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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 
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EMERSÕES DO MARAVILHOSO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
Uma leitura crítico-teórica e interpretativa de “A Máquina Extraviada”, 

de José Jacinto Veiga, e “Os Dragões”, de Murilo Rubião 
 

Marina Pozes Pereira SANTOS∗ 
 

Segundo Gregório Foganholi Dantas, a crítica literária da última metade do século XX tem 

filiado as obras de José Jacinto Veiga, como de outros autores contemporâneos – a saber Murilo 

Rubião, Ignácio de Loyola Brandão, entre vários outros – à literatura Fantástica e ao Realismo 

Maravilhoso latino-americano (DANTAS, 2002). De fato, as obras rubianas e veiguianas dialogam 

com o Fantástico e o Realismo Maravilhoso assim como com os demais gêneros da tradição – 

Maravilhoso, Estranho e Absurdo –, uma vez que há contigüidade de temas e recursos estilísticos 

entre estes gêneros. Na literatura contemporânea, mais especificamente em Murilo Rubião e José 

Jacinto Veiga, criou-se um universo ficcional singular e autônomo que dialoga com diferentes 

manifestações do insólito na literatura, sem, contudo, se limitar a elas. 

Num sentido amplo, há dois níveis de insólito: um que abarca o sobrenatural – algo que está 

para além do natural – e outro, o extraordinário – algo que está para além da ordem. Portanto, o 

insólito corresponde a elementos narrativos que se contrapõem ao senso comum e rompem com a 

ordem vigente. Na literatura contemporânea, as narrativas rompem com a mímese realista ao 

utilizar-se de representações irreais e enredos que abordam os dois níveis do insólito: eventos que 

estão além da ordinariedade e da naturalidade, ou seja, extraordinários e sobrenaturais. Dessa 

forma, a literatura contemporânea permite aproximações com o Maravilhoso, o Fantástico, o 

Estranho e o Realismo Maravilhoso, uma vez que, no que diz respeito à estrutura narrativa, 

apresenta uma característica em comum com esses gêneros: a presença de eventos insólitos, ou seja, 

de intervenções sobrenaturais ou incomuns, a partir do que as suas narrativas estruturam-se. 

Desde a Antigüidade, passando pelo período medieval até a contemporaneidade, o insólito – 

como tema e recurso estilístico essencial – esteve presente na literatura universal. No século XIX, 

mais expressivamente nos gêneros Fantástico e Estranho, houve uma tendência a destruir a idéia de 

transcendência dos elementos insólitos ou maravilhosos, oferecendo aos homens ora explicações 

racionais e científicas para os fenômenos supostamente sobrenaturais ora problematizando as 

origens desses fenômenos. No primeiro caso, referente ao gênero Estranho, busca-se as fontes 

originais da vida e da humanidade através nos escombros da racionalidade científica que fora 

brilhante neste século; enquanto, no segundo caso, referente ao gênero Fantástico, hesitava-se entre 

natureza meta-empírica ou empírica dos fenômenos. Pretendia-se, portanto, oferecer aos homens 

                                                           
∗ Graduanda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bolsista Faperj. 
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explicações definitivas de cada fenômeno e, conseqüentemente, eliminar os enigmas da existência 

de Deus e do mistério, dando provas indiscutíveis de sua inexistência (COELHO, 1987). 

No entanto, desde fins do século XX, a Ciência vem reconsiderando o sobrenatural, sendo 

levada a aceitar o mistério, a buscar um novo sentido para a transcendência e a remodelar a face do 

próprio Deus. Dessa forma, na contemporaneidade, há um retorno à tradição clássica e medieval, 

visto que o pensamento científico não mais dá conta da complexidade do homem atual. Segundo 

Nelly Novaes Coelho: “uma das características do nosso século é a coexistência pacífica ou não 

entre a inteligência racional/científica e o pensamento mágico” (COELHO, 1987), sendo a primeira 

representante de uma ordem racional e progressista e a segunda, representante de uma ordem 

mágico-poética. 

Portanto, a contemporaneidade é um momento propício à volta do maravilhoso, pois “o 

maravilhoso, o imaginário, o onírico, o fantástico... deixaram de ser vistos como pura fantasia ou 

mentira, para ser tratados como portas que se abrem para determinadas verdades humanas” 

(COELHO, 1987). Assim, as narrativas contemporâneas transpassam uma carga significativa 

herança de sentidos ocultos e essenciais para a vida humana. Dentro desse contexto, tem-se a 

produção literária dos autores contemporâneos José Jacinto Veiga e Murilo Rubião. Ambos os 

autores utilizam elementos insólitos em suas narrativas, retomando, de certa forma, características 

das narrativas Maravilhosas Clássicas e Medievais. 

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, 

pois a literatura é um cronótopo, ou seja, “uma mensagem que depende de múltiplos códigos 

culturais não-literários que actuam (...) numa dada época e numa dada sociedade” (AGUIAR e 

SILVA, 1979: 35). Portanto, as narrativas de José Jacinto Veiga e Murilo Rubião são expressões 

significativas ou ressignificativas da busca pelo maravilhoso no cenário contemporâneo, uma vez 

que trabalham de formas diferentes as heranças clássicas e medievais. 

Em ambas as narrativas dos autores há uma tentativa de fundir o maravilhoso feérico com o 

racionalismo moderno, visto que, com o avançar do racionalismo cientificista e sua febre pelo 

conhecido exato e objetivo, o maravilhoso dos contos de fadas de natureza sobrenatural foi sendo 

gradativamente marginalizado. Considerando-se que as narrativas que pertencem ao universo 

maravilhoso desenvolvem-se dentro de uma magia feérica em que se encontram constantes do 

Maravilhoso como: metamorfose, atemporalidade, deslocalização espacial, presença de seres 

maravilhosos como fadas, gênios, bruxas, gigantes, anões e dragões, objetos mágicos e a eminência 

de enigmas e mistérios inexplicáveis; umas dessas constantes são infligidas na literatura 

contemporânea, uma vez que ela apresenta releituras do Maravilhoso. 
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Na narrativa rubiana, encontra-se um dos motivos recorrentes nas narrativas do gênero 

Maravilhoso: a presença de dragões, pois era através dos dragões que os cavalheiros realizavam as 

suas primeiras provas como uma forma de ingresso na ordem cavalheiresca (COELHO, 1987). No 

entanto, eles não aparecem num universo maravilhoso e alucinado próprio deles, mas num universo 

empírico e corriqueiro, ou seja, num local habitual – uma cidade qualquer – e cotidiana ao leitor, 

pertencente à realidade conhecida e povoada por pessoas comuns. 

A recepção dos dragões pelas personagens da narrativa rubiana apresenta semelhanças e 

dessemelhanças com o Maravilhoso. Nele, os eventos insólitos não são identificados pelas 

personagens nem percebidos como tais, e nem explicados, uma vez que estes não podem e nem 

devem ser apreendidos ou explicados. Eles devem ser vistos pelos olhos de encantamento, uma vez 

que é impossível compreender a sua grandiosidade (COELHO, 1987); ou, segundo Le Goff (1990): 

o dado mais inquietante do Maravilhoso Medieval é o facto de ninguém se interrogar sobre a 

presença dos eventos insólitos, que não tem ligação com o quotidiano e está, no entanto, totalmente 

inserida nele. A maravilha é, portanto, rompida se estes eventos forem explicados. 

Em “Os Dragões”, as personagens tentam compreender estes seres identificados como algo 

insólito, ou seja, algo que está fora de uma ordem considerada sólida. Estes dragões aparecem e 

desaparecem da cidade sem que haja qualquer explicação, ou mesmo questionamento, a respeito de 

suas idas e vindas. Há, em vez disso, um questionamento e uma discussão acerca do país de origem 

e a raça a que pertencem. 

Os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos 
costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou 
irremediavelmente comprometidas pelas absurdas discussões surgidas com a chegada 
deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes 
de iniciada a sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e 
raça a que poderiam pertencer. (RUBIÃO, 2005: 137) 

Como as personagens da narrativa fracassam em sua tentativa, ou seja, não encontram as 

origens dos dragões, acabam por atribuir-lhes características humanas como forma de enquadrá-los 

num meio adverso ao seu. Assim, os dragões sofrem metamorfose, ao serem tratados como 

“homens” – outra característica do mundo maravilhoso. 

Desejando encerrar a discussão, que se avolumava sem alcançar objetivos práticos, o 
padre firmou uma tese: os dragões receberiam nomes na pia batismal e seriam 
alfabetizados. (...) Irritadíssimo, expandi meu desagrado: - São dragões! Não precisam de 
nomes nem do batismo! (...) dotados em astúcia (...) fugiam, à noite, do casarão e iam se 
embriagar no botequim. O dono do bar se divertia vendo-os, nada cobrava pela bebida 
que lhes oferecia. A cena, com o decorrer dos meses, perdeu a graça e o botequineiro 
passou a negar-lhes álcool. Para satisfazerem o vício, viram-se forçados a recorrer a 
pequenos furtos. (...) O exercício continuado do magistério e a ausência de filhos 
contribuíram para que eu lhes dispensasse uma assistência paternal (RUBIÃO, 2005: 138-
139) 
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Nesse trecho verifica-se que o narrador age de maneira contraditória, pois, a princípio, 

reconhece que os dragões são apenas animais, porém, logo depois, age como se os dragões fossem 

seres humanos, agindo como educador e pai deles. Os dragões, por sua vez, também agem como 

seres humanos provocando diferentes reações nas demais personagens: ora divertimento ora 

preocupações. 

Este fato comprova a tese do Maravilhoso de que seres sobrenaturais não podem nem devem 

ser apreendidos, demonstrando a incapacidade dos homens em destruir a idéia de transcendência, e 

conseqüentemente, eliminar os enigmas da existência de Deus e do mistério – outra constante do 

Maravilhoso (COELHO, 1987). 

Outro ponto em que se pode observar a proximidade entre a narrativa rubiana e o 

Maravilhoso é com relação ao tempo verbal. A narrativa rubiana começa relatando a chegada dos 

dragões no pretérito perfeito, dando feição de uma ação acabada no passado. Porém, ao final da 

narrativa, para descrever o egresso, recorre-se ao pretérito imperfeito, passando a idéia de um 

processo contínuo e inapreensível no passado. Assim, se as personagens da narrativa tentam 

apreender, dar sentido aos dragões quando estes chegam a sua cidade – uma assimilação deturpada, 

visto que dão uma acepção a algo que não deve ser explicado – o mesmo não ocorre com o egresso 

dos dragões. Este fato, assim como os eventos insólitos que ocorrem nas narrativas maravilhosas, 

permanece inapreensível aos homens. No entanto, ao contrário do Maravilhoso, tanto a chegada 

com o egresso dos dragões são identificados como algo insólito. 

Outro gênero com que a narrativa rubiana aproxima-se é o Realismo Maravilhoso, uma vez 

que se tem o universo dos realia e elementos maravilhosos, mas se distancia deste gênero por não 

haver uma leitura plurivalente do real. Assim, esta narrativa se aproxima do Insólito Banalizado 

uma vez que o evento insólito – a presença dos dragões – é banalizado. Dessa forma, o “não 

esperado”, o insólito, e, por sua vez, o incomum, é tornado comum na narrativa na medida em que 

os dragões são incorporados à realidade de maneira normal e cotidiana por duas formas. 

Primeiramente, através do tratamento humano dado a eles e, em segundo lugar, por meio da 

aquisição de hábitos humanos por eles que promovem a sua adaptação ao novo ambiente. Dessa 

forma, a ordem primariamente alterada com a chegada dos dragões é reestruturação por intermédio 

da metamorfose deles. 

Na obra veiguiana “A Máquina Extraviada”, ocorre exatamente o contrário com relação à 

irrupção, à presença e à construção do insólito. Aqui, o insólito não se configura através de um 

elemento maravilhoso – dragões – recorrente ao universo alucinado das obras do gênero 

Maravilhoso. A máquina, um objeto que poderia se considerado corriqueiro, é tratada como algo 

insólito pelos personagens da narrativa. 
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Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele, e diz 
que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a 
transação. (...) Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no largo, que se um 
dia ela desabasse, ou alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documentos 
que tinha direito, não sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é nosso orgulho, e não 
pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso já não tem maior 
importância (VEIGA, 2000: 32). 

Segundo Dantas (2002), o foco narrativo é o principal recurso para a construção do insólito 

nas obras veiguianas, uma vez que o insólito se configura em suas narrativas através da visão 

narrativa, compartilhada pelo narrador e personagens, que acabam por contrapor as culturas urbanas 

e rurais. Portanto, o insólito se constrói através de estratégias narrativas utilizadas pelo autor. 

Em “A Máquina Extraviada”, essa oposição de valores – urbanos e rurais – é desempenhada 

pela chegada inesperada de uma máquina – representante do desenvolvimento urbano-industrial – a 

um ambiente interiorano. Alfredo Bosi (1975) identifica a ambientação interiorana como aspecto 

importante das narrativas veiguianas. Segundo ele, J. J. Veiga “encrava situações de estranheza em 

contexto familiar, que evoca discretamente costumes e cenas regionais” (BOSI, 1975: 20); e, assim 

como em Murilo Rubião, “o fantástico irrompe como intruso do ritmo cotidiano, e o evento novo 

que poderia soar apenas imprevisto e aleatório, passa a exercer a função de um processo inexorável 

na vida de um homem” (BOSI, 1975: 14). 

Tanto em Rubião como em Veiga, o universo narrativo é invadido por elementos insólitos. 

Suas cidades ficcionais são ocupadas por um poder estrangeiro, cujos métodos e intenções são 

totalmente incompreensíveis para os nativos. Em “Os Dragões”, o elemento externo invasor são os 

dragões, um elemento maravilhoso que acaba sendo aceito como algo comum pelas personagens 

através de um processo de humanização e banalização do mesmo. Já em “A Máquina Extraviada”, o 

elemento externo e invasor é uma máquina, um elemento comum abordado como um elemento 

maravilhoso, uma vez que as personagens têm o mesmo comportamento que as personagens das 

narrativas maravilhosas diante do elemento estranho: encantam-se com ele e não conseguem 

apreender o seu sentido. 

