro com a imagem de Mineides se revela como um elemento insólito, pois, após o 

nascimento da terceira filha de Éolo e Cacilda, a imagem começa a se desfazer de forma estranha. A 

partir desse acontecimento, instaura-se um conflito na vida do casal, rompendo com a harmonia 

entre os personagens. 

Alguns dias após o último parto, aterrorizada Petúnia acordou o marido: 

− Olha, olha o retrato! 

Éolo demorou a entender por que fora despertado de maneira tão repentina. Finalmente 
compreendeu a razão: a maquilagem da mãe se desfazia no quadro, escorrendo tela 
abaixo. Levantou-se resmungando. Com a ajuda de batom e cosmético retocou o rosto de 
dona Mineides. (RUBIÃO, 2005: 182) 

Em relação ao posicionamento do personagem, destacam-se as diferenças que há entre as 

atitudes diante do evento insólito. Cacilda demonstra perceber que o fato é algo que rompe com 

uma normalidade, pois o acontecimento provoca terror, ou seja, sensação relacionada a uma 

imagem grotesca. Já Éolo não revela nenhum sentimento de incômodo em relação ao insólito. A 

naturalidade com a qual o personagem reage diante do insólito é algo também insólito, pois ele faz 

o inesperado ao retocar o quadro com cosméticos, não questionando o fato. 

Pode-se considerar que “Petúnia” é uma narrativa que se aproxima dos contos maravilhosos 

por apresentar animais que são descritos com características que não se relacionam com a realidade. 

Os cavalos-marinhos, por exemplo, ajudam a Cacilda a manter Éolo em casa, impedindo-o de ir aos 

túmulos das filhas. Além disso, Mineides é definida como “bruxa” e “megera”, ao ser acusada pelas 
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mortes das três Petúnias. Com isso, é possível considerar que a figura da sogra se apresenta de 

forma semelhante aos personagens dos contos maravilhosos. Entretanto, essa narrativa não pode ser 

definida como uma narrativa do gênero maravilhoso, pois, além do insólito ser desprezado por Éolo 

e percebido por Cacilda, não há um universo imaginário construído a partir de uma aventura 

fabulosa. No gênero maravilhoso não há percepção do evento insólito, pois o sobrenatural faz parte 

desse universo mágico. 

Em relação aos gêneros que envolvem o insólito, Todorov (1992) destaca que: 

 O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao 
leitor e à personagem, a que devem decidir se o que percebem depende ou não da 
“realidade”, tal qual existe na opinião comum. No fim da história, o leitor, quando não a 
personagem, toma contudo uma decisão, opta por uma ou outra decisão, opta por uma ou 
outra solução, saindo desse modo do fantástico. Se ele decide que as leis da realidade 
permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizem que a obra se 
liga a um outro gênero: o estranho. Se ao contrário, decidem que se deve admitir novas 
leis da natureza, pelas quais os fenômenos podem ser explicados, entramos no gênero do 
maravilhoso. (TODOROV, 1992: 47-8) 

Quanto aos elementos que configuram o insólito, quadro com a imagem de Mineides pode 

ser considerados como tal, pois desestrutura a vida do casal. O retrato deveria ser algo que 

cultivasse a lembrança materna, mas passa a ser a configuração de uma imagem repugnante. Além 

de sofrer uma alteração na estrutura física, o quadro provoca mudanças na concepção de Cacilda em 

relação à sogra e na sua relação com o marido. 

Houve um momento em que Petúnia descontrolou-se: 

− Como é possível amar, com essa bruxa no quarto? 

As relações entre os dois, aos poucos, tornavam-se frias, sem que deixassem de 
compartilhar a mesma cama. Quase não se falavam, os corpos distantes, nunca se 
tocando. Cacilda lhe dava as costas e entediada lia um livro qualquer. Também 
descuidava das filhas e muitas vezes as evitava. (RUBIÃO, 2005: 183) 

Em relação às filhas de Cacilda e Éolo, as meninas revelam uma morte insólita. Não há uma 

explicação lógica para o acontecimento. Cacilda é a única personagem que demonstra ter 

conhecimento do que acontecera, assim culpa a sogra pela morte de suas filhas. O fato se revela 

insólito tanto por ocorrer de forma inesperada e sem motivo quanto por ter sido realizado por uma 

pessoa que já estava morta. 

Éolo acabava de entrar em casa, vindo da cidade, quando sentiu o corpo tremer, 
afrouxaram-lhe as pernas, a náusea chegando à boca: jogadas no sofá, as três Petúnias 
jaziam inertes, estranguladas. Cambaleante, deu alguns passos. Depois retrocedeu, 
apoiando-se de encontro à parede. Transcorridos alguns minutos, superou a imensa fadiga 
que se entranhara nele e pôde observar melhor as filhas. Quis reanimá-las, endireitar-lhes 
os pescocinhos, firmar as cabecinhas pendidas para o lado.  (RUBIÃO, 2005: 183) 
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Inquirida sobre o que acontecera, levantou os olhos secos na direção do marido: 
− Foi ela, a megera. – A voz era inexpressiva, sumida. O dedo apontava o retrato da velha 
a se desmanchar na tela. (RUBIÃO, 2005: 184) 

Além da morte das Petúnias constituírem um fato insólito, o caráter sobrenatural se acentua 

com as brincadeiras e as danças que elas fazem após terem sido enterradas no jardim. Esse espaço 

se configura como “um símbolo do Paraíso terrestre, do Cosmo de que ele é o centro, do Paraíso 

celeste, de que é a representação, dos estados espirituais, que correspondem às vivências 

paradisíacas.” (CHEVALIER; ALAIN, 2006: 512) 

Tão logo a esposa adormecia, escapava sorrateiro da cama, escorregando por debaixo das 
cobertas. Fazia o menor ruído possível e ao alcançar o jardim desenterrava as filhas, 
transferidas de seus túmulos para um canteiro de açucenas. Elas se desvencilhavam 
rápidas de suas mãos e ensinavam imediatamente os primeiros passos de uma dança que 
se prolongaria pela madrugada a fora. Ao lado bailavam risonhos os titeus e proteus. 
(RUBIÃO, 2005: 184) 

A presença de nomes mitológicos é algo característico de “Petúnia”. Proteu, por exemplo, é 

um dos deuses secundários do mar, “tornou-se símbolo do inconsciente, que se manifesta sob 

milhares de formas, sem jamais corresponder com precisão, exprimindo-se apenas por enigmas” 

(CHEVALIER; ALAIN, 2006: 747). Com isso, nota-se que os elementos mitológicos contribuem 

para a atmosfera insólita que se desenvolve na narrativa. 

Por que begônias? Felônia, felonia. Fenelão comeu a pedra. – Petúnia Jandira gostava de 
histórias: 

– Papai, quando virão os proteus? 

– Não come gente, são dançarinos, filhinha. 

– E os homens? 

– Fenelão comeu a pedra. Era lírico o Fenelão. (RUBIÃO, 2005: 180) 

A constituição da narrativa a partir de palavras que remetem a um contexto mórbido é algo 

que acentua o aspecto insólito que permeia o texto. Assim, destacam-se as seguintes palavras: 

jazigos, amargura, morte apodrecer, moribunda, aterrorizar, nojo, náusea, pranto, tristeza, túmulos, 

flor negra, sangue, ferida, cova, sepultura, decepar, enterrar e desenterrar. Tais elementos revelam o 

quanto o vocabulário é significativo na representação dos acontecimentos insólitos, pois são 

fundamentais na representação do caráter sobrenatural da narrativa. 

Em relação à personagem Petúnia, há alguns elementos simbólicos que se relacionam direta 

e indiretamente a ela. Após realizar uma festa para encontrar uma pretendente para Éolo, dona 

Mineides e seus criados se recolhem aos aposentos. Quando não havia mais ninguém no local, 

alguns pássaros invadem a sala. 
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Terminada a festa, dona Mineides e os criados já recolhidos aos aposentos, os pássaros 
invadiam as salas, voavam em torno dos lustres, pousavam nos braços das cadeiras. Não 
cantavam. Ruflavam de leve as asas, para não despertar os que dormiam, pois jamais 
permitiam que outras pessoas, além dele, os vissem em seus vôos noturnos. (RUBIÃO, 
2005: 181) 

Quando Petúnia é apresentada a Éolo, ela demonstra ter conhecimento da existência dos 

pássaros, apesar de eles aparecerem durante a noite e de não haver indícios que de ela freqüentasse 

a antes casa. 

− Lindos pássaros. 

Dona Mineides olhou para os lados e nada vendo perguntou: 

− Que pássaros? 

Éolo ignorou a pergunta, já convencido de que sempre amara Petúnia, por que na sua 
frente estava Petúnia. (RUBIÃO, 2005: 182) 

Dessa forma, Cacilda revela uma relação com os pássaros que não é explicada. Mas fica 

claro para o leitor que, de certa forma, a personagem está envolvida com esses animais. Os pássaros 

se apresentam como elementos que confirmam a representação do insólito na figura de Petúnia, 

envolvendo-a num contexto sobrenatural. De acordo com Chevalier e Alain (2006): 

O vôo dos pássaros os predispõe, é claro, a servir de símbolos às relações entre o céu e a 
terra. (CHEVALIER; ALAIN, 2006: 687) 

Os pássaros noturnos são freqüentemente associados às almas do outro mundo, às almas 
dos mortos que vêm gemer durante a noite perto de sua antiga morada. (CHEVALIER; 
ALAIN, 2006: 689) 

Outro evento insólito relacionado à Cacilda é o nascimento de uma flor negra no seu ventre. 

Em uma manhã, quando se preparava para ir aos túmulos das filhas, Éolo vê no corpo de sua mulher 

uma flor negra. O personagem não questiona o elemento insólito. 

Em uma das ocasiões em que se preparava para levantar-se, descuidou-se um pouco, 
suspendendo demasiadamente o lençol que cobria a companheira: no ventre dela nascera 
uma flor negra e viscosa. Recém-desbrochada. Cortou-a pela haste, utilizando uma faca 
que buscara na cozinha, e levou-a consigo. (RUBIÃO, 2005: 185) 

É necessário destacar que a flor negra nasceu na parte do corpo que é genuinamente 

feminina, por ser o órgão que permite a maternidade. O ventre é considerado como “símbolo da 

mãe, análogo à caverna, mas refletindo uma necessidade de ternura e de proteção” (CHEVALIER; 

ALAIN, 2006: 937). 

De acordo com o simbolismo das lendas celtas, a flor “parece ser símbolo de instabilidade, 

não de uma versatilidade que seria própria da mulher, mas da instabilidade essencial da criatura, 

votada a uma perpétua evolução, e em especial, símbolo do caráter fugitivo da beleza” 
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(CHEVALIER; ALAIN, 2006: 438). “Associadas analogicamente às borboletas, tal como elas, as 

flores representam muitas vezes as almas dos mortos”. (CHEVALIER; ALAIN, 2006: 438) 

A narrativa termina sem apresentar qualquer explicação ou solução para os acontecimentos 

insólitos. O texto deixa para o leitor a complexidade que as personagens femininas revelaram na 

vida de Éolo. O insólito passa a fazer parte de sua vida, sendo representado por diferentes rituais 

que se relacionam a cada personagem feminina. Assim, Éolo continua a desenterrar as filhar, 

retocar a maquiagem da mão e cortar a flor negra do corpo de sua mulher. “Não dorme. Sabe que os 

seus dias serão consumidos em desenterrar as filhas, retocar o quadro, arrancar as flores. Traz o 

rosto constantemente alagado pelo suor, o corpo dolorido, os olhos vermelhos, queimando. O sono é 

quase invencível, mas prossegue” (RUBIÃO, 2005: 186). 

Dessa forma, apesar de mortas, as personagens ainda se fazem presentes na vida de Éolo de 

forma significativa. Em “Petúnia”, o insólito se revela como uma categoria fundamental para o 

desenvolvimento da narrativa e a caracterização das personagens. 
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A IMPORTÂNCIA DAS PERSONAGENS FEMININAS 
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SÓLITO E INSÓLITO NAS NARRATIVAS DE MURILO RUBIÃO 
 

Thalita Martins NOGUEIRA∗ 
 

A figura feminina sempre foi tema de destaque na tradição artística. Os gregos já se 

preocupavam em descrever a mulher, que, na ocasião, era representada apenas fisicamente, sendo 

seu espírito desprezado. Fazia-se referência sempre aos dotes físicos femininos, havendo privilégio, 

portanto, da descrição da forma do corpo de belas jovens que tinham a reprodução da carne feita de 

maneira estereotipada pelos artistas, possibilitando assim a construção de um corpo casto, 

primoroso e, portanto, inatingível (DOTTIN-ORSINI, 1996: 13). É importante ressaltar que essa 

imagem da mulher vista de maneira angelical ainda permanece no início do século XIX, até o início 

do movimento romântico que tem como proposta subverter os valores até então cristalizados. 

Observa-se então que, ao longo do século XIX, definir a figura feminina torna-se uma tarefa 

cada vez mais complexa, já que o referido tema sempre aparece imbuído de preconceitos e, por 

vezes, de contrariedades. Enquanto uns dedicavam-se a falar da mulher em seu caráter maternal, 

outros destinavam seus escritos a falar da figura feminina como objeto de desejo. No entanto, era de 

concordância geral a existência do caráter perene da figura feminina (DOTTIN-ORSINI, 1996: 14-

7). 

No século XX, exacerbando a questão da mulher como figura de destaque em narrativas e 

poesias, surge a arte pré-modernista, que inicia o período da arte dedicada intensamente à figura 

feminina, portanto “a arte 1900 aparece como uma arte feminina, isto é, inteiramente dedicada à 

adoração das formas femininas e repetindo-as por toda parte” (DOTTIN-ORSINI, 1996: 13). 

Entretanto, convém ressaltar que essa arte não privilegia apenas a questão das formas físicas 

femininas, mas também outros aspectos que são alicerces de outras estéticas ou gêneros literários 

como a questão do insólito, encarado como macro-gênero que suporta gêneros menores de longa 

tradição canônica como o Maravilhoso, Fantástico, Estranho, Realismo Maravilhoso, Insólito 

Banalizado e outros. 

Tal noção de macro-texto deve ser entendida segundo o conceito trazido por Carlos Reis 

(2001) como “o resultado da agregação de vários textos, normalmente de feição idêntica em termos 
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de gênero, numa unidade mais ampla, a que se pretende atribuir uma certa coerência” (REIS, 2001: 

202). 

É nesse contexto que muitas narrativas curtas de Murilo Rubião se inserem à medida que são 

narrativas paradigmáticas do macro-gênero do insólito e que privilegiam a figura feminina, seja por 

tê-la como elemento principal e propulsor dos acontecimentos da narrativa seja por apenas tê-la 

como auxiliar nos acontecimentos insólitos. 

Nas narrativas do autor referenciado, observa-se que a mulher tem um papel de destaque, 

pois intitula muitas de suas narrativas curtas que se inserem no marco-gênero do insólito. Na 

antologia que reúne todos os contos que compõem sua obra, Contos Reunidos (2005), ele nomeia 

oito de seus contos com nomes femininos, sendo eles: “Bárbara”, “Mariazinha”, “Elisa”, “Marina, a 

intangível”, “Bruma (a estrela vermelha)”, “Epidólia”, “Petúnia” e “Aglaia”, assim como outros que 

fazem alusão à figura feminina como “A noiva da casa azul”, “A flor de vidro”, “A lua”, “A 

cidade”, “Os três nomes de Godofredo”, “A armadilha”, “O convidado” e “O lodo”. 

A partir de análises textuais, é possível postular que o brasileiro Murilo Rubião possui 

narrativas paradigmáticas dos subgêneros pertencentes ao macro-gênero do insólito. As 

personagens de tais narrativas são colocadas frente a situações incomuns que irrompem em seus 

quotidianos. Tais personagens, apesar de perceberem as ocorrências como insólitas, muita das vezes 

tendem a tratá-las com banalidade, postura que se opõe àquela adotada pelas personagens inseridas 

em textos pertencentes aos gêneros da tradição canônica. 

É possível observar nas narrativas rubianas em que a mulher está presente como elemento 

estruturador do insólito que, muitas vezes, ela é aquela que fascina o homem com sua beleza e 

sensualidade, assim como em outras ocasiões tal figura é retratada como possuidora de certo poder, 

assombrando o ser masculino. 

A fim de analisar o caráter feminino articulador do insólito na obra rubiana, é relevante 

destacar algumas de suas narrativas. Para tal, foram escolhidas as narrativas: “Bárbara”, “Elisa”, 

“Marina, a intangível”, “A cidade”, “Os três nomes de Godofredo” e “O convidado”. 