Dizem até que a máquina já tem feito milagre (...) Eu – e creio que também a grande parte 
dos munícipes – não espero dela nada em particular; para mim basta que ela fique onde 
está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos 
esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, desses despachados, que entendem de 
tudo, olhe a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a 
finalidade da máquina se isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais 
máquina. (VEIGA, 2000: 33) 

A máquina, como os dragões, são elementos inapreensivos para os habitantes das cidades 

ficcionais. Assim, mantêm-se, nestas narrativas, a presença de enigmas e mistérios tão caros à 

narrativa Maravilhosa. 
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Dessa forma, as constantes do Maravilhoso ora são mantidas ora sofrem rupturas ora 

releituras na literatura contemporânea. Em Rubião, as constantes mantidas são a presença de seres 

sobrenaturais como os dragões, a metamorfose deles através de sua humanização e a eminência de 

enigmas e mistérios inexplicáveis. No entanto, há uma tentativa de apreensão do elemento insólito, 

convergindo para a destruição dos enigmas e mistérios que envolvem as origens dos dragões. Já em 

J. J. Veiga, há em comum com o Maravilhoso somente a eminências de enigmas e mistérios. 

Apesar das semelhanças com o Maravilhoso, essas narrativas enquadram-se no Insólito 

Banalizado, uma vez que o “não esperado”, o insólito e, por sua vez, o incomum é tornado comum 

no universo ficcional. Em “Os Dragões”, os dragões são incorporados à realidade de maneira 

normal e cotidiana através do tratamento humano dado a eles e por meio da aquisição de hábitos 

humanos por eles que promovem a sua adaptação ao novo ambiente. Portanto, a ordem 

primariamente alterada com a chegada dos dragões é reestruturação por intermédio da metamorfose 

deles. Em “A Máquina Extraviada”, a ordem primariamente alterada com a chegada da máquina ao 

meio interiorano é restabelecida com a adoração dispensada a ela pelas personagens. 
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HOMENS GRANDES BRINCANDO COM BONECOS 
A criação de novos seres em Oryx e Crake e Não me abandone jamais 

 
Bárbara Maia das NEVES∗ 

 

O conhecimento tem sido um tema recorrente na literatura. Como exemplo, pode-se ver 

como esta questão é debatida nas histórias sobre Fausto, e como este aspecto em excesso pode ser 

tão prejudicial quanto benéfico. A literatura de ficção científica, especialmente no vertente 

distópico, também apresenta questionamentos sobre este assunto. Alguns podem argumentar que a 

grande falha do Dr. Frankenstein na obra da inglesa Mary Shelley está em querer saber demais, 

talvez mais até do que o próprio Deus. Por este viés, é importante ressaltar como não apenas o 

conhecimento, mas, principalmente, o que é feito com ele apresenta-se de forma maléfica. Ao que 

parece, a elite da humanidade desde sempre tentou controlar o fluxo de informações visando o bem-

estar de uns e a submissão extrema de outros – dois grandes exemplos para tanto. dentro das 

distopias. seriam as manipulações de informações que ocorrem em Fahrenheit 451 (1953), de Ray 

Bradbury, e a manipulação da história em 1984 (1948) de George Orwell. Populações são 

submetidas aos caprichos de uma elite para que esta se mantenha no poder, independente do que 

possa advir aos seus subalternos. 

Dentre as várias áreas do conhecimento existentes, vamos nos ater aqui ao âmbito da 

ciência. De modo a tentar não ser enfadonho ou repetitivo, quando falar em ciência, faremos 

referência à área biomédica. (Quando quiser falar de alguma outra ciência fora desta esfera, 

especificaremos tal no próprio corpo do texto.) Durante os séculos XIX e XX, os avanços médicos e 

tecnológicos haviam sido vistos por muitos como grandes redentores dos males da humanidade, 

mas com desconfiança por outros, como cita M. Keith Booker em seu The Dystopian Impulse in 

Modern Literature (1994): 

No século XIX muitos dos avanços tecnológicos previstos por cientistas como Bacon 
estavam sendo realizados, mas muitos destes avanços já ofereciam amostras de que a 
ciência não teria um efeito plenamente emancipatório na humanidade. Mais obviamente, 
os progressos tecnológicos possibilitados pela evolução da ciência contribuíram para uma 
revolução industrial na Europa Ocidental que tornou o imperialismo mundial uma 
realidade prática enquanto provava ser tudo menos libertadora para as massas de 
trabalhadores europeus explorados que repentinamente se viram presos a máquinas a 
serviço da indústria. (BOOKER, 1994: 6. Tradução minha.) 

Já no século passado, por meio de bombas atômicas, a ciência evidencia seu grande poder 

destruidor. Mais recentemente, o mundo tem visto uma ascensão das áreas biomédicas como a 

representação do conhecimento supremo, em detrimento de outros setores, como as ciências 
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humanas, por exemplo. Principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, a evolução das 

experiências e o grande avanço no poder de destruição das armas deixaram ainda mais claro para o 

mundo como o conhecimento não refreado pode ser letal. 

Neste artigo, pretendo discutir a utilização de seres criados em laboratório. Enquanto, a 

princípio, as intenções podem parecer nobres com idéias ecológicas e de salvação de doentes que 

precisam de transplantes, é importante verificar até que ponto os fins justificam os meios utilizados. 

Para este debate, vamos trabalhar com a mais recente distopia da escritora canadense Margaret 

Atwood, Oryx e Crake (2004) e a obra Não me abandone jamais do japonês radicado na Inglaterra 

Kazuo Ishiguro (2005). Com relação à obra da escritora canadense, em um mundo pós-apocalíptico, 

o protagonista Jimmy (ou “o Homem das Neves”) relembra do passado pré-holocausto e o contrasta 

com sua atual situação. Ele é aparentemente o último humano que sobrou na terra e vive como um 

guardião das “crianças de Crake”, seres híbridos de humanos e animais criados em laboratório por 

seu amigo cientista. Este mesmo cientista, Crake, também foi o responsável pela criação de uma 

arma biológica, a Pílula BlyssPluss (algo como “Mais Prazer”), e, dentro desta perspectiva, será 

possível ver como aqui a questão das armas biológicas vai além de uma guerra entre nações, 

servindo principalmente como parte de uma guerra de ideologias. Além deste ponto, pretendemos 

discutir a nova sociedade – supostamente utópica – formada neste mundo fictício, um local onde as 

indústrias farmacêuticas substituem os governos como controladoras da sociedade e tratam todos, 

empregados e pacientes, com mão de ferro. É um mundo onde as pessoas mostram a queda do ser 

humano. 

Com relação à distopia de Ishiguro, apesar das similaridades, o texto Não me abandone 

jamais (2005) trará outros aspectos para consideração. A princípio, gostaríamos de falar um pouco 

desta obra: a narrativa conta a trajetória de Kathy H. que vive em um colégio interno, Hailsham, na 

Inglaterra no final da década de 1990. De aluna de um estranho lugar, vemos a narradora crescer, 

desenvolver-se e revelar aos poucos o que seria a sua missão na vida: ela, na verdade um clone 

(uma cuidadora), tem a função de cuidar de outros colegas (os doadores) quando estes já estão na 

sua fase de doar seus órgãos para as pessoas ditas normais. Enquanto isso, ela aguarda a sua vez de 

virar uma doadora até o dia em que ela e todos cheguem a ‘completar’, ou seja, morrer, pela 

excessiva retirada de seus órgãos, inclusive os mais que vitais, como o coração. 

As motivações que levam à criação artificial de seres se apresentam de maneira variada nas 

duas obras. Com relação à obra canadense, a principal razão é de cunho ecológico: a dilapidação do 

planeta leva a uma necessidade por parte do cientista Crake de criar uma nova raça que desse mais 

chances à Mãe Natureza de sobreviver, raça esta que viria a substituir os humanos, dizimados por 

uma arma biológica. As armas biológicas em Oryx e Crake estão mais ligadas a fatores ideológicos 
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(aqui eles são ambientais) do que a uma guerra entre povos no sentido mais tradicional do termo. 

Portanto, seria de interesse falar brevemente como a obra aborda aspectos do ecoterrorismo. 

Normalmente esta manifestação, condenada por várias ONGs ambientalistas como o Greenpeace, é 

tida como um esforço radical demais para ajudar o planeta. Ainda assim, de acordo com J. Phillipon 

em seu artigo “Eco-Terrorism” (2002), o ecoterrorismo, ou “ecotage”, na verdade não é somente 

uma manifestação para salvar o meio ambiente; ele pode ter um sentido mais sombrio no meio 

bélico. Acredita-se que as primeiras manifestações desta forma de terrorismo foram, na verdade, 

técnicas de depredação do ecossistema de um país, tribo ou povo inimigo em uma tentativa de 

enfraquecê-lo e forçar sua rendição. Um exemplo disso seriam técnicas encontradas no Egito antigo 

de envenenamento de poços no deserto para que os soldados não pudessem reabastecer seus cantis e 

morressem de sede ou ficassem fracos demais para lutar. 

Por este viés, a pílula Blysspluss que o cientista Crake cria na obra é sua tentativa de salvar 

um planeta já tão destruído pela humanidade. O que parecia ser inicialmente um poderoso composto 

capaz de rejuvenescer as pessoas e melhorar suas vidas, trazendo inclusive vigor sexual e felicidade, 

na verdade esconde dentro de si uma praga incurável que acaba por dizimar toda a população, para 

que os híbridos, suas “crianças”, repovoem o planeta e dêem à Natureza uma chance de sobreviver. 

Crake mesmo justifica suas atitudes com a seguinte fala: 

Como espécie, nós estamos muito encrencados, muito mais do que se imagina. Eles estão 
com medo de liberar as estatísticas porque as pessoas poderiam simplesmente desistir, 
mas escuta o que eu estou dizendo, o espaço-tempo está se esgotando. A demanda por 
recursos vêm excedendo a oferta há décadas em regiões geopolíticas marginais, por isso a 
seca e a fome; mas muito em breve a demanda vai exceder a oferta pra todo mundo. Com 
a Pílula BlyssPluss, a raça humana terá uma chance maior de sobrevivência. 

– De que maneira? – Talvez Jimmy não devesse ter tomado aquele drinque extra. Ele 
estava ficando um tanto confuso. 

– Menos gente, portanto mais espaço. (ATWOOD, 2004: 272) 

E Crake não vê muitos problemas na propagação e na aceitação de sua arma letal, tendo em 

vista que a população do livro vive o que Ronald W. Dworkin chama de “felicidade artificial” em 

seu livro de mesmo título, publicado em 2006. Ele relata como está surgindo uma nova classe de 

pessoas que levam vidas insatisfatórias, mas que devido aos antidepressivos que utilizam, como o 

Prozac, mantêm suas rotinas, sem esforço para mudá-las (DWORKIN, 2007: 13-14). Assim, 

tornam-se pessoas acomodadas e de fácil controle por parte de quem queira se apoderar delas. Na 

obra de Atwood, a mãe de Jimmy, Sharon, leva uma vida regada a tabaco e bebidas, pois, como 

alguém que sabe o quanto seu padrão de vida material exigiu de si a perda de valores morais, ela 

tem dificuldades de lidar com as escolhas que fez (ATWOOD, 2004: 37-38). Quando decide 

abandonar tudo – seus vícios, marido e filho – é que ela encontra um pouco de paz com sua 

consciência. 



 13

A mãe de Jimmy é apenas uma amostra dos conflitos internos daqueles que habitam os 

Complexos controlados por indústrias farmacêuticas, onde têm tudo o que precisam para serem 

felizes: shopping centers, escolas, emprego, saúde e segurança. Ainda assim, a população tem que 

se adaptar ao fato de que sua realidade é praticamente uma imitação de uma época anterior, réplicas 

de arquitetura e estilos que possivelmente nem existem mais. Este mundo vive regido por 

simulacros que tomam o lugar do real, como explica Adam Roberts no seu Science Fiction (2000): 

“[Baudrillard] argumentava que uma das marcas do ‘pós-modernismo’ atual é que as cópias não se 

referem mais a um original, mas que na verdade o precedem” (ROBERTS, 2000: 192. Tradução 

minha). Entretanto, essa vida parece ser o menor dos males, pois, para os funcionários, vender um 

pouco suas almas ao diabo é melhor que viver nas cidades, onde a violência e falta de condições 

básicas de vida imperam: 

Fora dos mundos e portões refletores da OrganInc, as coisas eram imprevisíveis. Dentro, 
elas eram do jeito que costumavam ser quando o pai de Jimmy era criança, antes de a 
situação ficar tão séria, pelo menos era isso que o pai de Jimmy dizia. A mãe de Jimmy 
dizia que era tudo artificial, que era apenas um parque temático e que nunca se poderia 
trazer de volta os velhos tempos, mas o pai de Jimmy dizia por que reclamar? Você podia 
andar por lá sem medo, não podia? Dar uma volta de bicicleta, sentar num café ao ar 
livre, comprar uma casquinha de sorvete? Jimmy sabia que o pai tinha razão, porque ele 
mesmo tinha feito tudo isso. (ATWOOD, 2004: 35-36) 

Entretanto, é importante perceber que o paraíso para uns pode ser o inferno para outros. 

Quando a mãe de Jimmy resolve fugir do Complexo e suas “regalias”, e mesmo antes disso, o que 

se vê é que o governo estabelecido se mantém principalmente através do uso da força e da censura. 

Ainda que Rousseau, no seu Do Contrato Social (1757), fale da censura de uma maneira positiva, 

como algo que ajudaria a manter “os costumes, impedindo que as opiniões se corrompam, 

conservando a retidão delas por meio de sábias aplicações, e até fixando-as às vezes, se ainda forem 

incertas” (ROUSSEAU, 2007: 110), o que se vê na distopia é que a censura não traz benefícios a 

ninguém, ela apenas ajuda a manter uma atmosfera de medo por parte das pessoas comuns, pois é a 

sobrevivência delas que está em jogo. Afinal, em uma época tão deteriorada, ninguém quer ser 

expulso da boa vida que leva. 

Nesta obra, os empregados são constantemente vigiados, mas, apesar dos benefícios que 

recebem, eles, na verdade, são apenas mais um recurso a ser usado pelas grandes corporações para 

que elas possam obter lucros e continuar a mandar no planeta. A ética aqui é o que menos importa: 

a consciência de qualquer um pode ser paga com um bom salário. Quando o pai de Jimmy chega à 

casa feliz por ter desenvolvido um produto de transplante de partes animais para humanos que 

certamente trará lucro à empresa e, conseqüentemente, para si também, ele entra em mais uma briga 

ideológica com sua esposa Sharon: 

– Nós podemos dar esperança às pessoas. Dar esperança não é arrancar o último tostão. 