As narrativas “Bárbara”, “Elisa” e “Marina, a intangível” podem ser definidas como 

modelos de narrativas em que a figura feminina coloca-se como móvel dos acontecimentos, na 

medida em que toda a narração ocorre em função da existência e/ou expectativa de aparecimento 

das personagens femininas que emprestam nome aos contos acima citados. 
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No conto “Bárbara”, o evento insólito principal do texto é o fato de a personagem 

secundária, Bárbara, engordar ao fazer pedidos ao seu marido, emagrecendo com a ausência dos 

mesmos. É a postura instável da personagem Bárbara que mantém o narrador na expectativa do 

aparecimento de novos fatos insólitos. Pode-se observar na seguinte passagem a influência da figura 

feminina sobre a personagem-narrador: “Se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho 

dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os 

sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida mania” (RUBIÃO, 2005: 33). 

“Elisa”, de Murilo Rubião, tem a sua construção narrativa elaborada a partir de eventos 

insólitos, já que a narração ocorre à medida que tais episódios se sucedem. Nesse conto, todas as 

ações narrativas derivam da presença/ausência da personagem Elisa. O narrador-personagem sente-

se repreendido pelas atitudes da mulher, porém não questiona o fato dela ser uma desconhecida em 

sua própria casa e ainda faz tremendo esforço para não incomodá-la. 

A figura feminina “Elisa” é, portanto, o móvel da narrativa, à medida em que ela é 

responsável pelos acontecimentos insólitos e sua presença/ausência perturba o narrador-personagem 

que acaba se apaixonando pela misteriosa mulher: 

Talvez não tivesse reparado no primeiro momento em sua beleza. Bela, mesmo no 
desencanto, no seu meio-sorriso. Alta, a pele clara, de um branco pálido, quase 
transparente, e uma magreza que acusava profundo abatimento. Os olhos eram castanhos, 
mas não desejo falar deles. Jamais me abandonaram. (RUBIÂO, 2005: 48) 

Em “Marina, a intangível”, a construção narrativa gira em torno da possível chegada da 

figura de Marina. O narrador-personagem mostra-se angustiado durante todo o conto, á medida que 

espera inspiração para escrever versos de um poema dedicado à “Marina, a intangível”. 

No referido conto, ao mesmo tempo em que a possível presença de Marina incomoda o 

narrador, a expectativa de sua chegada é excessivamente grande. Quando um homem bate à casa do 

narrador dizendo trazer os tão esperados versos para Marina, o narrador tem uma postura de 

redenção ao fato, como se aquilo fosse algo divino: “– São versos para Marina, a Intangível. Caí de 

joelhos” (RUBIÃO, 2005: 81). Quando o narrador vê Marina no meio da procissão, ele descontrola-

se com sua presença, mostrando assim a influência dessa mulher sobre ele:  “Eu corria de um lado 

para outro, afobado, arquejante, ora buscando os olhos, ora procurando as coxas de Marina, até que 

os gráficos encerraram a procissão” (RUBIÃO, 2005: 85). 

Ao analisar detalhadamente toda a obra de Murilo Rubião, foi possível notar que, mesmo 

nas obras em que a mulher não se configura como elemento articulador principal do insólito, ela 

desempenha um importante papel ao longo da narrativa, na maioria das vezes corroborando para 
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que o insólito ocorra. Assim, podemos destacar algumas narrativas em que isso ocorre como “A 

cidade”, pois nela a personagem Cariba é presa numa cidade estranha quando se deixa atrair pela 

esperança de encontrar belas mulheres no referido local; assim como ocorre em “O convidado”, já 

que a personagem José decide ir a uma estranha recepção, acreditando encontrar nela a personagem 

Débora, uma das pensionistas do local onde José estava hospedado; assim como em outras 

narrativas em que a figura feminina de certa forma traz o insólito consigo e/ou colabora para que ele 

aconteça. Em “Os três nomes de Godofredo”, é a presença de quatro diferentes mulheres que 

perturba a personagem principal e contribui para que ela se mostre cada vez mais confusa diante dos 

fatos que cercam sua vida. 

Na narrativa “A cidade”, as mulheres são elementos que de certa forma inserem a 

personagem principal, Cariba, nas situações insólitas, à medida que o fato que o ajuda a decidir 

adentrar a cidade desconhecida era a esperança de encontrar nela belas mulheres: 

Belas mulheres? – indagou o viajante. (RUBIÃO, 2005: 57) 

Desceu vagarosamente. Os homens (e por que não as belas mulheres?) deveriam 
encontrar-se lá embaixo. (RUBIÃO, 2005: 58) 

Rendido ao encanto da prostituta que, por seu lado, trazia os olhos fixos nos dele, o 
forasteiro não ouvia o que ela falava. (RUBIÃO, 2005: 60) 

Em “O convidado”, o narrador-personagem recebe um convite para ir a uma festa que não 

possui data, local de realização e/ou remetente. O narrador-personagem apenas aceita ir à festa, à 

medida que tem expectativa de que o convite tenha sido enviado pela personagem Débora, sua 

vizinha, definida por ele como uma mulher provida de beleza e sensualidade: 

Pensou em jogar fora a carta, só não o fazendo ao lembrar-se de Débora, a estenógrafa, 
pensionista de um dos apartamentos no mesmo andar do seu. Poderia ser ela, sem dúvida, 
poderia. O talhe feminino da caligrafia autorizava essa suposição. Despreocupou-se das 
omissões do convite – coisa de mulher – para concentrar-se apenas nas formas sensuais 
da sua vizinha: ancas sólidas, seios duros, as pernas perfeitas. (RUBIÃO, 2005: 212) 

Ainda no conto “O convidado”, observa-se que não é apenas a presença de uma única 

personagem feminina que perturba o narrador, mas sim a figura feminina em geral. Tal observação 

se confirma quando o narrador citado conhece outra mulher na festa e percebe nela algo que ao 

mesmo tempo o atrai e o perturba: “Além do desagrado de saber que mais tarde ela estaria deitada 

com outro, algo de inquietante emanava de Astérope. Da Beleza excessiva ou do brilho dos olhos” 

(RUBIÃO, 2005: 219). 

“Os três nomes de Godofredo” é uma narrativa que merece destaque quanto à questão 

articuladora do insólito pelo feminino. Nesse conto, o narrador personagem, que não possui 
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lembranças de seu passado, se vê diante de quatro mulheres diferentes que corroboram para a 

permanência do insólito, à medida que cada uma delas defende diferentes histórias sobre a vida de 

João de Deus e Robério, quando a própria personagem principal denomina-se Godofredo. 

No conto citado, em vários momentos a personagem sente-se confusa pela presença de 

diferentes mulheres em todos os lugares em que ela se encontra. A personagem-narrador destaca a 

beleza das mulheres em paralelo ao espanto que elas causam na mesma: 

– Não me fale do crime – pedi, agarrando-lhe o rosto, um rosto macio e fresco. 
Contemplei os seus olhos, castanhos e meigos. Achei-a linda. (RUBIÃO, 2005: 89-90) 

Tornei a fixar os olhos nela: diabólica era a sua beleza. Tão bela que me tirou a vontade 
de renovar as objeções. (RUBIÃO, 2005: 90) 

A semelhança entre elas me assombrava. Os mesmos lábios, nariz,os olhos, o modo de 
franzir a testa. (RUBIÃO, 2005: 93) 

A partir das análises das narrativas de Murilo Rubião que se utilizam de alguma maneira da 

figura feminina para desenvolver o insólito ou para colaborar na sustentação do mesmo nas 

narrativas, pode-se concluir que, apesar da existência de diferenças no perfil desta mulher e de 

como ela articula tal elemento nas narrativas, observando questões no que tange à forma física e à 

postura feminina, especialmente diante do sexo masculino; a mulher, seja ela Fera ou Anjo, é uma 

mulher antes de tudo eterna (DOTTIN-ORSINI, 1996: 14), merecendo, portanto, o devido destaque 

na tradição literária e de outras artes em geral. 
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COCANHA 
O paraíso às avessas 

 
Izabel Cristina Augusto de Souza FARIA* 

 

Ao trabalharmos com obras da Literatura Infantil temos um painel interessante de quanto a 

Idade Média se faz presente sob a forma de escritos moralizantes ou pseudodoutrinários por seu 

conservadorismo pungente. Se, por um lado, a estrutura da obra não possui as dimensões físicas de 

um romance, uma crônica ou um conto medieval, por outro, possui sua essência pragmática, 

utilitária e instrumental. E é essa permanência de uma essência capaz de enredar o literário no 

histórico que confirma o papel fundador da literatura dirigida para a infância. Afinal, se os anseios 

do indivíduo, muitas vezes, não coincidem com os do grupo a que pertence, é justamente sobre essa 

questão de individualidade, coletividade, desejos e necessidades que a Literatura Infantil do século 

XX se debruça com muito mais entusiasmo que os pioneiros do século XVI e os reformuladores do 

século XIX. O que vemos, portanto, nas obras contemporâneas é uma euforia e um otimismo sociais 

refletidos na dor, na saudade, no sacrifício e no riso — algumas vezes melancólico, outras vezes de 

puro humor —, responsáveis por uma parcela do fazer social. 