 14

– Com os preços cobrados pela NovaPele é sim. Vocês fazem um estardalhaço dos seus 
produtos e tiram todo o dinheiro delas, aí elas ficam sem dinheiro e não recebem mais 
tratamento. Para você e seus amigos, não importa que elas apodreçam. Você não se 
lembra do que costumávamos conversar, das coisas que queríamos fazer? Tornar a vida 
melhor para as pessoas, não apenas para as pessoas que tivessem dinheiro. Você 
costumava ser tão... você tinha ideais na época. 

– Claro – disse o pai de Jimmy com uma voz cansada. – Eu ainda tenho. Só que não 
posso bancá-los. (ATWOOD, 2004: 59-60. Grifos meus.) 

A citação acima remete ainda a outra questão dentro do mundo farmacêutico: a de como as 

empresas parecem estar muito mais preocupadas com o lucro que com o bem estar que possam 

proporcionar aos que sofrem. Enquanto meros recursos, ainda que aparentemente bem tratados, os 

cientistas que vivem nos Complexos se deixam alienar em seu trabalho, pois, mais do que as 

implicações financeiras, eles não podem se deixar levar por questões morais, sob o risco de acabar 

deprimidos ou insatisfeitos, como a mãe de Jimmy. Como cita Karl Marx no seu Manuscritos 

Econômico-Filosóficos (1844): “Os únicos motivos que colocam em movimento a economia 

política são a avareza e a guerra entre os avarentos, a competição.” (MARX, 2005: 111. Itálicos no 

original.). Com cada Complexo, por conseguinte cada indústria, querendo dominar  a maior fatia do 

mercado, resta aos cientistas que lá vivem buscar formas de fazer sua empresa crescer para garantir 

sua estabilidade. O problema da estabilidade também é mencionado por Jean-Paul Sartre no seu 

Questão de Método (1960), quando fala de como “que numa sociedade inteiramente alienada em 

que ‘o capital aparece cada vez mais como um poder social do qual o capitalista é o funcionário’, os 

fins manifestos podem disfarçar a necessidade profunda de uma evolução ou de um mecanismo 

montado.” (SARTRE, 1960: 127). 

O sistema criado pelas indústrias já está tão firmado na vida das pessoas desta distopia que 

elas, do empregado ao paciente, nem notam que são como peças de um jogo. O que acaba por 

acontecer é que os novos seres criados por Crake representam uma tentativa deste cientista de 

promover uma “evolução” da humanidade, havendo reprodução apenas quando necessário e 

eliminando características indesejáveis da humanidade como libido e religiosidade. No entanto, as 

chamadas “crianças” não são mais que produtos, tais quais os cientistas que os precederam, pois são 

apenas o meio de atingir um fim. Novamente – ainda que com boas intenções para com o mundo – 

Crake faz apenas repetir o padrão de usar os viventes para atingir objetivos. 

A questão de reificação também se faz amplamente presente na obra de Ishiguro (2005). 

Enquanto parte de um sistema e um produto de uma ciência, cada aluno de Hailsham é visto pela 

sociedade apenas por aquilo “o que será depois de pronto.” (HEIDEGGER, 2002: 14). Tal fato 

resulta na dificuldade que os próprios clones apresentam em perceber a si mesmos enquanto 

pessoas; esta situação concorre para que a população em geral também tenha problemas em vê-los 
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sob um ponto de vista ético. Tal aspecto pode ser visto na conversa final que Tommy e Kathy têm 

com uma antiga administradora da escola Hailsham onde viveram por tanto tempo: 

Quando pensavam, tentavam se convencer de que vocês não eram de fato como nós. Que 
vocês eram menos que humanos, de modo que não tinha importância. E assim 
permaneceu a situação até surgir o nosso movimentozinho. (...) Eis o mundo, precisando 
de alunos para doar. Enquanto fosse esse o caso, sempre haveria alguma barreira 
impedindo que o mundo visse vocês como seres humanos de verdade. (ISHIGURO, 
2005: 314) 

Sendo assim, o que Miss Emily evidencia neste encontro é que os alunos eram vistos como 

utensílios: algo que Heidegger debate em “A origem da obra de arte”, como tendo entre suas 

características o fato de serem produto do trabalho humano (neste caso de cientistas) e a questão da 

serventia (HEIDEGGER, 2006: 21). Os alunos não estão plenamente inseridos na rede, vivem no 

mundo, mas sempre com a consciência de que não podem ter anseios como as ditas pessoas 

normais. 

Por conta da necessidade de representarem um bem para a sociedade da obra, os clones 

vivem presos em um processo que os aliena do mundo. Ao mesmo tempo que são necessários por 

motivos já aqui apresentados, estes seres levam uma vida à margem da sociedade, pelo seu 

isolamento em comunidades fechadas, como a já falada Escola Hailsham e em outras comunidades 

espalhadas pelo país. Tal ponto se torna evidente inclusive no fato de que, ao atingirem uma idade 

que os force a serem transferidos para outros centros, os alunos se vêem obrigados a tomar aulas de 

como viver no mundo exterior: “uma aula de Iniciação Cultural, durante a qual costumávamos 

dramatizar as várias funções das pessoas que encontraríamos lá fora – garçons, policiais e assim por 

diante” (ISHIGURO, 2005: 137-138). 

Assim, os clones de Ishiguro são “comodities”, ou seja, “algo útil ou capaz de suscitar 

vantagens comerciais ou de outro tipo” (SOUKHANOV, 1988: 287. Tradução minha), produtos a 

serem usufruídos pelas pessoas doentes, mas sem pensar no que esse tipo de vida representaria para 

os alunos de Hailsham. Retornando aos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx, vemos como 

os clones passam a se ver livres apenas quando exercem suas funções animais de doação, pois suas 

atividades humanas são controladas por um sistema debilitante, que promove uma perda de si, do 

seu “eu” (MARX, 2005: 113). 

Com a perda de si, ocorre também uma possível perda da consciência dos seres de seu papel 

no mundo. Ao que parece para o leitor, os alunos têm noção de sua situação desde muito cedo, mas 

ainda assim, será que eles realmente possuem um amplo entendimento do sistema que os cerca 

antes que seja tarde demais? O aluno Tommy sempre apresentava um comportamento revoltado, 

talvez porque sempre soubesse do que se passava, enquanto Kathy e os outros passivamente 

aceitavam seus destinos. É possível conjeturar que a aceitação se dá porque os clones não têm uma 
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real noção do que os aguarda. Tal qual Marx (2005) cita, o trabalhador está sempre preso pelo 

sistema, mas sem devidamente entender o que se passa com ele lá dentro. Enquanto produtores de 

grande riqueza, afinal; eles produzem vida para aqueles que precisam, Kathy e seus companheiros 

sofrem com a desvalorização de si mesmos. Quando viajam a Norfolk na esperança de encontrar a 

“possível” (aquela que originalmente doou seu material genético para a criação do clone) da amiga 

Ruth, Kathy e seus amigos decidem visitar uma galeria de arte, um evento que revela como o 

mundo não está de todo preparado para lidar com eles: “Você acha que [a recepcionista] teria falado 

conosco como falou se soubesse o que somos de fato?” Já que são clones, são necessariamente seres 

marginalizados. São como o proletariado ou os escravos vistos pela história: necessários, porém 

temidos e odiados. 

Na sua obra aqui relatada, Marx discute como o trabalho produz a si mesmo e ao trabalhador 

como mercadoria (MARX, 2005: 111). No caso da distopia de Ishiguro, esta ocorrência assume 

proporções maiores, pois o trabalho dos clones é realmente se fabricar para o bem da sociedade. 

Seguindo neste raciocínio, enquanto utensílios, a vida dos alunos de Hailsham está ligada a uma 

deturpação do modo utilitarista de serem observados pelo mundo.  Por Utilitarismo entendemos 

aqui a doutrina pregada, entre outros, por John Stuart Mills, particularmente em sua obra de mesmo 

nome escrita em 1863. Em linhas bem básicas esta doutrina, é entendida como uma tentativa de 

buscar meios de trazer mais felicidade ao maior número de indivíduos envolvidos. Este Princípio da 

Maior Felicidade sustenta que tal sentimento “é uma existência isenta tanto quanto possível da dor, 

e tão rica quanto possível em deleites, seja do ponto de vista da quantidade como da qualidade.” 

(MILLS, 2000: 194.) 

No decorrer de seu livro, Mills levanta várias questões como o que é felicidade, justiça, 

entre outros tópicos de relevância. O autor também fala de como o indivíduo deve estar preparado 

para sacrificar a sua felicidade individual em prol da coletiva, pois o bem maior é o que conta. 

(MILLS, 2000: 201). Este é um pensamento comum a várias distopias, como exemplo Admirável 

Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley. Como argumenta Patrícia Warrick no seu livro The 

Cybernetic Imagination in Science Fiction (1980), o indivíduo é anulado em favor da manutenção 

da ordem, supostamente a seu favor, mas serve apenas para controlá-lo e manter a elite no poder 

(WARRICK, 1980: 132). Na obra distópica de Ishiguro, os clones passam por um processo similar, 

sabem do seu destino e, em geral, o aceitam, como instrumentos do sistema que não os favorece. Os 

alunos de Hailsham são uma versão mais triste dos mártires que se sacrificam pela coletividade 

citados no Utilitarismo. 

Contudo, aqui se faz necessário debater alguns pontos de como essa forma de pensamento 

originada na Inglaterra foi por tantas vezes usada pela ciência para justificar seus atos atrozes. A 
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doutrina utilitarista pode ser empregada na manipulação da sociedade em favor do benefício 

concedido a um grupo seleto, que pode ou não ser o maior. A sociedade desta distopia seria o grupo 

maior a ser atingido pela felicidade que a doação de órgãos traria, e Mills apresenta a busca por este 

sentimento como algo moralmente aceitável, desde que, para tanto, não seja necessário fazer com 

que outros sejam prejudicados (MILLS, 2000: 194). Entretanto, em Ishiguro, a ética para o 

tratamento dos clones é algo secundário. Apesar de o leitor ter contato com Hailsham e seu dia a 

dia, ao longo da obra percebe-se que a vida razoavelmente boa que os alunos levavam era mais uma 

exceção ao tratamento dos clones em geral do que uma regra. Até mesmo os centros onde os clones 

já doadores vivem apresentam discrepâncias entre si, sendo os melhores e mais confortáveis mais 

raros de serem encontrados. Kingsfield, onde vive o agora o adulto doador Tommy, parece mais um 

prédio abandonado que um centro médico: as paredes são deprimentes e obras deixam o lugar 

prático para ser usado, mas não confortável para os que lá têm que viver. 

Como a idosa Miss Emily relata na sua última fala no texto, a vida dos alunos enquanto 

pessoas não era de interesse da sociedade, desde que eles estivessem, retomando Heidegger (2002), 

disponíveis quando preciso. Poucos se dedicavam a tratar eticamente os clones e eram, em geral, 

ignorados pela comunidade: “O mundo não queria ser lembrado de como o programa de doações 

realmente funcionava. Ninguém queria pensar em vocês, os alunos, nem nas condições em que 

vocês eram criados”  (ISHIGURO, 2005: 316). Desta forma, a posição dos clones se mantém fixa e 

certa apenas em um único aspecto: são utensílios para que o resto da humanidade possa viver bem. 

Eles precisam ser sacrificados pela coletividade. Fala-se em respeito a todos, humanos e não 

humanos, mas será que estamos preparados para lidar com a possível realidade da clonagem? 

Como visto neste artigo, as duas obras visam chamar a atenção não só para os problemas 

que assolam o planeta, tais como a crise ecológica e a questão das armas biológicas e da doação de 

órgãos, mas também para a desesperada necessidade de encontrar meios para se atingir um bem 

maior. Retomando o raciocínio do Utilitarismo de Stuart Mills, a coletividade deve ser superior aos 

desejos de uma minoria, porém o que se vê nas duas obras é justamente o prevalecimento de uma 

minoria através de seu poder e de seu dinheiro. Enquanto os avanços científicos e tecnológicos 

estiverem presos nas mãos de uns poucos, atrocidades como as cometidas em campos de 

concentração e outras que vemos até hoje na África (retratadas em filmes como O Jardineiro Fiel, 

direção de Fernando Meirelles, 2005) continuarão a ser cometidas. Por enquanto, resta à literatura, 

como uma produção humana, desempenhar seu papel na busca por um mundo melhor. 
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ENTRE PODER, PRIVAÇÃO E RESISTÊNCIA 
COM A HORA DOS RUMINANTES, DE JOSÉ J. VEIGA 

 
Michele Dull Sampaio Beraldo MATTER∗ 

 
Na época em que resolvi levar a coisa a sério, pensei: para ser escritor, 
preciso fazer alguma coisa mais ou menos diferente do que se faz. Então me 
veio a idéia de fazer isso que chamam fantástico. Mas depois dos 
Cavalinhos vi que não era fantástico. Era uma maneira de ver a realidade 
talvez mais a fundo. São camadas da realidade que não estão à mostra. Então 
continuei por aí. E há muito o que fazer em cima. 

José J. Veiga. (VEIGA, 1982: 100) 

 

As palavras do autor de A Hora dos Ruminantes convidam-nos a pensar a sua literatura 

como um projeto ligado a uma análise mais profunda da realidade e da condição humana. O 

fantástico nesse romance se constitui a partir de situações quase insuportáveis a que são submetidos 

os habitantes de uma cidade, chamada Manarairema, acarretando uma mudança total da ordem pré-

estabelecida, quando seus arredores são invadidos por um grupo de homens que se instalam numa 

tapera à distância, e aos poucos começam a subjugar os habitantes. Depois a cidade é invadida por 

milhares de cães, oriundos da tapera, que impedem a continuidade natural da vida ali. Após alguns 

dias, esses vão subitamente embora, “como que obedecendo a um comando secreto” (VEIGA, HR1, 

1997: 57). Na seqüência, passado um tempo e tendo piorado a relação “visitantes” versus “cidade”, 

esta é novamente invadida, mas agora por bois, que se amontoam por todo lado, levando os 

habitantes a uma situação-limite de tentativa de sobrevivência. Quando já não restavam esperanças, 

os bois vão embora, mais uma vez obedecendo a uma espécie “de aviso, de chamado” (HR: 134). À 

isso, seguem as boas novas sobre a retirada dos homens da tapera. 

Este romance, publicado em 1966, apresenta um estatuto de realidade diferente do habitual, 

em que aparecem certos acontecimentos insólitos que fogem à verossimilhança com a nossa 

realidade circundante, e no qual o peso atribuído à causalidade é abolido ou, ao menos, minimizado. 

Há três momentos principais em que surge o insólito no texto, cada um correspondendo a um dos 

capítulos em que o romance está dividido. 

O primeiro se dá na abertura do capítulo “A chegada”, quando o narrador afirma que, “ao 

cair da noite”, havia cargueiros descendo a estrada, “quase casados com o azul geral” (HR: 9) e 

homens que estavam na ponte da cidade, percebendo o barulho, se interessaram e resolveram 

esperar para ver o que era. Passado um tempo, tais homens percebem que os cargueiros não haviam 

                                                           
∗ Doutoranda do Curso de Literatura Portuguesa do Departamento de Letras Vernáculas da UFRJ, orientada 
pela Professora Teresa Cristina Cerdeira da Silva. Bolsista do CNPQ. 
1 As indicações relativas ao romance A Hora dos Ruminantes serão feitas doravante apenas através da 
abreviação HR. A edição é a indicada nas Referências. 
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passado por ali, e hesitam diante do fato, tentando encontrar respostas para esse fato aparentemente 

sobrenatural: 

Dez cargueiros sumindo na estrada certa, sem desvio? Era preciso uma explicação, o 
assunto não podia ficar no ar. 

– Sabem o que é que eu penso? Era vontade demais de ver cargueiro com toucinho. 
Quando a gente quer muito ver uma coisa, acaba vendo em pensamento. 

– E nós não vimos: E não contamos? Eu nem estava pensando em toucinho. 

– Também pode ser animais soltos passando por aí. Saíram do mato, entraram no mato. 

A explicação era fraca mas passou. Para refutá-la era preciso arranjar outra; os 
cargueiros não podiam ficar suspensos no ar, enrolados nas nuvens. (HR: 10-1. Grifo 
nosso) 

É interessante salientar aqui a hesitação dos personagens diante de um fato aparentemente 

inverossímil e a busca de uma explicação racional para ele, seja pela via da ilusão de sentidos 

(“vontade demais de ver cargueiro com toucinho”), seja por uma lógica baseada na vivência 

campestre (“também podem ser animais soltos pastando por aí”), sendo necessária uma explicação 

que anulasse a possibilidade de algo sobrenatural, como demonstram os trechos grifados. 

Entretanto, na seqüência, o narrador menciona: “Mas problema enterrado é problema plantado, se 

diz. Da cidade outras pessoas também notaram os cargueiros” (HR: 11). Assim, volta a haver a 

hesitação por parte dos personagens, e conseqüentemente do leitor. Na continuação, não há mais 

explicações sobre o fato, apenas uma nova realidade: “um grande acampamento fumegando e 

pulsando do outro lado do rio, coisa repentina, de se esfregar os olhos” (HR: 12). 

O narrador adota constantemente o discurso indireto-livre, aderindo à perspectiva dos 

personagens, aproximando mais o leitor dos mesmos e da realidade vivida por eles, e contribuindo 

para a manutenção das incertezas e das ambigüidades geradas a partir dos fatos, já que se omite a 

qualquer explicação que não seja aquela refletida pelo personagem. 

Convém relembrar a célebre definição de Tzvetan Todorov quanto ao fantástico: “O 

fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2004: 30-1). 

É possível falar de certo realismo fantástico presente no texto de Veiga, uma vez que os 

personagens experimentam uma hesitação frente a um acontecimento insólito. É necessário lembrar 

que não há necessariamente um fato sobrenatural na cena citada, como não virá a haver no todo do 

romance. Entretanto, o fantástico moderno não está circunscrito apenas a um fato sobrenatural. 

Como veremos, os outros dois momentos de ocorrência do insólito na narrativa – a invasão de cães 

e posteriormente de bois – aproximam-se mais de um sobrenatural hiperbólico, porque gerado mais 

pelo número excessivo de animais que atingem e oprimem a cidade, que pela impossibilidade 

verossímil de isso vir a acontecer. Na verdade, o que há no texto é uma tensão estranha 
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desencadeada por uma mudança na ordem habitual da cidade, que gera um clima de hesitação com 

indagações sobre coisas não conhecidas ou que se mostram obscuras. Parece-nos ser aí que está 

fantástico de A Hora dos Ruminantes. 

A invasão dos cães, narrada no início do segundo capítulo (“O dia dos cachorros”), é o 

segundo acontecimento insólito. O capítulo é aberto pelo narrador usando o discurso indireto-livre, 

associando “o derrame de cachorros” a certa “punição” por parte dos homens da tapera. Mais 

adiante, este adota uma postura de espectador de uma cena trágica, usando uma linguagem 

dramática para descrever o dia em que os cães invadem a cidade. Ao leitor é permitido assistir como 

estando diante de um palco em que se representa uma cena de caráter escatológico2, pois ligada a 

uma sensação de fim dos tempos: 

Portas batiam em toda parte, gente gritava, criança chorava, galinhas em pânico, mães 
ralhavam, batiam, sacudiam, rezavam, homens iam e vinham correndo, procurando 
espingarda, garrucha, porrete, outros apenas ascendiam um cigarro e iam para a janela 
espiar. (...) O palco estava armado para os cachorros, e eles o ocuparam como demônios 
alucinados. (HR: 53) 

O fragmento transcrito exemplifica o trabalho minucioso do narrador de Veiga ao explorar 

em acentuado nível a camada significante do texto, revelado aqui, por exemplo, num intenso 

dramatismo que gera no leitor o pathos e a comoção diante da cena descrita. A pontuação cortante, 

marcando a enumeração, contribui ainda mais para o acúmulo de imagens pictóricas do 

desassossego. 

O comentário seguinte do narrador convida-nos a novamente associar mais o fantástico do 

texto de Veiga ao absurdo de uma situação de opressão do que com a existência de um fato 

sobrenatural em si. As indagações são sobre a “inversão da ordem” estabelecida e não sobre a 

inverossimilhança dos acontecimentos: “Fechadas em casa, abanando-se contra a fumaça, enervadas 

com os latidos, as pessoas tapavam os ouvidos, pensavam e não conseguiam compreender aquela 

inversão da ordem, a cidade entregue a cachorros e a gente encolhida no escuro sem saber o que 

aconteceria a seguir” (HR: 54). 

A partida dos cachorros é tão sem causalidade quanto sua chegada. Ela ocorre de repente e 

sem maiores explicações. Da mesma forma se dão a chegada, a permanência e o êxodo dos bois, 

que correspondem ao terceiro fato insólito do romance. É interessante, no entanto, que o fato 

aparentemente mais inverossímil para o leitor, que é a invasão dos bois, não é questionado pelos 

habitantes e pelo narrador como algo estranho ou impossível de ocorrer. Isso pode ser explicado por 

                                                           
2 Segundo Jacques Le Goff, no verbete “Escatologia” da Enciclopédia Einaudi, “o termo ‘escatologia’ 
designa a doutrina dos fins últimos, isto é, o corpo de crenças relativas ao destino final do homem e do 
universo. Tem origem no termo grego, geralmente empregue no plural, ta escháta, ‘as últimas coisas’” (LE 
GOFF, 1997: 425). 
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talvez haver uma espécie de naturalização do insólito, ou um certo “acostumar-se” com aquela 

irrupção do novo que priva a cidade da sua vida, ou, talvez pelo fato de os bois serem mais mansos, 

provocando uma estranheza menor. 

Ao final da narrativa, os estranhos deixam a cidade. Porém, no último parágrafo, o narrador 

não dá a certeza ao leitor de que aquela situação efetivamente não voltará a acontecer: “O relógio da 

igreja rangeu as engrenagens, bateu horas, lerdo, desregulado. Já estavam erguendo o peso, 

acertando os ponteiros. As horas voltavam, todas elas, as boas, as más, como deve ser” (HR: 143. 

Grifo nosso). Assim como não há causalidade para a chegada e nem explicação dos motivos da 

mesma, não há causalidade para a saída, o que nos leva a pensar que um dia poderão retornar, 

permanecendo assim o efeito do fantástico no sentido do mistério gerado ali. 

Contribui para essa leitura pensar também nas marcas do tempo cronológico em que esses 

aparentes fatos sobrenaturais acontecem: a possível chegada dos homens ocorre à noite e é 

plenamente percebida pela manhã; os cachorros provocam grande alarido à noite e invadem a 

cidade pela manhã, vão embora à noite, fato que é percebido pelos habitantes, que na manhã 

seguinte não querem comentá-lo; os bois vão chegando de dia e em mais quantidade à noite, vão 

embora durante a noite, mas os habitantes só percebem de madrugada; os homens também vão 

embora de madrugada. É quase sempre no amanhecer – normalmente tido em nossa cultura como 

símbolo de uma vida nova – que os fatos são percebidos, vistos e reconhecidos, como se assim não 

pudessem ser questionados. Se nas noites passadas e manhãs recuperadas irrompe a desordem, 

podemos entender que esse caráter cíclico do tempo também contribui para a percepção de que ao 

final da narrativa não há certezas de que nas manhãs seguintes os moradores não virão a se deparar 

novamente com as más horas a que foram submetidos. 

Ao ler esse romance, percebemos que os elementos ligados ao novo – a chegada e 

permanência dos homens e a invasão de cachorros e bois – estão ligados aos sentidos de opressão, 

perda da liberdade, perda da condição de indivíduo, isto é, tudo o que ocorre quando regimes 

totalitários se instalam. Acresce-se a isto a forma como os habitantes sentem a presença daqueles 

homens e lidam com essa realidade. Tudo isto nos leva a uma leitura alegórica dos fatos, como o 

desvelar do uso do poder em regimes desse tipo, ou mesmo em regimes aparentemente 

democráticos, mas que se valem de estratégias para tornar legítima a dominação de uma minoria. 

Assim, o fato de ter sido escrito durante o período ditatorial militar brasileiro não torna o texto 

datado, ou circunscrito à realidade brasileira, embora também possamos encontrar nele inúmeros 

elementos passíveis de associação com uma leitura alegórica do período pelo qual o Brasil passava. 

É interessante falar de sentidos alegóricos no texto, já que o apresentamos como romance 

que dialoga com o realismo fantástico, e, segundo Todorov (2004), a interpretação alegórica do fato 
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sobrenatural inibe a existência do fantástico. Porém, entendemos ser possível fazer uma leitura 

literal (necessária à condição do fantástico) e uma leitura alegórica do mesmo fato, não objetivando 

que esta dê uma explicação ao acontecimento, mas entendendo que o fantástico aqui é, como o 

próprio autor mencionou – e citamos em nossa epígrafe –, uma forma de fazer ver outras camadas 

de realidade, outras realidades não tão estranhas assim... Pensamos que as duas leituras não se 

prejudicam mutuamente, desde que a leitura alegórica possa ser sustentada por elementos do 

próprio texto. Com efeito, Todorov (1994) ensina-nos: “É preciso insistir no fato de que não se pode 

falar de alegoria a menos que dela se encontrem indicações explícitas no interior do texto. Senão 

passa-se à simples interpretação do leitor” (TODOROV, 2004: 81). 

Tal ensinamento serve-nos para lembrarmos de que precisamos encontrar na materialidade 

do texto indícios que sustentem tal análise alegórica. Pela sua imprecisão temporal, o texto reluta 

em ser datado ou espacialmente identificável, porém, procuraremos salientar alguns indícios de que 

a história do romance pode ser associada ao regime político da época em que foi escrito, nunca 

esquecendo de que a alegoria servirá no fundo a uma reflexão maior que é a situação-limite a que 

são levados os indivíduos durante quaisquer regimes totalitários. 

É indício para essa interpretação alegórica a forma como um dos homens da tapera é tratado 

por Amâncio – o vendeiro. Ele é chamado de “major” (HR: 66) e tem o hábito de endireitar a roupa 

ao descer da carroça, título e atitude que se relacionam à postura militar. Também os termos usados 

pelos homens da tapera que procuram Apolinário – o ferreiro – para fazer o seu “interrogatório” 

(HR: 101), tratando-o como “depoente” (HR: 100) são indicativos de um regime opressor. 

Embora o nome da cidade – de etimologia tupi (“um ninho sob espreita”3) – não faça 

nenhuma alusão direta a um topos imediatamente referido da realidade de leitores brasileiros, 

podemos reconhecer na cidade de Manarairema aspectos familiares da naturalidade de uma cidade 

pequena, de ambiência rural de interior, com pessoas e atividades típicas de um local ainda não 

assolado pelo progresso científico e tecnológico. 

Parece-nos, não obstante, que os elementos relacionados à linguagem assumida no romance 

são os mais significativos em termos de uma análise das questões de referencialidade externa do 

romance. 

Contribui para uma identificação do leitor brasileiro com os habitantes da cidade de 

Manarairema o uso de diversas expressões típicas do falar coloquial brasileiro. Entre as várias, 

podemos citar: “eles têm que me engolir” (HR: 29); “faltava o cabimento” (HR: 52); “Os homens 

estão por aqui com você” (HR: 68); “Posso lavar as minhas mãos?” (HR: 69); “Comigo não, 

                                                           
3 Segundo SOUZA, 1990: 59. 
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violão” (HR: 78); “caçando sarna sem necessidade” (HR: 87); “uma mão lava outra” (HR: 96); “ele 

não cantou de galo perto deles” (HR: 143). Há um momento especial em que se ratifica a 

semelhança de linguagem usada pelo representante do poder e pelo habitante da cidade, como a 

demonstrar que o outro se revela um igual. Citemos a passagem: 

– Um momento, rapaz – disse. – Quando um burro fala, o outro pára para escutar. 

– Não entendo conversa de burro – disse Geminiano. (...) 

– Burro é modo de falar. É um ditado da minha terra. 

– Daqui também. (HR: 17. Grifo nosso) 

Ao mesmo tempo, ao ler tal ditado, o leitor brasileiro imediatamente também o identifica 

como seu discurso. O mesmo ocorre com o uso de outras expressões tipicamente regionalistas ou 

certos brasileirismos presentes no texto. Temos alguns casos interessantes como, por exemplo: (1) 

“O resto é muxingo de gongomé macho. Quem não gostar tire a ceroula e pise em cima” (HR: 60. 