A euforia e o otimismo tomam, normalmente, como base o passado histórico ou mítico e, 

assim, a reescritura de temas medievais e populares, às vezes somada à inserção de personagens em 

ambientes históricos ou míticos — ao sabor da modernidade —, passa a ser tarefa de 

empreendimento renovador da dinâmica social. A recuperação de um passado histórico ou mítico, e 

mesmo de um presente real ou de um futuro imaginável, implica a liberação de imagens e conceitos 

impregnados por um idealismo utópico. O idealismo utópico não é mera construção de tempo e de 

espaço privilegiados pela igualdade, por exemplo, e, sim, a assimilação de tudo o que se considera 

bom. E é bom o que nos leva às mudanças significativas de comportamento e de estrutura social. 

Aqui, é preciso perceber que o objetivo principal é instalar um tempo e um espaço utópicos, em que 

o indivíduo seja reflexo dos valores sociais, mesmo que tais valores sirvam para coibir os seus 

valores pessoais. Este processo exige a transformação de referenciais fossilizados pela tradição em 

discursos e imagens que primem pela originalidade; acentuar o caráter original, consoante as regras 

da normalidade, é papel do narrador primordial, que trabalha com o processo da reescritura, como 

vemos nas diversas atualizações por que passou o famoso país da Cocanha. 
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No medievo, as utopias são, segundo Hilário Franco Jr (1992), reunidas sob quatro formas: a 

utopia da Abundância (a Cocanha), a da Justiça (o Milênio), a do Sexo (a Androgenia) e a utopia-

matriz (o Paraíso). Todas, direta ou indiretamente, resultam numa crítica ao contexto estabelecido, 

denunciando a não-aceitação às regras impostas porque não mais conseguem justificar as diferenças 

sociais entre indivíduos de uma mesma comunidade. O senso de limites e o desejo de ultrapassá-los 

permitem ao homem o vislumbre de um mundo possível, e essa noção desperta-lhe a vontade 

indubitável de lutar por seus direitos, apregoando-os, alterando a realidade efetiva para lhe garantir 

o direito ao simulacro da efetividade, nem que isso ocorra somente no nível diegético da narrativa. 

Alcançar a utopia consiste na tentativa de concretização do não-lugar, do território 

alimentado pela ânsia de encontrar no indizível a resposta para todas as angústias, incertezas e 

paixões que conduzem o homem. Ela é, ainda, uma expressão de desejos coletivos de perfeição, 

quase sempre de retorno a uma situação primordial da humanidade. Por isso seus materiais são 

freqüentemente míticos ainda que redespertados e organizados em função de um momento histórico 

“a imaginação utópica é um produto da História que nega a História” (FRANCO JR, 1992: 12). 

O referencial do mito é o símbolo, e este é mais do que uma simples estrutura orgânica de 

algum fenômeno social, pois sua compleição é residual. Isto significa que o símbolo não se sustenta 

unicamente com os atributos que lhe são imputados por determinada época. Ele se renova sem 

perda de elementos, sofrendo o constante acréscimo de valores e de juízos estéticos e morais, num 

processo acumulativo que lhe permite a identificação com diferentes grupos em diferentes épocas, 

conquistando, portanto, o direito à eternidade. Essa eternidade característica do símbolo impregna o 

mito para dele reconduzir e reformular o próprio conceito de perfeição que estimula a continuidade 

do homem como ser histórico, social, moral e estético. 

Segundo Heinrich Lausberg, “na implicação real de fenômeno e símbolo (...) sociais, o 

fundamento para a denominação concreta de um fenômeno social é dado pelo seu símbolo 

instrumental (ou convencional)”. (LAUSBERG, 1993: 161-2), assim, no medievo, o símbolo 

instrumental do mito da utopia está associado a um território de fartura, de igualdades, de 

realizações de todos os prazeres que a ordem moral instituída proíbe e penitencia. Esse território é, 

normalmente, um paraíso às avessas, como o Paraíso da Rainha Sibila ou a maravilhosa terra da 

Cocanha. 

O encontro de uma terra com tamanha prodigalidade é, no mínimo, a melhor bem-

aventurança que pode alcançar um homem aprisionado ou pela miséria ou pelas regras de conduta 

moral. O mecanismo de funcionamento de tais realidades utópicas sistematiza as necessidades 
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primárias do homem e o coloca diante das singularidades materiais, limitando-se a provocar, 

indiretamente, uma releitura da realidade efetiva tendo como modelo o simulacro da efetividade; 

neste caso, o paraíso às avessas. Um raro exemplo encontramos n’O fabliau da Cocanha, anônimo 

francês de meados do século XIII. Nela, a sociedade que o ouvinte / leitor vislumbra é a de negação 

absoluta daquela em que ele se encontra inserido, e o reflexo dessa negação é a satisfação de que o 

mundo pode ser organizado consoante os seus próprios desejos, por mais absurdos que possam ser. 

A Cocanha, na Literatura, é uma utopia e também um mito. Como utopia trata de formalizar 

uma sociedade idealizada, um “contramodelo” da realidade efetiva porque consegue fornecer 

alimentação, vestuário e prazeres a todos sem distinção: 

A terra tem o nome Cocanha; 
Quem mais lá dorme, mais ganha: 
(...) 
Pelos caminhos e pelas estradas 
Encontram-se neles as mesas da lei, 
E em cima brancas toalhas postas, 
Onde se pode comer e beber 
Tudo o que quiser sem nenhuma educação, 
Sem oposição e sem proibição 
Cada um pega tudo que manda seu coração, 
Alguns peixes, outros carne; 
Se cada um deseja pegar uma carne 
A terá à sua vontade; 
Carne de cervo ou de ave voadora 
Quer assada, quer ensopada, 
Sem pagar nenhuma cota 
Nem depois de comer nem de contar lorota. 
(...) 
As mulheres ali são muito belas, 
As damas e as virgens 
Pega quem tem necessidade delas, 
Sem ninguém aborrecer, 
E feito tem seu prazer 
Tanto como quer e ao léu; 
Por isso não são censuradas, 
Ao contrário serão muito mais honradas. 
E se acontece por ventura 
Que uma mulher se interesse 
Por 1 homem que ela vê, 
Ela o pega pelo meio [d]a estrada 
E faz sua vontade. 
Assim fazem uns aos outros bondade. (VÄÄNÄNEM, 1947: 3-36) 

E enquanto mito, a Cocanha é a alegoria exemplar que se vale da repetição para imprimir 

um novo sentido, podendo modificar uma situação. (LAUSBERG, 199: 241-2, 251). A princípio, o 

termo repetição parece indicar apenas o uso exaustivo de uma só palavra ou de grupos de palavras e 

frases, no entanto quando optamos por estimular uma imagem ou uma sensação a fim de despertar 
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no ouvinte / leitor a disposição imediata para alcançar o que pertence ao plano do imaginário, 

também estamos fazendo uso da repetição como figura de retórica. Então, a repetição, n’O fabliau 

da Cocanha, objetiva ratificar uma ordem que subverte a ordem comum, e essa repetição tem, 

ainda, um valor acumulativo, pois tanto intensifica o desejo de tomar posse de uma realidade 

organizada consoante as necessidades básicas e racionais do homem, quanto promove a 

concretização da matéria plástico-descritiva: uma “acumulação pormenorizante e concretizante” 

(LAUSBERG, 1993: 218) 

A pormenorização do objeto em questão, no caso a terra da Cocanha, implica a 

supervalorização dos detalhes que compõem as urgências cotidianas do homem no medievo, como 

vemos no quadro de Pieter Bruegel, do século XVI1: 

 

O que predomina é a ociosidade, a comilança, incluindo aí os próprios alimentos se 

dirigindo às pessoas, como o porquinho assado, com a faca (no canto superior esquerdo do quadro), 

e o ovo com perninhas e uma colherinha (no centro da margem inferior), indicando sua disposição 

para alimentar aquele que os desejar. Também temos elementos pertencentes a grupos sociais 

distintos, camponeses e cavaleiros, misturados nesta festa de fartura e preguiça, indicando que a 

Cocanha é um território em que todos são iguais. 