Grifo nosso); (2) “disse que ia chegando” (HR: 85); (3) “Eles podem esperar até o chico vir de 

baixo que eu lá não vou”(HR: 89. Grifo nosso); (4) “Aquele trabalho sem fim estava bulindo com o 

juízo dele” (HR: 52); (5) “Vamos tomar uma calcinada todo mundo – disse Amâncio virando-se 

para a prateleira para providenciar garrafa e copos” (HR: 61. Grifo nosso). 

O significado de algumas dessas expressões pôde ser achado em um Dicionário de Termos 

típicos da Região Central do Brasil, e se referem a termos usados no Estado de Goiás4, terra-natal 

do autor José J. Veiga. Sendo expressões características da linguagem brasileira, tais exemplos são 

significativos para uma associação daqueles personagens com certo Brasil rural, fazendo da cidade 

de Manarairema uma espécie de microcosmos da realidade brasileira, o que contribui para uma 

leitura da opressão sofrida ali como uma alegoria dos tempos de ditadura do Brasil do século XX. 

A onomástica também é reconhecível por um leitor brasileiro, embora alguns nomes sejam 

incomuns. É interessante lembrar que os homens da tapera, com exceção dos dois que vão 

interrogar o personagem Apolinário na venda – Chaves e Neiva –, não têm nomes, como se 

formassem todos uma só identidade: a identidade do poder, a unidade dos regimes totalitários. 

Para além dos indícios para uma possível leitura alegórica do texto associada à realidade 

brasileira, é preciso ler a importância da irrupção do novo na constituição do enredo, para 

                                                           
4 A expressão “muxingo de gongomé macho”, segundo esse dicionário (ORTÊNCIO, 1983), se refere a uma 
espécie de bestialógico (discurso asnático, disparatado e bombástico) recitado pelos congos nas 
“embaixadas” (parte central e dramática das danças e bailados populares, como congadas e teatro de rua) de 
Corumbá - Goiás. Também pode estar ligado, no sentido figurado, à valentia, garganta, papo, fuxico. 

O exemplo (3) também revela uma expressão típica dessa região (“até o chico vir de baixo”), e, 
segundo o mesmo dicionário, refere-se a algo “em demasia”. Assim também o é o caso (5), no qual a palavra 
calcinada refere-se à prática comum na região de adicionar limão-china à garapa, ou qualquer bebida forte 
em outra, elementos da sabedoria popular da região de Goiás.  
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entendermos como o romance pode ser lido também como uma alegoria de qualquer outro regime 

que faça do poder um exercício impositivo de autoridade. 

Os “visitantes” trazem o novo, estabelecem uma nova ordem, e, diferentes dos habitantes da 

cidade, são a imagem do viço, da vida. Até mesmo seus cães diferem. Tudo relacionado aos homens 

da tapera parece ter mais cor, mais alegria. Notemos como a narrativa marca bem essas diferenças 

no trecho a seguir, no qual podemos salientar também o excessivo cuidado com a ordem no 

acampamento – instalados em linha – que pode ser lido aqui também como algo que nos remete à 

obediência à formação militarista, sua postura, ordem e disciplina, índice que contribui para 

justificar a leitura alegórica que vimos desenvolvendo: 

No dia seguinte a cidade amanheceu ainda sem toucinho, mas com uma novidade: um 
grande acampamento fumegando e pulsando do outro lado do rio, coisa repentina, de se 
esfregar os olhos. (...) Em todas as casas era gente se vestindo às pressas, embaraçando a 
mão em mangas de paletó, saindo sem tomar café, pisando em cachorros lerdos, 
cachorros ganindo, gente xingando, gente dando peitada em gente, derrubando chapéu, a 
algazarra, a correira. (...) 

Seriam ciganos? Não estava parecendo. Cigano arma barraca espalhado e pendura panos 
por toda a aparte, em desordem; e aqueles lá acamparam em linha, duas fileiras certas, 
medidas, deixando uma espécie de largo no meio. Também cigano não usa ter cachorros, 
e aqueles tinham, de longe se via os bichos bodejando no capim, dando pulos e bocadas 
no ar, se perseguindo entre as barracas, espanando o ar com o rabo, alegres da vida, 
enquanto os homens andavam ativos carregando volumes, abrindo volumes, se 
consultando, sem tomar conhecimento da cidade ali perto. Seriam engenheiros? 
Mineradores? Gente do Governo?” (HR: 12-3. Grifos nossos) 

A hesitação fantástica ocorre diante do inesperado, do novo. Com a sua chegada, o 

comportamento da cidade muda, as pessoas passam o tempo em vigília. Depois, reconhecendo a 

indiferença dos novos habitantes, tentam fingir ignorância do fato. Outros agem com conformidade 

e resignação: “Não vendo vantagem em ficar plantado diante de um tapume de panos (parece que os 

homens nunca recolhiam aquelas roupas), o povo conformou-se em continuar olhando o 

acampamento de longe” (HR: 25). 

Efetivamente, faz parte do jogo do poder tentar manter velada a sua intimidade, em outras 

palavras, não permitir que o outro veja por completo a sua estrutura. Aliás, já aprendemos com 

Marx5 que a ideologia se vale de estratégias que permitam manter as diferenças entre dominados e 

dominantes. Em A Hora dos Ruminantes, veremos que, mais tarde, o fascínio, ou curiosidade, 

sentida em relação ao outro que se mostrara tão diferente, se esvaece, já que o outro na verdade se 

                                                           
5 Em seu livro O que é Ideologia, no capítulo destinado a analisar “A concepção marxista de ideologia”, 
Marilena Chauí comenta: “Dissemos que a ideologia é resultado da luta de classes e que tem por função 
esconder a existência dessa luta. Podemos acrescentar que o poder ou a eficácia da ideologia aumentam 
quanto maior for sua capacidade para ocultar a origem da divisão social em classes e a luta de classes.” 
(CHAUÍ, 1994: 89-90) Depois a autora exemplifica esses instrumentos de dominação, a saber, o Estado, 
fazendo uso do Direito, e a ideologia, “fazendo com que o legal apareça para os homens como legítimo” 
(CHAUÍ, 1994: 91). 
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revela um igual, com hábitos e linguagem que apenas merecem o riso escancarado de Apolinário, 

no episódio em que é chamado para ser interrogado na venda de Amâncio. Os representantes do 

poder se atrapalham com protocolos sobre como fazer o interrogatório e têm “dificuldade em se 

explicar” (HR: 99), agem de forma ridícula e risível (como no momento em que um deles se distrai 

“por qualquer coisa que o incomodava nos dentes”, “com certeza uma semente de marmelo” – HR: 

98) e, sem conseguirem se entender, acabam liberando Apolinário, que sai da venda consciente do 

esvaziamento do discurso do poder. O cômico de situação provoca nele o riso, desmoralizador e 

transgressor: “Apesar de cansado e aborrecido com a patacoada a que o submeteram, não resistiu à 

vontade de rir e soltou uma gargalhada que ressoou no beco, pouco se incomodando que o ouvissem 

lá dentro” (HR: 101). Essa saudável gargalhada é um dos únicos indícios de vida por parte dos 

habitantes da cidade, que se mostra sempre muito sombria, desde a abertura do romance6, e dá ao 

leitor um refrigério na tensão que acompanha, e, ao mesmo tempo, convida-o a observar com humor 

a crítica feita ao discurso esvaziado do poder. 

Outros elementos poderiam ser analisados com o intuito de recuperar índices que sustentem 

a leitura alegórica do texto, como os diversos comportamentos dos habitantes durante as invasões 

de cães e bois, ou a trajetória de alguns personagens, partindo do “conformismo inconformado” 

(HR: 45) de Geminiano, ou da resignação de Amâncio, passando pela resistência sucumbida de 

Manuel Florêncio, até chegar ao inconformismo revoltoso de Apolinário. Poderíamos ainda analisar 

a perda progressiva dos espaços representativos do indivíduo – a cidade, a casa, o corpo e a 

linguagem –, mas os limites de tempo e espaço dessa comunicação não nos permitem. 

Como vimos, A Hora dos Ruminantes escolhe uma via do insólito para narrar, de forma 

alegórica, o absurdo da opressão que tira a liberdade do sujeito e o condiciona ao medo. Ao 

apresentar situações aparentemente inverossímeis, o autor hiperboliza uma situação que pode ser 

lida como o estatuto de poder, que oprime o sujeito, tanto em atmosferas de regimes ditatoriais, 

quanto em regimes aparentemente democráticos que estão a serviço de uma minoria dominante e de 

seus interesses. Ou pode ser interpretada como qualquer situação de cerceamento do indivíduo e de 

sua liberdade. Sem dúvida, é valioso aceitar o convite para mergulhar com a literatura de José J. 

Veiga em novas e velhas realidades. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

                                                           
6 Vários significantes remetem a uma atmosfera sinistra, sombria, negativa, e já na abertura do romance 
indiciam o tempo de opressão que a cidade será obrigada a viver, por exemplo: “A noite chegava cedo em 
Manarairema.” (HR: 9); “Manarairema ao cair da noite – anúncios, prenúncios, bulícios. Trazidos pelo vento 
que bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo de 
escuro. Palpites de sapos em conferência, grilos afiando ferros, morcegos costurando a esmo, estendendo 
panos pretos, enfeitando o largo para alguma festa soturna. Manarairema vai sofrer a noite.” (HR: 9. Grifos 
nossos).  
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O INSÓLITO E AS PALAVRAS NA LITERATURA GÓTICA 
O caso The Monk 

 
Camila MELLO∗ 

 

The Monk foi escrito por Matthew Lewis na Inglaterra e publicado em 1796. É o único 

romance do autor, que dedicou sua vida principalmente ao teatro e ao cargo de membro do 

parlamento. Mas The Monk é também um punhal afiado. Talvez, para muitos leitores 

contemporâneos, a pergunta que fique ao terminar a leitura do romance é “como o autor conseguiu 

publicar esta obra naquela época?”, e o cenário imaginado para a Inglaterra do final do século 

XVIII é um de pouca liberdade de expressão, de tabus e de crenças tolas. Neste caso, a publicação 

de um romance no qual um monge Capuchinho se entrega aos prazeres da carne e comete dois 

assassinatos causa espanto e curiosidade. Esta percepção da Inglaterra setecentista não está tão 

longe da realidade da época, mas existe toda uma conjunção de fatores que caracterizou mais 

detalhadamente tal contexto e que merece ser investigada. No entanto, vale prevenir o leitor de que 

tal estudo não aliviará o impacto do romance de Lewis. 

A Inglaterra setecentista vivenciou mudanças cruciais. A meu ver, o espírito dessa época só 

pode ser fielmente reconstruído se percebermos o valor profundo de tais mudanças. Para o 

estudioso contemporâneo, inserido em um ambiente de transformações tão rápidas, é muito efêmero 

imaginar os valores que regiam uma sociedade na qual, por exemplo, uma pessoa levava dois dias 

de carroça por estradas de terra de uma cidade da Inglaterra a outra – quando hoje faz-se o mesmo 

percurso em apenas duas horas. É ao primeiro cenário que devemos tentar nos transpor a fim de 

mergulhar na cultura inglesa setecentista. Hoje, temos tantas máquinas ao nosso dispor que definir 

os verdadeiros impactos que a Revolução Industrial pode ter efetivamente causado é tarefa árdua. 

Mas, certamente, a vida e as crenças de cada cidadão inglês foram modificadas pelo advento da 

indústria. Farta em mão-de-obra e em matéria-prima, a Inglaterra foi pioneira em tal processo. Suas 

primeiras máquinas viabilizaram o aumento da fabricação de diversos produtos, novas 

oportunidades de trabalho, novas possibilidades de comércio, entre outras melhorias em geral. Por 

outro lado, o espaço tomado pelas fábricas desabrigou centenas de trabalhadores rurais, e a nova 

estrutura de trabalho deixou outras centenas sem emprego. As grandes cidades inglesas, 

principalmente Londres, foram acumulando pessoas, doenças e sujeira. 

Muito mais pode ser dito sobre este contexto, mas gostaria de propor um foco mais restrito: 

atentar para as inovações que a indústria causou no campo da impressão e circulação de obras 

escritas. Com máquinas mais complexas, jornais, panfletos e livros começaram a ser produzidos e 
                                                           
∗ Mestre em literaturas de língua inglesa pela UERJ e doutoranda em literatura comparada na mesma 
instituição, sobre orientação da Profa. Dra. Maria Conceição Monteiro. 
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comercializados em maior quantidade e velocidade. Como Ian Watt descreve em A ascensão do 

romance (1957): ”Uma estimativa moderna da publicação média anual de novos livros, exceto 

panfletos, sugere que o número praticamente se quadriplicou o longo do século; entre 1666 e 1756 a 

média anual foi inferior a cem e de 1792 a 1802 saltou para 372” (WATT, 2007: 36). 

Mas esta estimativa pode nos dar a impressão da existência de um vasto público leitor, 

quando na realidade ele era muito limitado. A produção quadriplicou, sim, mas permaneceu muito 

pequena em relação ao total da população, que no final do século era de pelo menos 6 milhões de 

pessoas, só na Inglaterra. “O alto custo dos livros no século XVIII enfatiza o rigor dos fatores 

econômicos que restringiam o público leitor” (WATT, 2007: 39), assinala Watt, e continua: “Um 

trabalhador braçal ganhava em média dez xelins por semana, enquanto que um artesão 

especializado ou um pequeno comerciante se satisfazia com uma libra semanal” (WATT, 2007: 39), 

sendo praticamente impossível que adquirissem, por exemplo, uma cópia original do Robinson 

Crusoe (1719) de Daniel Defoe, que custava cinco xelins o exemplar (WATT, 2007). 