Isso provoca uma atenção especial aos que se deixam encantar por este mundo possível; 

afinal, a sedução é uma arma tanto empregada pelo Bem quanto pelo Mal, e que pretende atingir o 

homem tanto pela dor quanto pelo prazer. Os paraísos às avessas arquitetados na Idade Média 

indicam o caminho do prazer, tentando tornar palpável o que só existe como utopia e mito 

cosmogônicos. Tais paraísos adquirem tanta importância e sugerem tão bem a materialização do 

                                                 
1 O País da Cocanha. Alte Pinakothek, Munique, 1567. In: GÊNIOS da pintura: Bruegel. São Paulo: Abril 
Cultural, n. 23,  s.d., il. XII. 
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patrimônio racional e edênico do homem, que conquistam o direito à busca, ao mapeamento de sua 

Geografia do Maravilhoso, como “A descrição do país da Cocanha”, do século XVII2: 

 

Utopia vigorosa, a Cocanha é pintada por Bruegel no século XVI, e retratada no mapa 

anônimo do século XVII, numa tentativa de concretização geográfica do não-lugar. Esse 

mapeamento do não-lugar confere credibilidade à utopia da Cocanha, predispondo os ânimos do 

fruidor da obra a procurar o lugar paradisíacos em sua própria geografia. 

Ultrapassando as fronteiras do tempo, a utopia da Cocanha chega até nós numa Literatura 

Infantil que, a pretexto de entreter, toma como lição conservadora e controladora a utopia da 

Cocanha, destilando desconfiança sobre o mito que deveria compor alegorias exemplares de 

solidariedade, fartura e justiça. É o caso de “O país da Cucanha”, conto do século XX, de Ilse Losa. 

No conto ocorre a desconstrução da utopia original para dar lugar a um princípio utópico regido 

consoante a precisão da modernidade: a regulamentação do tempo, do espaço e, portanto, da 

produção. A esta utopia de acréscimos e fragmentos chamamos utopia kitsch ou utopia de Platonov. 

Essa utopia anuncia uma nova tomada do tempo histórico e da própria história, baseados na 

desilusão e no desmonte de uma ordem revolucionária e coletiva. 

Investir em personagens sensibilizados pela realidade arruinada e pela vida empobrecida 

pelo esfacelamento da utopia socialista (um mundo igualitário, justo, abundante e, portanto, 

paradisíaco) não é a supressão dos princípios utópicos e, sim, uma distopia. E a distopia, mesmo 

sendo uma anomalia que atinge o senso estético e moral da coletividade e do indivíduo, não é o fim 

da utopia. É, ao contrário, a transição que permite a instalação de uma nova ordem utópica, porque 

se no medievo bastava responder ao Poder com uma utopia mitologizante como a terra da 

                                                 
2 Descrição do país da Cocanha – gravura pintada à mão, 1606. (Coleção Remondini, Milão. Foto da cópia 
nº 1671, cedida pela profª Cleodes P. J. Ribeiro) In: FRANCO JR., Hilário. Cocanha: a história de um país 
imaginário. – São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
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Cocanha, na modernidade, como afirma Immanuel Kant, “é absolutamente necessário ao 

entendimento humano distinguir entre a possibilidade e a efetividade das coisas” (KANT, 1995: 

243). E, assim, da desestruturação agônica do sistema socialista russo, caminhamos em direção a 

uma utopia que só faz acrescentar a si todos os modelos de espaço, de tempo, de moral e de estética 

que possam, num conjunto indefinido, sustentar as variantes do Poder sem correr o risco de perder o 

controle sobre a coletividade, pois direciona suas atenções para a formação do indivíduo e da classe 

a que pertence: a utopia kitsch. 

Utopia kitsch que encontramos na ilustração de Tato Gost3 para a obra Doce, doce... e quem 

comeu regalou-se!, da brasileira Sylvia Orthof. Quando opta pelo pastiche do quadro O País da 

Cocanha de Pieter Bruegel, o que o artista moderno faz é escrever sobre a obra clássica a sua versão 

para a cena, e esta condição de palimpsesto a que submete a obra original é que lhe atribui as 

características da cultura kitsch: 

 

Nesta cena não temos os alimentos ambulantes, mas temos todos os homens igualados na 

ociosidade e no espírito festivo, e os contrários se completam e se ajudam, como o gato e a rata, que 

são enamorados e, por isso, dormem enroscados um no outro. No conto de Ilse Losa (1989), outro 

exemplo de utopia kitsch, o narrador nos apresenta um país chamado Cucanha, também 

caracterizado pela fartura: 

Há dois rios no País da Cucanha. Num corre caldo verde com suculentas rodelas de 
chouriço, e noutro chocolate líquido e quente. De qualquer um deles os peixes saltam 
para os cestos de quem os chama e depois, na cozinha, pincham alegremente para dentro 
da sertã, sempre preparada para os fritar. Franguinhos, grelhados e tostadinhos, voam 
pelo ar. Basta um leve aceno e vêm direitinhos parar ao cesto do freguês. Os porcos 
passeiam-se pelas ruas, de lombo assado e com faca espetada nas costas para quem quer 
servir-se de imediato Oh sim, no País da Cucanha esperam-vos grandes surpresas (LOSA, 
1989: 14) 

                                                 
3 Pastiche de Tato Gost (datado no canto direito, 1985), para O país da Cocanha, de Pieter Bruegel (século 
XVI). In: ORTHOF, Sylvia. – 3. ed. – São Paulo: Paulus, 1987 
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Até aqui, a descrição plástica do país imaginário está próxima à d’O fabliau da Cocanha, em 

cujos rios correm os melhores vinhos, ao invés de caldo verde e chocolate — neste momento temos, 

por exemplo, o acréscimo que procura credibilizar a matéria narrada — e do quadro de Bruegel, 

bem representada na ilustração de Júlio Resende4, apesar da substituição kitsch de parte dos 

alimentos numa técnica de bricolagem (a melancia e a abóbora): 

 

 

 

Após essa estimulante descrição que nos permite vislumbrar uma terra prodigiosa, o 

narrador passa a destilar lições morais, mas não as lições exemplares comuns das alegorias 

mitológicas e, sim, ensinamentos de moral útil, objetivando colocar em xeque os valores e os juízos 

estéticos e morais que esse espaço indefinido, despregado do mapa convencional, destila em seu 

ouvinte/leitor, levando-o a ansiar pela concretização de uma realidade desprovida de 

compromissos. A suspeição sobre a importância de se alcançar tal país tem início quando o assunto 

é trabalho e estudo: 

Todos os habitantes dormem horas a fio. Ninguém estuda, nem se informa. Por isso não 
há outro assunto para conversas do que sobre comidas, bebidas e João-Pestana. 

É assim que velhos e novos passam os dias no País da Cucanha, pois a lei da mandriice é 
igual para todos. “Uma bela vida!” talvez se conclua. Mas será mesmo uma bela vida? 
Alguém quer experimentar? (LOSA, 1989: 14-5) 

Apesar da suspeita lançada pelo narrador, ele ainda oferece a chance de o ouvinte/leitor 

embarcar nessa aventura. Tal oportunidade, no entanto, não deixa de estar temperada – falando da 

Cocanha – com algum ingrediente que provoca receios no ouvinte/leitor e, assim, ao invés de 

estimulá-lo para a busca e realização da utopia em seu estado puro, acaba por levá-lo a desistir da 

busca desta terra propensa à malandragem: 

Se sim, aconselho-lhe que tome nota de como se vai lá ter: o País da Cucanha fica a um 
milhão de quilómetros por detrás do Ano Novo. Está cercado por uma muralha espessa, 
toda ela feita de bolo-rei. Tem de comer bolo-rei, bolo-rei e mais bolo-rei até sair de 
dentro dessa extraordinária terra. 

Ao desejoso comilão, prestes a abalar para lá, desejo que não fique tão enjoado de bolo-
rei que já não lhe vá apetecer gozar as lambarices à sua espera. E boa viagem! (LOSA, 
1989: 15) 

                                                 
4 Ilustração de Júlio Resende para o conto O país da Cucanha. In: LOSA, Ilse. O rei Rique e outras 
histórias. – Porto: Porto, 1989. 
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A gula é o principal empecilho, pois é preciso devorar uma parte da muralha de bolo-rei para 

se chegar à terra de fartura e, aí, o excesso é o ponto desanimador, pois esgotada a gulodice, o que 

mais chama a atenção? Talvez a inexistência de um tempo cronometrado pelas obrigações do 

trabalho e do estudo. Só que esse não-tempo também é um excesso que esse narrador da Literatura 

Infantil portuguesa procura tornar negativo para o ouvinte / leitor e, assim, essa Cocanha moderna 

perde para a Cocanha medieval. 

A ilustração de Júlio Resende5 mostra as pessoas observando de longe, especulando o país 

isolado por uma muralha antagônica, pois se não for devorada impede a entrada do homem, e se o 

homem devorá-la, acaba repelido graças ao enjôo, à ânsia própria de quem come mais do que o 

estômago suporta. Logo essa terra parece predisposta a jamais ser alcançada: 

 

A Cocanha medieval ignora o trabalho e o estudo, porque é fruto do século XIII, aquele em 

que, de um lado, crescem as corporações (que aplicam a máxima do trabalho para se conquistar a 

fortuna) e, por outro lado, são intensificados os sistemas educacionais (que incentivam a máxima do 

estudo para se dominar novos conhecimentos) (FRANCO JR, 1998). A implicação desse gesto de 

desprendimento intelectual e financeiro encontramos nos seguintes versos: 

Não tenho grandiosíssima idade, 
[E] por isso não sou eu menos sábio. 
Uma coisa devem saber: 
“Que em barba grande não há saber”; 
Se os Barbados a sabedoria tivessem 
Bodes e cabras também o seriam. 
Não valorizem a barba, 
Os que a têm grande não têm meia inteligência: 
Os jovens [têm] muita tenência. 
(...) 
E é a terra tão rica 
Que as bolsas de dinheiro 
Ali jazem ao longo do chão; 

                                                 
5 Ilustração de Júlio Resende para o conto O país da Cucanha. In: LOSA, Ilse. O rei Rique e outras 
histórias. – Porto: Porto, 1989. 
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Morabetinos e bizantes 
Por toda [parte] inúteis ali estão; 
Ninguém ali compra nem vende não. (VÄÄNÄNEN, 1947: 3-36) 

Aqui, vale a utopia em seu estado primevo de reordenação da sociedade, da recusa ao Poder, 

ao Estado e a aproximação igualitária com a elite. Essa utopia pura não identificamos na 

modernidade, pois nela o tempo não pode ser recusado e, conseqüentemente, nem o trabalho, nem o 

estudo. A sociedade moderna utiliza o tempo teórico para forjar um espaço que subverte os modelos 

oficiais, simulando uma liberdade absoluta de escolha. Esse tempo teórico é a miniaturização do 

tempo real que permite a análise do impacto das ações pretendidas (JAMESON, 1997: 16-81), em 

nosso caso, sobre o ouvinte/leitor. O ouvinte/leitor é levado, portanto, a se ver como receptor de 

uma estrutura social que apenas acumula informes acerca dos valores, dos juízos e das novas 

padronagens estéticas e morais, concretizando o que julga ser os anseios da coletividade, mais do 

que nunca, preocupada em forjar as expectativas individuais de seu público. 

Assim, não chegamos ao fim da utopia, pois continuamos a persegui-la em sua nova 

consistência: sua atualização kitsch, que toma como base fragmentações de valores estéticos e 

morais, numa alteridade — própria do pós-guerra — que percebe o todo, particularizando suas 

partes, a fim de não precisarmos nos precipitar na absoluta numinosidade da utopia pura. 
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A MÍSTICA DO INSÓLITO EM PRIMEIRAS ESTÓRIAS 
DE GUIMARÃES ROSA: ASCESE SECRETA. 

 
Eduardo Guerreiro Brito LOSSO* 

 

REVELAÇÃO DO INSÓLITO 

Que a obra de Guimarães Rosa esteja prenhe de um desejo pelo incomum, 

surpreendente e estranho, procurando descortinar do cotidiano banal o maravilhamento 

com o real, transformando o olhar pelo trabalho da linguagem, isso a crítica rosiana tem 

observado desde sempre. Os procedimentos de modificação da linguagem são vários: 

uso de vocábulos raros, regionalismos, criação de neologismos, modificação de clichês, 

frases feitas, expressões, sintaxe reelaborada a partir do falar regional, etc. No plano da 

narrativa, observa-se a seleção de ocorrências estranhas, cheias de enigmas e 

ressonâncias metafísicas, personagens que encarnam “seres de exceção” (COVIZZI: 

1978, p. 65), etc. Sem chegar a introduzir fatos certamente sobrenaturais, porém sempre 

estranhos mas possíveis, para apontar o caráter insólito do mundo real e não só na 

imaginação literária, Rosa privilegia o insólito como um modo de transfiguração do 

olhar (“ela olha para tudo com singeleza de admiração” em ROSA: 1972 , p. 129) e 

transformação da experiência mundana. A crítica tem mais ou menos atentado para o 

caráter insólito na obra e para tal estruturação. 

O principal estudo sobre o assunto, de Lenira Marques Covizzi, O insólito em 

Guimarães Rosa e Borges, afirma que Rosa é um regionalista irrealista, e se serve da 

denominação de Antonio Candido, “surregionalista” (COVIZZI: 1978, p. 58). Covizzi 

persegue boa parte do conjunto de ocorrências insólitas (COVIZZI: 1978, p. 63-88) e 

toda a sua análise da obra privilegia Primeiras estórias, contendo depois um anexo de 

Tutaméia. Contudo, ela não observa em Rosa uma radicalização joyceana do 

“irrealismo do nonsense” (COVIZZI: 1978, p. 76), pois “acompanhamos o enredo sem 

maiores dificuldades”, daí que Rosa mantém uma tensão do insólito com o sólito, mas 

penso que ele retira do reconhecimento do enredo uma oportunidade de entrar em 

contato com o estranho. Numa visão mais vanguardista, Haroldo de Campos não deixou 

de comparar com Joyce seu efeito de nonsense na assimilação de palavras da língua tupi 

                                                 
* Professor adjunto da UFRRJ de teoria da Literatura. 



 

 

 
Comunicações Coordenadas (Texto Integral) 
IV Painel "Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional": tensões entre o sólito e o insólito 
ISBN 978-85-86837-52-4 

 

197

em “A linguagem de Iuaretê” (COUTINHO: 1991, p. 574-579). Se compararmos com 

obras de mais difícil assimilação, de Mallarmé, Joyce, o próprio Haroldo de Galáxias e 

o surrealismo de Roberto Piva, observamos que, para o leitor médio, a sensação de 

surpresa com o insólito não ocorre simplesmente porque não há uma base sólita de 

reconhecimento das funções ficcionais. No caso de um vanguardismo mais radical, 

como escrevi no “III Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”, é o leitor 

que deve construir por si mesmo as coordenadas básicas para a fruição estética. No caso 

de Rosa e de Borges, segundo Covizzi, ainda há uma base narrativa e um fundo social 

regional extremamente ligado a experiências históricas populares em tensão com 

modificações lingüísticas e ânsias metafísicas. Inclusive todas as transformações da 

língua estão estritamente baseadas na fala popular, jogando uma instituição contra a 

outra (a regra e lógica gramatical contra os dialetos e a própria virtualidade de 

modificações possíveis da língua portuguesa), ou seja, duas estruturas sólitas em 

conflito resultam numa estética insólita. O que mais nos interessa destacar aqui é a 

perspicaz conclusão de Covizzi ao apontar que toda a estranheza serve para chegar a 

uma experiência de revelação: “Podemos sintetizar a estrutura das narrativas ... como 

aquela que configura a exceção que causa estranheza”, e adiante “que é encaminhada 

para a revelação (resolução) nem sempre racionalmente explicável”. A conclusão é 

“Tem-se a sensação de se estar sendo iniciado nalgum mistério que desembocará em 

alguma forma de estado de graça” (COVIZZI: 1978, p. 85). Mas o que é um estado de 

graça do ponto de vista da literatura moderna, qual a relação dele com a mística 

ocidental tradicional e a mística em geral, isso o estudo clássico de Lenira não responde, 

e penso que mesmo o livro de Francis Utéza, assim como outros que abordam o assunto, 

por mais que avance muito no problema e seja referência obrigatória, mantém um 

conceito anistórico de “hermetismo”, um intuicionismo bergsoniano e um psicologismo 

junguiano que considero prejudiciais para a reflexão teórica, em vez de ajudarem. Tais 

interpretações justificam o preconceito que muitos mantêm contra a mística na 

universidade. Logo, entre o fascínio e a irritação que a mística provoca, sua 

especificidade ao entrar na literatura moderna se perde. 