Mesmo que em escala limitada, como Watt (2007) nos mostra, a publicação e a venda de 

livros e outros materiais escritos sofreram um grande impulso decorrente do contexto em mutação 

da Inglaterra setecentista. Mas a verdadeira revolução literária que ocorreu nesse momento não foi 

somente relacionada a impressão, mas primordialmente ao conteúdo do que era impresso. Segundo 

Sandra Vasconcelos em Dez lições sobre o romance inglês do século XVIII (2002), antes do 

surgimento do romance, os leitores ingleses gozavam de diversas fontes de leitura: obras picarescas 

e de costume, obras biográficas sobre criminosos e prostitutas, os relatos de peregrinos, as novelas 

de amor, os contos e novelas medievais, e os romances franceses – que já apresentavam alguns 

traços do realismo que iam permear as obras dos primeiros romancistas ingleses (VASCONCELOS, 

2002: 10-11). Alguma mudança aconteceu nesse cenário para que essa tradição literária fosse de 

certa forma superada pela tradição do romance realista. Os preceitos do Iluminismo forneceram os 

fatores para tais mudanças. A transição da sociedade feudal para a sociedade moderna foi 

impulsionada e impulsionou a evolução do pensamento humano, que passou a buscar o apoio do 

racionalismo, da pesquisa e da ciência em detrimento de um esquema de conhecimento baseado na 

fé, na crença e no mito. Como John Locke (1632-1704) postula no livro IV, capítulo XVII de 

Ensaio sobre o entendimento humano (1690), ”a sensibilidade e a intuição alcançam pouco (...). 

Devemos descobrir, examinar, e comparar as possibilidades de ambas. Neste caso, a faculdade que 

nos permite descobrir certezas em uma e probabilidades em outra é a que chamamos de razão” 

(LOCKE, 1690)1. Essa nova concepção do humano foi incorporada pela literatura. A produção 

ficcional emergente no século XVIII, dita realista e inaugurada por Daniel Defoe, Samuel 

                                                           
1 Todas as traduções cujos originais estão em inglês são de minha autoria. 
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Richardson e Henry Fielding, não mais preocupou-se em divagar por mundos maravilhosos e 

fantásticos, e sim em retratar o personagem que, em total exercício de suas faculdades, representava 

o espírito empreendedor da classe média emergente e definia os padrões de virtude que deveriam 

ser seguidos. Como o próprio Fielding decreta no livro VIII de Tom Jones (1749), “acredito ser 

razoável pedir que nossos autores mantenham-se nos limites do possível; e lembrem-se que é pouco 

provável que um homem acredite que alguém fez algo que ele mesmo não pode fazer” (FIELDING, 

2000). 

Em meio a esse contexto, a literatura gótica debuta. Os traços cruciais que marcaram sua 

narrativa evidenciam os pontos divergentes entre ela e a literatura realista emergente. O resgate do 

gênero romanesco talvez seja o primeiro ponto a chamar a atenção do leitor. Em vez de tratar de 

personagens da vida comum, situados em um contexto específico, realista e bem definido, o 

universo dos romances góticos retoma os grandes cenários (castelos, vastas paisagens, estradas, 

florestas), bem como o deslocamento geográfico dos protagonistas. O uso do excesso é outra 

característica que diverge radicalmente da narrativa realista. Talvez a grande diferença entre os 

protagonistas de Fielding, Richardson e Defoe aos de Ann Radcliffe, Matthew Lewis e Horace 

Walpole seja que os primeiros sofrem, amam, choram, ao passo que os segundos se jogam no 

desespero, compactuam com as trevas por um amor, desmaiam e perdem a fala: “Em um surto de 

paixão” (LEWIS, 1998: 19) descreve o narrador de The Monk, “[Donna Rodolpha] arrebentou uma 

veia do coração e faleceu em poucas horas” (LEWIS, 1998: 19). Outro exemplo: Emily (The 

Mysteries of Udolpho, Ann Radcliffe, 1794) não apenas aprecia os Alpes em suas viagens; ela se 

sente dominada pela beleza de sua imponência, o que nos mostra que o gótico sempre expõe o 

cúmulo das emoções humanas. Outras características podem ser enumeradas a fim de ilustrar de que 

forma a narrativa gótica setecentista divergiu da realista: o uso de vocabulários que evocam o terror, 

a presença do fantástico e do maravilhoso, a ausência de um exame da moralidade dos personagens 

(como temos em Tom Jones de Fielding, por exemplo), são mais alguns traços que podem ser 

apontados e comprovados com exemplos sólidos. Mas acredito que todas essas características, ou 

estratégias, estão relacionadas ao insólito. Já que é o trabalho de Sigmund Freud que alimenta a 

minha pesquisa, designarei o insólito como o estranho, apenas para manter uma coerência com a 

nomenclatura do autor2. 

O texto “O estranho” foi publicado pela primeira vez com o título “Das Unheimliche” em 

1919. Esse texto é considerado uma resposta ao antecessor de 1906, “Sobre a psicologia do 

estranho”, de Ernst Jentsch, que conclui que o estranho está relacionado ao novo e não-familiar. Na 

                                                           
2 Sendo uma estudiosa do gótico enquanto gênero, entendo o insólito e o estranho como duas estratégias 
narrativas similares, pois ambas lidam com aquilo que perturba a nossa estabilidade por ser radicalmente 
incomum. 
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concepção de Jentsch, é o sentimento de incerteza diante do novo que produz o estranho. No 

entanto, fazendo uma análise das definições da palavra heimlich em diversas línguas, Freud conclui 

que o seu significado acaba encontrando o significado de unheimlich, seu oposto, o que mostra que 

a ambivalência que constitui o conceito do estranho escapou aos olhos de Jentsch. É inspirado pelo 

conto “O homem de areia” (1817), do autor romântico alemão E.T.A. Hoffman – também citado no 

trabalho de Jentsch – que Freud desenvolve as seguintes conclusões: a criança transfere alguns de 

seus desejos para outro corpo, já que seu meio exige que tais desejos sejam reprimidos. Este outro 

corpo passa a ser uma subdivisão de si, um duplo. Mas, uma vez que a necessidade do duplo se 

extingue e é superada, ele é destruído; ele deixa de ser algo que foi familiar e passa a ser uma 

ameaça que deve ser eliminada. Daí percebemos que o unheimlich realmente tem suas raízes em 

algo que um dia foi heimlich: o que era familiar e foi reprimido no passado, ao ressurgir, causa 

estranhamento. Freud adiciona que situações inexplicáveis que tenham conexão com o 

desconhecido ou o místico também causam o estranho: a repetição (por exemplo, reencontrar 

repetidamente uma mesma pessoa ou se perder e acabar em um mesmo local várias vezes) e a 

onipotência do pensamento (isto é, encontrar alguém em que se pensava minutos antes, ou desejar 

uma situação e vê-la acontecer) são manifestações que nos remetem a uma fase animista do ser 

humano, há tempos superada; quando tais fenômenos ressurgem, eles desencadeiam o estranho. 

Já que o gótico trabalha com a questão da repressão e do retorno do que antes era familiar, o 

conceito do estranho é pertinente ao seu estudo. Mas além dele, existe ainda outra idéia que vale 

mencionar aqui. Em Identity and Difference (1997), Kathryn Woodward traça uma análise sobre 

vários estudos relacionados a formação da identidade a partir de uma diferença. Quando fala sobre 

Jacques Lacan, a autora foca o seguinte processo: o primeiro senso de identidade que a criança tem 

acontece na fase imaginária, na qual ela/ele não se percebe diferente da mãe. Quando tal distinção 

começa a acontecer, a identidade da criança passa a se formar baseada em seu reflexo nos olhos dos 

outros, isto é, sua noção de si depende do outro e nasce da falta de unidade com a progenitora; “esta 

falta gera a tendência de identificação com figuras exteriores poderosas e significativas” 

(WOODWARD, 2002: 45). A identidade decorrente de uma falta e a busca por figuras exteriores 

poderosas são noções pertinentes aos estudos do gótico literário, pois esses são os processos que 

caracterizam a estratégia narrativa denominada como o sublime. 

O sublime foi definido pelo filósofo Edmund Burke em "Investigação filosófica sobre a 

origem de nossas idéias do Sublime e do Belo", de 1757, como o sentimento mais profundo e mais 

fugidio ao racional provocado por uma cena ou evento. Para o autor, três sentimentos são evocados 

quando o sublime ocorre: a surpresa, o medo e o terror, sendo este último o “princípio regente do 

sublime” (BURKE, 1995: 329). De que forma tal conceito se manifesta na literatura gótica? A já 
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mencionada Emily de The Mysteries of Udolpho pode servir novamente como exemplo: ao 

aproximar-se do castelo do poderoso Montoni pela primeira vez, ela observa a “grandiosidade 

gótica de sua estrutura, e suas paredes moldadas por pedras escuras, que lhe conferiam um ar 

sombrio e sublime” (RADCLIFFE, 1998: 227) e sente-se melancólica e perplexa; quanto mais os 

raios do dia se esvaiam, mais o prédio parecia “silencioso, solitário e sublime” (RADCLIFFE, 

1998: 227) e suas formas ficavam mais aterrorizantes, mas Emily “continuava a olhar” 

(RADCLIFFE, 1998: 227). Estão aí as idéias de Freud, Lacan e Burke articuladas: a personagem 

vivencia o sublime através da imagem grandiosa do castelo; esta imagem (como se comprova na 

trama do romance) representa o poder irrefutável de um homem; tal poder traz à tona sua 

sexualidade reprimida, e este retorno evidencia uma falta e desencadeia o estranho. A reação final 

da personagem é ambígua: medo e desejo, atração e repulsa. É também dentro desta lógica que 

entendemos porque Jonathan Harker não consegue tirar os olhos do conde Drácula; Victor 

Frankenstein não consegue simplesmente amar ou odiar a Criatura, ele sente os dois; Sophie 

Fevvers, a trapezista alada de Angela Carter, é tão grotesca quanto fascinante; o prazer da Lori 

Lamb de Hilda Hilst é repugnante, mas lemos seu caderninho rosa até o fim. Inúmeros outros 

personagens podem ser citados, mas é na criação de Matthew Lewis que vamos nos focar. 

O monge Ambrosio de The Monk, caso não fosse monge, teria uma Madrid inteira de 

pretendentes aos seus pés. Ele é descrito como de porte nobre, incrivelmente bonito, olhos negros e 

brilhantes – cujo olhar penetrante poucos conseguiam suportar – e uma expressão severa, temerosa 

e poderosa. Este trecho foi tirado da página 20 do romance. Já na página 259, ele é chamado de 

“violador”; na página 261, de “monstro da hipocrisia”; “abandonado por Deus” na 373; e “monge 

desesperado” na 377. Isso significa que The Monk nos propõe a trajetória de um ser humano que vai 

de um pólo a outro. Ao contrário do que pode parecer em uma primeira leitura, tal caminho seria o 

de queda ou o de deteriorização das virtudes de um homem de Deus, mas eu gosto de entender esse 

caminho de outra forma: não se trata da passagem de um ponto positivo a outro negativo, e sim da 

constatação de que ambos os pontos existem concomitantemente e que a glorificação de um pólo 

em detrimento do outro pode ter conseqüências funestas. Um resumo breve do enredo do romance 

pode ajudar tal análise. 

The Monk é formado por duas tramas que se interpelam. Agnes é a personagem em torno da 

qual uma das tramas se desenvolve. Prometida à Igreja, Agnes assume o véu com um filho na 

barriga. Antes de ter que cumprir seu destino indesejado, ela se apaixona e consome uma união 

impossível. Ambrosio, Matilda e Antonia formam os três personagens principais do segundo 

núcleo. Símbolo de virtude, Ambrosio é o monge mais importante da Espanha. Seu fiel aprendiz, 

Rosario, é na verdade Matilda, uma mulher que, apaixonada pelo monge, traveste-se a fim de 
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conseguir conviver com seu amor. Evidentemente, Ambrosio repele Matilda ao descobrir seu 

disfarce. A luxúria é um pecado imperdoável a seu ver. É exatamente por causa dessa convicção 

que Ambrosio denuncia Agnes a sua superiora, atirando a pecadora à pena de morte, mesmo que ela 

peça ao monge por clemência. As maldições que Agnes roga a Ambrosio se concretizam: o monge 

acaba cedendo aos encantos de Matilda; depois, se apaixona por Antonia, uma fiel; e, finalmente, 

para conseguir possuir seu objeto de desejo, Ambrosio aceita um pacto com o diabo proposto por 

Matilda e acaba assassinando sua amada. Inúmeros detalhes estão omitidos neste resumo, mas o que 

me interessa aqui é atentar para os momentos nos quais o estranho e o sublime se manifestam. 

Poderíamos analisar o uso de um vocabulário que expõe o sublime, e poderíamos até ver a 

própria estrutura do romance como uma estrutura sublime em si, isto é, cheia de momentos 

ofegantes, de picos emocionais arrebatadores, de cenários entorpecentes. Mas, tentando manter uma 

visão menos detalhista da obra, é muito interessante observarmos como a narrativa toda – de ambos 

os núcleos – gira em torno de repressões e retornos. Agnes tem seu destino traçado, portanto todos 

os seus desejos são reprimidos. Quando a paixão bate à sua porta, ela não resiste; quando Ambrosio 

a desvenda e sua superiora decide puni-la, sua penitência é desumana: ela é mantida em cativeiro 

nos confins dos salões subterrâneos do convento, sem luz, água ou comida, e presencia o 

definhamento do corpo de seu bebê. Ambrosio passa a vida inteira aos cuidados da religião. Abafa 

todos os seus desejos, aleija todas as suas curiosidades, torna-se um instrumento da perfeição 

divina: “Ele viveu trinta anos, cujas horas passou estudando, em total separação do mundo e 

mortificação da carne” (LEWIS, 1998: 19). Mas quando todos os sentimentos calados dentro de si 

afloram, ele se torna um monstro, um devasso. A população de Madrid é regida também pelas suas 

crenças religiosas, pelos padrões do que é certo ou errado; mas no dia em que o escândalo da prisão 

de Agnes é descoberto, a cidade inteira se transforma em um motim de delinqüentes; eles matam 

freiras, invadem o convento, destroem a casa de Deus. Diga-se de passagem, essa cena ilustra 

perfeitamente as idéias de George Bataille no texto “A transgressão”, no qual o ator afirma que “se 

a morte prevalece sobre um ser soberano, que parecia ter triunfado sobre ela” – no nosso caso, a 

superiora do convento de Agnes e suas cúmplices, que são assassinadas pelo povo –, “esse 

sentimento se sobrepõe e a desordem é sem limites” (BATAILLE, 2004: 101). Agnes, Ambrosio, o 

povo de Madrid: o que rege suas condutas no romance são suas reações às repressões que lhe são 

impostas. 