Minha contribuição será procurar entender melhor esses procedimentos como 

parte de uma mística própria da arte moderna (DISCHNER: 2005, p. 207). Ela se serve 

do trabalho estético enquanto atividade imanente para praticar uma ascese que pretende, 
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a partir das minúcias profanas da arte, alcançar uma experiência sublime de alcance 

existencial abrangente. Para além dos horizontes da produção e da recepção estética, da 

escrita e da leitura, há, atravessando-os, o desejo de uma experiência que suscita uma 

prática ascética (HARPHAM, 1987, p. 141-2) e uma espécie de gnose estética 

(GRIMSTAD: 2002, p. 133). Tais campos de elaboração dessa mística secularizada 

levantam a necessidade de uma análise literária que extraia da escrita e da leitura não só 

estruturas textuais, efeitos de recepção ou reflexões internas de dinâmicas sociais, mas 

focalize no exercício dessas três camadas de interpretação o que, para tal mística 

moderna, é mais premente: uma gnose sem conhecimento racional, empírico, fixo, e 

uma experiência de epifania. A análise mostrará como esse desejo de experiência 

sublime via arte moderna condiciona todo tipo de procedimento estético (TIGGES: 

1999, p. 213), e tais produções textuais contêm, tanto na invenção escrita quanto nas 

potencialidades da leitura, uma prática ascética, que serve como caminho, travessia 

ativa para se chegar à experiência e à gnose. Tal ascese se intensifica na atividade da 

escrita e da leitura, mas pretende abarcar, com a transfiguração do olhar existencial, 

qualquer outra atividade e acontecimento vivido. Em outras palavras, se no místico 

tradicional a principal atividade ascética, que pretende servir de estopim para a 

modificação de todas as outras vivências, está nos vários modos de meditação e oração, 

no místico secularizado da arte moderna, está no contato com o objeto estético: a 

produção e a recepção da obra ou a reflexão e interpretação sobre ela (daí o fato de que 

o crítico, o teórico ou o filósofo como um desdobramento do artista configure uma 

ascese diversa do artista mas mantenha todo o parentesco essencial). Há nesse caso um 

novo modo de imbricação entre o sagrado e o profano que tem sido intuído por diversas 

teorias da arte moderna,  mas não tem sido devidamente analisado e esclarecido. 

CONFLITO DO HEDONISMO E FÈ INFANTIL 

Podemos ler, a partir do conceito de ascese, com outros olhos os contos de 

Primeiras estórias. Os personagens infantis, “As margens da alegria”, “A menina de 

lá”, “Os cimos” levam a muitos estudarem “o motivo infantil” na obra, como é o caso 

de Henriqueta Lisboa (COUTINHO: 1991, p. 170-178). Nosso foco pretende mostrar 

que há neles uma pesquisa da formação psicológica do sujeito, em que se analisa o 

pensamento e o afeto da criança. O interesse de Rosa nesse estágio infantil se detém 
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naquilo que o adulto, o sujeito formado, quer recuperar: o deslumbramento com as 

coisas, ou seja, um simples peru, um tucano, a aurora. Isso em geral outros intérpretes 

observam. Porém o próprio menino não consegue lidar bem com o excesso da alegria: 

“E, de olhos arregalados, o Menino, sem nem poder segurar para si o embevecido 

instante” (ROSA: 1972 , p. 171). O curioso é que esses momentos de epifania estão 

enredados numa série de conflitos psíquicos infantis. Eles prefiguram buscas 

existenciais essenciais que o adulto aprende a evitar, esquecer, recalcar ou desprezar. 

Por exemplo, o menino de “Os cimos” constata que “a gente nunca podia apreciar, 

direito, mesmo, as coisas bonitas ou boas, que aconteciam” (ROSA: 1972 , p. 170). 

Depois dessa frase há uma exposição da teoria infantil: se algo vem inesperadamente, 

não estamos devidamente “arrumados” para a receber, se já é esperado, não “tinham 

gosto de tão boas”, ou estão misturadas com “as outras coisas, as ruins”, ou porque 

“faltavam ainda outras coisas” para configurar um todo harmônico, ou ainda, porque “já 

estavam se caminhando, para se acabar” (ROSA: 1972 , p. 171). Esse momento do texto 

exemplifica a própria estrutura contraditória da estória: o menino foi viajar junto com o 

tio porque a mãe está doente. No decorrer da viagem, o menino goza da situação de 

estar de férias, mas, por outro lado, simultaneamente sofre pela ausência da mãe e sua 

doença. 

Logo, a teoria infantil, que podemos chamar de fracasso do hedonismo, procura 

encontrar um modo de fruir, talvez controlar, os “bons momentos”, mas constata a 

impossibilidade. Por trás dessa busca por experimentar com perfeição os bons 

momentos, está a promessa de um estado paradisíaco frustrada pela condição trágica do 

homem representada pela doença da mãe, causa da angústia do filho não só pela sua 

ausência na viagem, mas pela ameaça de uma ausência absoluta, a morte. A morte da 

mãe, para uma criança, é a pior coisa que pode acontecer. Logo, por trás de todo o 

deslumbramento com as coisas, há uma situação trágica cruel que no final se desfaz. A 

mãe é curada, o que supõe a vitória da fé infantil clamando que “em seu mais forte 

coração, declarava, só: que a Mãe tinha de ficar boa, tinha de ficar salva!” (ROSA: 1972 

, p. 173). 

Portanto, observa-se que há uma contradição afetiva da angústia e do 

deslumbramento infantil que introduz no pensamento do personagem o que chamaremos 

da formação de uma ascese. Para além de uma situação psicológica a que o sujeito 
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reage, o menino do conto constrói para si uma teoria para lidar com seus conflitos 

práticos diante da relação do eu com a experiência. Quando o eu se dá conta de sua 

responsabilidade na construção de sua própria consciência, ele procura formas 

singulares de lidar com os problemas reais, que não só leva a uma tentativa de 

conservação hedonista do prazer. Há aqui um questionamento existencial das 

possibilidades da experiência diante da condição trágica. Daí a pesquisa estética da 

ascese em formação no pensamento infantil ser um elemento a nosso ver imprescindível 

na obra de Rosa. 

DECISÃO E INDECISÃO 

Nossa proposta de leitura não se baseia na ascese de um personagem como se ele 

fosse uma pessoa. Assim como não podemos psicanalisar ingenuamente um 

personagem, não podemos projetar nele uma suposta conduta de vida. O que nos 

interessa é a sugestão de ascese, ou ascese imaginada, que um personagem, mas 

também um procedimento discursivo ou narrativo, pode conter. Nesse caso, a função de 

uma estrutura lingüística ou narrativa do texto literário está em imaginar, praticar ou 

sugerir asceses das quais o leitor, fundamentado em sua própria forma de vida, vai 

julgar, aprovar, rejeitar, apreciar, interpretar, apropriar-se, etc. Vemos assim uma 

dialética da ascese, ou ainda, uma dialética de asceses se descortinar aos nossos olhos. 

Uma ascese procura a ampliação de poderes do sujeito (VALANTASIS: 1995, p. 

775-821) por meio da renúncia a uma tentação que enfraquece as capacidades 

individuais e o cultivo de uma qualidade difícil de conquistar que as fortalece. 

No caso do conto “A terceira margem do rio”, essa estrutura se complica. O pai 

renuncia a ser pai para abandonar a família e viver o resto de seus dias numa canoa. Do 

ponto de vista do povoado onde estão, sua ascese é uma loucura: é não só mais difícil 

viver sozinho dentro de uma canoa “rio abaixo, rio a fora” (ROSA: 1972, p. 37) como é 

moralmente condenável deixar mulher e filhos. Mas o pai – embora tenha sempre sido 

“cumpridor, ordeiro, positivo [...] assim desde mocinho e menino”, e não tenha sido 

mais “estúrdio” e “triste do que os outros” – resolveu partir (ROSA: 1972, p. 32). Não 

ralhava com os filhos como a mãe, porém não suportou a vida de pai, o dia a dia comum 

de todos. Se não exibia repulsa a isso é porque sua antipatia para com a vida comum 
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ultrapassava signos visíveis e se guardava em seus mais recônditos pensamentos, 

tomando forma somente no plano mais prático: a construção da canoa. 

O pai não podia ser pai. Essa impossibilidade de ser comum fez desejar a 

realização de ser incomum, de viver na floresta, no mundo selvagem, incivilizado, 

solitário, semelhante aos ascetas da antiguidade: não monge do deserto, mas do rio 

tropical. Venceu o controle do padre e dos soldados que o cataram na floresta, 

escondendo-se. De certa forma, o sumiço do pai representaria um ascetismo tradicional, 

se não fosse sem sentido para os outros, não tendo um propósito religioso claro, levando 

os vizinhos a pensarem tratar-se de loucura. No conto “O recado do morro” de Corpo de 

baile, o solitário Gorgulho, que ouve a mensagem do morro, e Guégue, que prediz o fim 

do mundo, são exemplos mais palpáveis de fanático religioso e asceta (ROSA: 1956, p. 

400-401,406, 419-421). 