Esse movimento de repressão e retorno e da vivência do sublime, é acompanhado pela 

capacidade ou não de produzir um discurso eloqüente. Esta é a característica mais intrigante do 

romance, a meu ver, e que me inspirou para este artigo. A atração, a repulsa, o nojo, o desejo, a ira, 

enfim os sentimentos exacerbados que caracterizam os picos emocionais da trama – portanto, os 
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momentos de manifestação do estranho e do sublime – são acompanhados ou pelo discurso inflado 

ou pela total mudez. 

Em Institutio Oratoria (95 d.C.), o professor de retórica Marco Fábio Quintiliano disserta 

sobre a arte da oratória. No livro XII, capítulo 1, o autor determina que as características mais 

importantes de um bom orador é a presença de espírito, a calma, e certo distanciamento em relação 

ao público. Acima disso, o orador deve ser essencialmente bom, pois a eloqüência pode se tornar 

perniciosa se dominada por um sujeito ruim. A visão dicotômica de Quintiliano, a meu ver, é muito 

limitada, pois, como já indiquei, estamos trabalhando com um romance que nos ensina exatamente 

que o vício e a virtude caminham lado a lado. Mas mesmo com argumentos de base questionável, 

Quintiliano faz afirmações que enriquecem a leitura de The Monk. Se nos concentrarmos no 

personagem Ambrosio, fica evidente que ele vivencia a perda de sua eloqüência ao mesmo tempo 

em que a virtude perde espaço em sua alma. No capítulo I do romance, eis a descrição do monge 

que encontramos: 

Seu conhecimento é dito o mais profundo, sua eloqüência a mais persuasiva. (...) O som 
de sua voz parecia penetrar na alma [de Antonia]. (...) A atenção de todos era 
inexplicavelmente atraída a ele. (...) Em uma linguagem nervosa, clara, e simples, o 
monge falava sobre as belezas da religião. (...) [O público] se entregava às palavras de 
consolo do orador, e quando sua voz tornava-se melodiosa, eles se sentiam transportados 
às regiões coloridas e vivas que o monge lhes descrevia (LEWIS, 1998: 19-21). 

Mas o Ambrosio ao qual o narrador se refere nesta citação ainda é o Ambrosio puro e 

virtuoso. Segundo Quintiliano: 

A mente não pode estar em condições de realizar os mais nobres estudos a não ser que 
esteja completamente livre do vício, [pois] a mente que pretende estudar arduamente deve 
estar limpa. Então, e somente então, quando ela está livre para ser sua própria 
comandante, e quando nenhum outro objeto a importuna ou a distrai, ela conseguirá 
manter seus objetivos e prioridades. (QUINTILIANO, 95, v. XII, cap.1) 

E é exatamente a deterioração dessa máxima que acontece em The Monk. Assim que 

Ambrosio perde as rédeas da virtude, ele também perde a força de seu discurso. Quando Rosario, 

seu fiel aprendiz, revela ser Matilda, ele fica “estupefato, acanhado, e irresoluto, incapaz de 

pronunciar sequer uma sílaba” (LEWIS, 1998: 55). Quando a mãe de Antonia o flagra no quarto de 

sua filha, prestes a estuprá-la, “ele não consegue produzir mais que frases quebradas e desculpas 

contraditórias” (LEWIS, 1998: 261). Quando é capturado após assassinar a mesma Antonia, “o 

abade não faz esforço para se defender, preservando silêncio total” (LEWIS, 1998: 336). E ao 

encontrar o demônio, já nas páginas finais do livro, ele perde por completo o que no início da trama 

é o símbolo de seu poder: “seu terror era tal que aniquilou suas faculdades mentais. (...) 

Aterrorizado com a aparição tão distinta do que havia imaginado, Ambrosio manteve-se olhando 

para a besta, desprovido do poder de fala” (LEWIS, 1998: 364; 369). Essa reação é prevista também 
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na definição do sublime oferecida por Márcio Seligmann-Silva: “o sublime é uma manifestação do 

real como princípio de morte que nos abala de tal modo que perdemos a capacidade de criar 

conceitos” (SELIGMANN-SILVA, 2002: 34). Tal idéia também pode ser relacionada ao estranho 

de Freud: um corpo que retorna e que nos ameaça causa o sublime, e, diante disso, perdemos nossas 

faculdades; diante do corpo de Matilda, que encarna desejos reprimidos, e diante da personificação 

do próprio Mal, Ambrosio se cala. 

O contrário ocorre com Matilda. Quando desvenda seu amor por Ambrosio, exalta-o com a 

linguagem mais humilde e admirada. Ao confessar que travestiu-se para estar perto dele, “a agitação 

do momento travou sua voz” (LEWIS, 1998: 54). Mas, mais adiante, quando Ambrosio cai em suas 

graças e se torna um viciado pelos prazeres da carne, Matilda cresce: “Ela não mais falava para 

insinuar, mas para comandar: [Ambrosio] se encontrou incapaz de quebrar seus argumentos, e foi 

obrigado a aceitar a superioridade de seu julgamento” (LEWIS, 1998: 200). E quando o monge 

começa a sentir que o destino de ambos é fatal, ele confessa que preferiria nunca ter visto o rosto de 

Matilda, ao que ela responde com uma represália e “com um ar apaixonado e magistral, que 

impressionou o monge com admiração” (LEWIS, 1998: 334). Quintiliano diz que “o melhor 

remédio para o acanhamento é confiar nos seus princípios” (QUINTILIANO, 95, v.XII, cap.2). A 

perda do poder da eloqüência de Ambrosio resulta da ruína de seus princípios; e a conquista do 

poder da fala por parte de Matilda (sem acanhamento) resulta do domínio que ela exerce sobre seu 

desejo. Como já mencionei, os pólos positivo e negativo existem em concomitância, e a glorificação 

de um pólo em detrimento do outro pode ter conseqüências funestas. É o que vemos em The Monk: 

a vivência do pecado (pólo negativo reprimido) tem como conseqüência o fim do poder de 

eloqüência do padre. 

Voltando ao início do texto, eu afirmei que The Monk é um punhal afiado. Complemento a 

idéia agora dizendo que este punhal é rigorosamente apontado para o coração da igreja católica. A 

exposição do crime e da bestialidade nos próprios confins de dois conventos pode ser entendida 

como uma manifestação do autor em relação a instituição mencionada. Há uma descrição sobre as 

intenções do personagem Lorenzo que, a meu ver, se confunde com a posição do próprio autor: 

Ele resolveu aproveitar a oportunidade e mostrar ao povo, em cores vivas, o quão grande 
eram os abusos freqüentemente praticados em mosteiros, e o quão injusto e 
indiscriminado era o fervor público em relação aos que vestiam hábitos religiosos. Ele 
ansiava pelo momento destinado a desmascarar os hipócritas e convencer os cidadãos de 
que uma aparência de santidade nem sempre carrega um coração virtuoso. (LEWIS, 
1998: 298) 

Se hoje ainda este romance pode ser surpreendente, voltamos então a questão de sua 

publicação na Inglaterra do século XVIII. Estudos sobre a recepção de The Monk (estudos estes que 

constam no próprio prefácio do romance na edição utilizada aqui) mostram que ele foi publicado e 
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imediatamente censurado, para ser redistribuído tempos depois em uma edição com cortes. Esta 

segunda edição foi um fracasso de vendas. Tempos depois, o romance foi adaptado inúmeras vezes 

para o teatro. Este percurso é muito interessante: o romance foi esgotado, depois considerado 

pernicioso, sua edição “comportada” não vendeu bem, e, por fim, ele foi adaptado para o teatro (que 

alcançava um público muito maior na época), em inúmeras montagens. A primeira pessoa, ou grupo 

de pessoas, que leu este romance e que concordou em publicar sua primeira edição sem cortes, e 

também o próprio Matthew Lewis, foram bastante ousados. Esse tipo de impulso artístico 

desafiador que constitui a arte da escrita gótica me surpreende mais do que a própria reação 

ambígua por parte dos críticos e do público mais pudico – afinal de contas, atração e repulsa são 

movimentos previstos dentro do universo do gótico literário. 
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A FICÇÃO DE OS LEÕES DE BAGDÁ E O INSÓLITO DO REAL 
 

Geysa SILVA∗ 
 

As fábulas consagraram os animais como exemplos de sabedoria, de esperteza, de inocência 

ou até mesmo de maldade, ao encenar um discurso pedagógico que pretendia ser exemplar, 

particularmente para as crianças, mas também para os adultos em geral. Ficaram registradas, nos 

arquivos da literatura considerada canônica, as obras de Esopo e de La Fontaine, em que as 

narrativas são fechadas por uma coda moralizante, que se institui como resumo e lição a tirar da 

história que foi contada. 

Em Os leões de Bagdá (VAUGHAN; HENRICHON, 2008), tem-se um procedimento 

parodístico das antigas fábulas, quando os animais, atingidos por um evento provocado pelos 

humanos, são forçados à reflexão do que importa em suas vidas e a decidir seus destinos. A partir 

de um fato real − o bombardeio de Bagdá, em abril de 2003 −, os autores criaram uma história em 

quadrinhos para narrar as desventuras de quatro leões que terminaram mortos pelos soldados 

americanos. 

O insólito do episódio se concentra na atitude dos homens que abrem as jaulas ao soltarem 

as bombas sobre o zoológico. Assim, oferecem a chance de liberdade àqueles que há muito a tinham 

perdido e aos que, nascidos no cativeiro, nunca a conheceram. Inteiramente dramatizada, a ficção 

tem como fio condutor a discussão sobre as vantagens e as desvantagens de ser livre, tópico que 

marca as diferenças de comportamento das personagens, diante do comodismo da prisão que 

habitavam (fig. p.43). Tudo começa quando um pássaro anuncia que “O céu está caindo”, para 

desespero de Zill, o leão que tem sob sua guarda uma leoa, Noor; o filho deles, Ali e uma leoa 

velha, Safa (fig. p.41). 

 A família se constitui como as famílias humanas, com seus ciúmes, invejas, mas também 

amor e solidariedade. Noor é a idealista que acredita na união dos submissos para vencer o opressor, 

por isso não hesita em dirigir-se ao inimigo tradicional (o antílope) e propor uma aliança inusitada 

entre eles: “Não é hora de voltar--se para antigos ressentimentos, antílope” (VAUGHAN; 

HENRICHON, 2008: 14). Zill é o menos expressivo, preocupa-se em manter a paz entre as duas 

leoas. Ali, o leãozinho é o jovem que precisa descobrir o mundo, saber como é tudo “lá fora”. Safa 

é a voz da experiência. Cega de um olho, sua fala é profética e, como Tirésias, prevê a catástrofe 

iminente: “E eu digo que, em breve, tudo o que conhecemos desaparecerá” (VAUGHAN; 

HENRICHON, 2008: 12). 

                                                           
∗ UNINCOR 
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Optamos por dividir o trabalho em partes para que melhor pudéssemos tornar explícitos 

alguns dos diversos ângulos em que o texto de Os leões de Bagdá pode ser lido. Teremos: a tragédia 

insólita e a espacialização. 

A TRAGÉDIA INSÓLITA 

Tal como a conhecemos, a tragédia nasceu na Grécia antiga, quando os homens resolveram 

indagar sobre seus destinos. Surpreendidos pela presença do inesperado, os gregos procuraram 

resolver os mistérios da existência através de sua mitologia e de representá-los em seu teatro. 

Envolvendo personagens nobres, a tragédia trata de homens superiores aos homens comuns e seus 

sofrimentos também são maiores e trazem conseqüências mais terríveis, como dizia Aristóteles. 

Ressalte-se que, simbolicamente, os leões são os reis dos animais, ocupam o mais alto grau 

na hierarquia de um poder que, na verdade, foi imaginado pelos humanos, talvez inspirados no 

aspecto físico, na imponência do porte e do andar.  São esses reis que, na história em questão, de 

modo semelhante a Édipo, vão ser atingidos pelo destino. O papel do destino ou moira é decisivo 

para o desenlace que mostra o mundo em ruínas, sem possibilidade de reconstrução. As 

personagens, tanto na história dos “reis de Bagdá”, quanto na história do rei tebano, são inocentes, 

por isso sua desgraça desperta nossa compaixão. Édipo não sabe que matou o pai, os leões não 

sabem sequer o que está acontecendo. Esses últimos alegorizam os homens comuns que são 

sacrificados numa guerra inútil e incompreensível. 

A verdadeira tragédia deve deixar sempre aberta a possibilidade de relação com nosso 
próprio ser. De modo algum encontra lugar, nesta ordem de idéias, o cômputo da culpa e 
da expiação moral e, nesse sentido, Aristóteles diz, com toda clareza, que nossa 
compaixão só pode surgir quando somos testemunhas de uma desgraça imerecida 
(LESKY, 1990: 35). 

Interessante notar que Safa e não, Zill, é a personagem que melhor encarna as características 

do herói trágico. Ergue-se diante dos outros, luta contra sua própria vontade de permanecer no 

zoológico e, por muito pouco que tenha influência sobre os fatos, tudo o que faz resulta de suas 

decisões. Ela se torna heroína num mundo abandonado pelos deuses e pelos tratadores, entregue ao 

insólito dos acontecimentos; está praticamente isolada em suas opiniões, aproximando-se apenas de 

Ali, por sua ternura para com ele e por quem não hesita em arriscar a vida. Violentada por leões de 

um grupo rival do seu, quando ainda vivia na floresta, Safa é sustentada pela força primeva da 

natureza e será valente até o final. 

Como acontece no teatro barroco, o enfrentamento de poderes inexplicáveis é assumido no 

íntimo do herói que se fecha sobre si mesmo e desperta a admiração do leitor. A esse respeito veja-

se o que diz Lesky. 



 39

Como luminoso contraste aparece no outro lado a figura de Heracles, como o herói de 
todas as virtudes estóicas e, em vez da compaixão e do terror que a tragédia deve 
despertar, surge a admiração como fator que, posteriormente, na teoria e prática do teatro 
barroco, estava destinado a desempenhar significativo papel (LESKY, 1990: 34). 