Mas a questão se complica em sua relação com o filho narrador. Quando o pai 

parte, sem dizer o porquê, convida o filho para ir junto. O filho chega a fazer menção de 

ir, mas se vira, o pai desamarra a canoa e rema. Percebendo a indecisão do filho, o pai 

decide, resoluto. Enquanto a família vai saindo de casa, o filho permanece e leva 

comida para que o pai recolha. Um conhecido diz que o filho “ia ficando mais parecido 

com o nosso pai” (ROSA: 1972, p. 35). O filho é o único que sobra na mesma casa. Na 

conclusão do conto, o filho grita afirmando desejar substituir o pai na canoa, o pai 

concorda e mais uma vez o filho foge amedrontado. 

O pai não se torna um asceta totalmente desligado da família por causa do filho 

(e da conivência da mãe de corroborar com a ligação entre os dois). O filho não foi 

junto com o pai nem tomou seu lugar, contudo, manteve a conexão silenciosa da roupa e 

da comida, sendo, de certo modo, paradoxalmente, o pai do seu pai. O ponto crucial do 

conto me parece ser a falta de explicação do abandono do pai, “sem dar razão de seu 

feito” (ROSA: 1972, p. 36): ele abandona não só a família, mas qualquer razão de seu 

feito. É um abandono duplo, portanto, completo. Abre a possibilidade de interpretações 

variadas dos vizinhos e se torna motivo redobrado do esquecimento fingido da família. 

O silêncio a respeito do caso evita a presença fantasmática do enigma. 

Isso irrompe a interrogação incômoda do filho e motiva uma “culpa” não menos 

misteriosa. A vida do filho passa a rodar em torno do enigma do pai. A casa está colada 

no rio: para o pai, a tentação de ser levado pelo rio e renunciar a família se tornara mais 
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forte. O filho, porém, que nasceu nessa casa, permaneceu nela até o fim, ligado ao rio, 

porém sem ter a coragem de abandonar seu posto doméstico. O pai atrai o filho para a 

ascese e o filho mantém o pai ligado à casa, mas nem o pai retorna, ao menos para 

explicar algo ao filho, nem o filho assume a loucura do pai. O silêncio do pai torna o 

filho o que “não foi, o que vai ficar calado” (ROSA: 1972, p. 37); o abandono do pai faz 

do filho também um solitário sem família, sem filhos, não selvagem, mas doméstico. 

O filho se queixa de doenças e dores, de um envelhecimento precoce e imagina, 

intranqüilo, a situação bem mais grave do pai. Acostumado à vida civilizada, só vê na 

ascese do pai desconforto e se sente culpado. Não é capaz de encarar a dureza de viver 

numa canoa em meio à floresta, levado pelo rio num nomadismo fluvial, mas também 

não se sente bem em casa, deparando-se todo dia com o convite do rio. O espaço 

conota, então, o conflito dos modos de vida. 

Agora podemos entender que o filho é o paradigma da indecisão e, o pai, da 

decisão extraordinária, da ascese insólita. O momento epifânico do conto está no 

oferecimento do filho a tomar o lugar na canoa, ou seja, para atrair o pai, descobre, 

falando descontroladamente, seu desejo: que o filho assuma sua ascese. Talvez o filho 

tenha decifrado assim o enigma do pai, talvez tenha se deparado com seu próprio 

enigma, e por isso tenha fugido. O narrador demonstra sua frustração pessoal depois 

disso: “Sou homem, depois desse falimento?” (ROSA: 1972, p. 37). Para o civilizado, o 

isolamento ascético é sinônimo de morte, ausência de contato vital com o mundo e com 

os outros, talvez por isso o filho conclua que na hora da morte possa ser depositado 

numa “canoinha de nada” no rio. Em vida, embora reconheça seja a assunção da ascese 

do rio o que verdadeiramente o faria homem, ele não é disso capaz, mantendo-se num 

estágio infantil de indecisão, a mesma que teve quando o pai foi embora. 

Poderíamos ver nessa relação pai e filho certo potencial alegórico. Por exemplo, 

que o pai seja o ocidente, levado pelo rio da modernidade, e filho seja o Brasil, ligado 

ao fluxo do tempo moderno mas sem a coragem de mergulhar totalmente em sua 

aventura. A ascese do pai seria correspondente à ascese puritana dos grandes 

capitalistas, penso aqui naturalmente em Max Weber, e o conforto indeciso do filho 

representaria a preguiça, a indolência, as incapacidades do brasileiro, mas também sua 

orfandade, abandono, vitimização. Contudo, essa hipótese interessa menos do que a 

conexão e o conflito literal dos modos de vida de pai e filho. 
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O filho não é só abandonado pelo pai, mas também, de certo modo, deixado só 

pela família, pois todos os irmãos partem e sua mãe morre. Ele, que deveria partir, é o 

único que permanece e só vê solução para seu imutável impasse na morte. 

DIALÉTICA DE RENÚNCIA E TENTAÇÃO 

A dialética da ascese pode agora ser descrita em seu complexo desdobramento 

de renúncias e tentações. O pai de família renuncia à tentação de solidão e tranqüilidade 

numa casa própria. Mas o pai do conto renuncia a ser pai e é levado pela tentação de 

isolamento selvagem do rio configurando uma ascese insólita de habitar o rio inóspito. 

O filho está num grau ainda mais avançado dessa dialética. Ele renuncia à 

tentação de ser pai de família mas também à ascese paterna, tornando-se não o asceta 

louco que é o pai, mas o solitário insatisfeito, às voltas com seu próprio enigma. Sua 

ascese, se existe, é viver em estado de indecisão em torno da ascese do pai. Ninguém 

sabe que sua solidão e, talvez, sua ascese, seja um desdobramento da ascese e loucura 

explícita do pai. Logo, a ascese do filho renuncia à explicitação de ser ascese diante da 

civilização em que vive, ao contrário do pai, que exibe sua loucura e isolamento. 

Embora dentro da civilização, o isolamento do filho renuncia a se anunciar distante do 

mundo, embora de fato esteja somente interessado na ascese do pai. O filho renuncia à 

renúncia do pai de se tornar pai de família, mas tampouco se torna um, tampouco se 

torna um asceta reconhecível. Analisei em outro artigo meu como encontramos estrutura 

semelhante em Clarice Lispector (LISPECTOR: 1991, p. 62). Tanto em Rosa quanto em 

Clarice podemos entrever uma ascese secreta que formula uma verdadeira ascese da 

ascese. O silencio do pai leva o filho a silenciar sua própria ascese. Nesse sentido, a 

ascese do filho é ainda mais insólita do que a do pai e, por ser secreta, mais sutil, ainda 

mais enigmática. 

Um asceta, embora esteja desligado dos conflitos psicológicos da maioria dos 

neuróticos, não é um deus, portanto, não deixa de manter seus próprios conflitos 

psíquicos. Por um lado, ele está mais próximo da loucura (seja lá o que isso possa 

querer dizer em termos sociais ou psicológicos), por outro, mais afastado da difícil 

convivência com os outros, produtora de uma série de traumas e acontecimentos 

perturbadores. Se o asceta tradicional foge de conflitos comuns para adentrar nos 

perigos da loucura, o asceta do isolamento na civilização, como é o caso do filho, num 
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certo sentido agrava os conflitos, tornando-se indeciso, sem arriscar-se a tomar o lugar 

do louco. 

Se a indecisão sempre, de qualquer forma, decide algo, nem que seja a decisão 

de não decidir, se o rio do tempo impõe escolhas inevitáveis, difícil é entender qual foi a 

escolha do filho. Deixando-nos levar um pouco mais pelo rio da interpretação, podemos 

dizer que o filho desconfia da escolha do pai e faz de seu modo de vida uma terceira 

margem entre a escolha dos irmãos e a do pai, que se torna, finalmente, uma escolha 

irreconhecível, ainda mais misteriosa: para todos os outros, uma não-escolha. A ascese 

do filho é manter-se no estado de conflito de não decidir entre o isolamento anti-

civilizatório e a integração civilizada, tornando-se um solitário civilizado. O contexto 

rosiano se coloca sempre no universo regional. Talvez por ser na metrópole, como é o 

caso de Clarice, fica mais fácil aceitar tal conduta, de forma que no conto “O ovo e a 

galinha” haja da personagem uma afirmação decidida desse modo de vida. Mas, no caso 

de Rosa, tal isolamento doméstico é tão estranho ao contexto que não pode se tornar 

uma convicção. Contudo, de qualquer modo, tornou-se a terceira margem e nos leva a 

questionar o isolamento do indivíduo no mundo moderno, colado no fluxo de 

acontecimentos locais e globais, mas ao mesmo tempo deles muito distante, abdicando 

de sua posição diante dos próximos e diante do público, tornando muito do sujeito 

contemporâneo apolítico e não-familiar, em outras palavras, um estranho no ninho. 
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