O insólito da aventura trágica dos leões está expresso não só na plasticidade das belas 

ilustrações, mas também na potencial capacidade da linguagem de carregar de imagens as palavras 

e, a partir daí, criar uma segunda realidade. A narrativa se constitui como uma grande metáfora do 

que ocorreu com o povo de Bagdá, com aqueles que, até mesmo sendo opositores do ditador Sadam 

Husseim, tiveram de suportar um bombardeio que destroçou o trabalho de existências inteiras, além 

de lhes infligir perdas afetivas irreparáveis. 

Ao transpor para os animais a tragédia da chamada Operação Iraque Livre, os autores usam 

a estratégia das antigas fábulas, porém com menor grau de ironia.  É sintomática a palavra de Noor 

ao ver Zill e Safa mortos, pouco antes de ela mesma e Ali morrerem: “ANIMAIS!” (VAUGHAN; 

HENRICHON, 2008: 126) (fig. p.48). 

Essa inversão de perspectiva da posição tradicional humanista acentua o insólito, ao trazer 

para as páginas de uma HQ as imagens perturbadoras da fragilidade de nossas posições diante do 

poder interno ou externo ao Estado a que pertencemos. Tal como a literatura fantástica, o insólito 

em Os leões de Bagdá amplifica o território das HQs que adentram assim o campo da filosofia e 

colocam as interrogações: Que mundo é esse? Qual nosso poder de decisão? Observe-se o que 

Cesarini diz a respeito do fantástico e que pode ser aqui observado: 

A modalidade literária que foi assim produzida serviu, naquela específica contingência 
histórica, para alargar as áreas da “realidade” humana interior e exterior que podem ser 
representadas pela linguagem e pela literatura e, ainda mais, para colocar em discussão as 
relações que se constituem em cada época histórica, entre paradigmas de realidade, 
linguagem e as nossas estratégias de representação (CESARINI, 2006: 67-8). 

A aparição inesperada de alguém ou de algo, no espaço habitado no cotidiano, é para os 

humanos uma surpresa desagradável, que inúmeras vezes causa inquietação e até mesmo um grande 

medo, suscitando reações como o desequilíbrio emocional entre os membros de determinada 

comunidade. Tal acontece com o surgimento de estranhos, com os fenômenos inexplicáveis (como 

nos casos de poltergeist) ou quando ocorre a invasão de animais selvagens em plena área 

urbanizada. 

 Em Os leões de Bagdá, o insólito está na inversão narrativa, visto que são os animais que se 

deparam com o fato estranho. Eles são surpreendidos com a intrusão de “pássaros” desconhecidos 

que cruzam os céus, fazendo um barulho ensurdecedor, a ponto de Zill dizer “Eu imploro meu reino 

pela surdez” (VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 13) (fig. p. 44). Ou ainda quando Noor pergunta: 

“Zill, o que é isto? O que está acontecendo?” (VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 70). É a 
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ignorância diante de seres irreconhecíveis e de fatos que não são compreendidos, com as 

peculiaridades de pesadelo, que vai desembocar no trágico final. Porque a morte chega sem que o 

mistério do bombardeio fique esclarecido para suas vítimas. Vidas se acabam, um espaço é 

destruído. 

A ESPACIALIDADE 

Pensar a História é pensar a temporalidade e repercute de modo direto sobre a maneira como 

pensamos o espaço. Tradicionalmente o espaço era considerado uma superfície contínua sobre a 

qual nos localizamos e, portanto, uma simples medida de representação, algo acabado, 

essencializado e que servia apenas para a representação de diversos momentos do tempo. Hoje o 

espaço é visto como o campo onde se desenrolam múltiplas trajetórias e o lugar é o espaço 

carregado de subjetividade. Nessas condições, o lugar é também transformado em local, adquirindo 

características totêmicas, no sentido de que é o ponto vital de apoio das práticas do cotidiano, abrigo 

seguro que implica necessariamente a regionalização e certa hostilidade ao diferente ou estranho. 

Essa é uma característica ambígua do espaço, uma vez que pode conduzir ao reconhecimento da 

identidade cultural, todavia pode levar ao fechamento e a uma maneira conservadora de ver o 

mundo, sendo indiferente ao que acontece “fora”, além de nossa espacialidade, ou seja, da forma 

como vemos o espaço em geral. 

As trajetórias dos outros podem ser imobilizadas enquanto prosseguimos com as nossas; 
o desafio real da contemporaneidade dos outros pode ser desviado ao os relegarmos a um 
passado (retrógrado, antiquado, arcaico); os fechamentos defensivos de um lugar 
essencializado parecem permitir um descomprometimento mais amplo e fornecer um 
alicerce seguro (MASSEY, 2008: 26). 

Ora, se as identidades são construídas em relações espaciais, isso nos sinaliza a importância 

da questão da geografia para entendermos a multiplicidade dos seres que convivem no mesmo 

espaço ou daqueles que interagem com seres de espaços vizinhos. O espaço é, portanto, a dimensão 

que possibilita essa heterogeneidade, isto é, a existência simultânea de outros diferentes de nós, com 

suas trajetórias singulares e suas próprias histórias para contar; ele não é um recipiente fechado 

onde tudo está conectado com tudo, mas uma superfície de resultados imprevisíveis, sempre aberto 

a novas intervenções e onde o social é construído. 

 Nota-se que o espaço é vivo e que as tentativas de dominá-lo têm sido inúmeras, desafiantes 

e quase sempre resultam em guerras inúteis e arrasadoras. Isto significa que estudar a espacialidade 

é adentrar aspectos interdisciplinares, deslizar da geografia para a filosofia, por exemplo, e dessas 

para a teoria da literatura. Sem dúvida as novas posições a respeito desse assunto implicam uma 

posição política, explicitam a atitude diante do mundo de agora que entra em nossos lares 

diariamente, através dos meios de comunicação. 
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Trata-se de um mundo sendo feito, através de relações, e aí se encontra a política. 
Finalmente há um impulso em direção a “uma mentalidade aberta”, para uma positividade 
e plenitude da vida, para o mundo além do torrão de cada um, quer seja a própria pessoa, 
sua cidade ou as partes específicas do planeta em que vivemos e trabalhamos, um 
compromisso com essa temporalidade radical que é a condição de e para a espacialidade. 
(MASSEY, 2008: 37) 

Os leões de Bagdá é uma narrativa em que o conflito é atravessado pela posse do espaço. A 

contemporaneidade de interesses é facilmente observável: os americanos querem ocupar a capital 

iraquiana, os adeptos de Sadam Hussein querem mantê-la em seu poder, os leões querem abandoná-

la e voltar para a selva. Carregado de interesses políticos, o episódio histórico é encenado no espaço 

do livro, mediante a escritura do fato irreversível e resgata-o para o conhecimento de seus leitores. 

O zoológico, que era um enclave na cidade, subitamente se liberta de suas características e 

torna-se território livre, todavia sem condições de continuar a ser habitado. O bombardeio que 

assola Bagdá modifica o espaço, torna imperativo aprender um novo modo de vida e obriga os seres 

a improvisarem soluções para problemas nunca enfrentados anteriormente. Além disso, conflitos 

afloram entre os próprios animais e a luta pela sobrevivência resulta em acontecimentos que fazem 

do espaço uma verdadeira arena, onde a força física vai ser decisiva nos combates que se travam 

entre as espécies, excetuando-se os que são dirigidos pela espécie humana, pois contra o poder 

tecnológico dos homens nada existe a fazer. As disputas entre as espécies são exemplificadas pela 

atuação dos macacos, que seqüestram Ali e pretendem integrá-lo a seu bando e pela ferocidade do 

urso Fajer que é derrotado por Zill. A cidade se transforma numa selva, diferente da selva natural, 

portanto exigindo dos animais atributos que não possuem. 

A beleza das ilustrações diversifica as cores ao representar o espaço externo, sempre 

luminoso, e o interno, sombrio e ameaçador. Aqui ocorre mais uma inversão: a casa deixa de ser o 

lugar da segurança para ser o local do perigo.  É dentro do palácio que as leoas encontram Fajer e 

quase são estraçalhadas por ele. Na verdade, não há segurança em parte alguma. Quando a girafa 

pensa estar celebrando a liberdade, e estar sendo amparada pelos ancestrais, numa cena que lembra 

a atitude dos astecas diante da invasão das tropas de Cortez, é atingida por uma bomba que lhe 

decepa a cabeça. 

 Existe ainda uma pequena incursão no espaço da memória, quando Safa é atacada em plena 

selva, por membros de sua mesma espécie. O colorido que acentua o verde escuro mostra a 

violência animal, numa cena que apresenta um estupro similar à violência humana, numa das 

páginas mais dramáticas da intriga. Salientem-se as falas que explicitam a importância do espaço, 

cuja violação é causa do drama selvagem: “Volte para seus estúpidos irmãos, Buick. Esse território 

não é seu” (VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 19. Grifo nosso); “Ei, não estava marcado. Culpe 
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qualquer juba cinzenta que deveria estar protegendo vocês, garotas” (VAUGHAN; HENRICHON, 

2008: 19. Grifo nosso) (fig. p.45). 

A ocupação do espaço das folhas do livro é completamente irregular, com quadros em 

seqüência, superpostos ou sem quadros, com as figuras ocupando a folha inteira. Por tratar-se de 

uma história em que as personagens estão sempre se deslocando, a manipulação do ponto de vista 

reflete-se nos enquadramentos, que são usados de diversas formas, não apenas para efeito estético, 

mas também para efeito de sentido. As páginas 34 e 35, por exemplo, são inteiramente ocupadas 

pelos animais que correm livres pelas ruas, situados dentro de um plano geral, a significar o caos 

que se estabeleceu na cidade com os bombardeios e seus resultados como o fim do zoológico. Logo 

a seguir, na página 36, em movimento contre-plongé, tematiza-se o tópico liberdade versus morte, 

na seqüência verticalizada, que salienta a altura do animal (fig. p.49). Essas três páginas são mais 

uma estratégia de expressão do insólito que se manifesta no movimento do ponto de vista, fazendo a 

correlação entre a forma semântica e a forma figurativa e mostrando a função poética da história em 

quadrinhos, que tematiza o insólito da liberdade. 

A palavra liberdade está semanticamente associada ao espaço; todos sabemos que a 

liberdade se opõe ao confinamento e que ela adquire uma carga positiva, quando se liga à amplidão. 

Ao terem o espaço do zoológico de repente amplificado para as ruas, ao invés de conseguirem uma 

vida semelhante àquela da floresta, encontram um tipo de predador irreconhecível e com o qual não 

sabem e nem podem lutar. 

Asssim, esvai-se o sonho de Noor, militante de uma causa perdida, que acredita na união 

para derrotar o inimigo mais forte: “Eu, você, os camelos, os bodes montanheses, todos... gastamos 

muito tempo brigando entre nós, quando temos apenas um inimigo de verdade... os tratadores” 

(VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 15). Safa, a outra fêmea, tem posição inversa. O trauma 

deixado pelo estupro impede que valorize a liberdade e durante toda a trama defende os tratadores. 

Isso não é obstáculo para ser valente e enfrentar inimigos toda vez em que suas intervenções se 

fazem necessárias. Sua morte é a mais impactante, porque incapaz de entregar-se, dispende suas 

forças no sacrifício inútil, atirando-se na frente das armas americanas. 

As fêmeas são as protagonistas da narrativa. É nas suas falas que se encontram o ciúme, a 

inveja e a discussão sobre o valor de ser livre. Noor: “A liberdade não pode ser dada, somente 

conquistada” (VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 31); Safa: “Ou você está muito assustada ou é 

estúpida demais pra ver que o que tem ansiado por todos esses anos não passa de miragem!” 

(VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 53). O problema da servidão voluntária, colocado por Boétie, é 

assumido por Safa várias vezes durante a narrativa, pois não acredita que possa ser feliz fora do 
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zoológico, onde tinha a certeza da comida e do abrigo, mesmo que essa tranqüilidade fosse limitada 

pela vigilância a que estava submetida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os leões de Bagdá mostram um espaço onde o acaso configura uma narrativa trágica, dentro 

do insólito circunstancial de a liberdade se apresentar como algo que é oferecido de forma inusitada 

e, ao invés de realizar o paraíso utópico, transforma-se no inferno dantesco de uma guerra que, igual 

a todas as outras, sacrifica os inocentes. 

 A cena de deslumbramento em que Ali vê pela primeira vez o horizonte é dotada de uma 

beleza também ela insólita, pois o que surge diante dos olhos do pequeno leão é Bagdá avermelhada 

pelas chamas dos bombardeios, coberta por nuvens de fumaça, mas também por um sol amarelo que 

teima em brilhar ao longe (fig. p. 46). Essa guerra que foi transmitida pela televisão para o mundo 

inteiro é apresentada na HQ, onde se adere a um ponto de vista desconhecido da mídia oficial. 

Contar a história dos leões é mais que fazer ficção. É demonstrar a natureza complexa e 

diferenciada dos acontecimentos e sua divulgação desigual conforme o público a que se destinam as 

notícias. 

Não se pode esquecer que a mídia sempre exibe lugares que são construídos a partir de 

geografias virtuais. O significado simbólico da espacialidade ou não é captado, ou apenas 

parcialmente é tratado esse assunto. A simbologia das antigas realezas, representada pelos leões, 

indicia a impotência das forças arcaicas que não podem competir com a força modernizante da 

tecnologia, cuja efetividade é indizível. Eles estão condenados ao extermínio, enfrentam uma 

concepção de espaço que está longe do território marcado de seus ancestrais: a pós-modernidade, 

em seus aspectos mais indiferentes da globalização, admite a mobilidade desimpedida, o espaço 

sem limites. 

Após o êxtase diante do horizonte, quando Noor, a militante política, pergunta a seu 

companheiro Zill: “Valeu a pena, meu amigo, por isto?” Zill não tem tempo para responder, 

atingido por uma bala mortal (fig. p. 47). Com essa morte rápida e sem motivo, a HQ recusa-se a 

transformar Bagdá num espaço globalizado, onde as especificidades são ignoradas. Os leões de 

Bagdá expressam a resistência a poderes que nem se pode identificar. 

As últimas páginas da narrativa são um hino de louvor à liberdade, acenam com a esperança 

de um dia sermos reconhecidos pelo que somos e não pelo que outros esperam de nós. Quando o 

soldado pergunta ao chefe: “De onde eles vieram senhor? Esses bichos não são selvagens, são?” 

(VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 129). A resposta é: “Eles são livres” (VAUGHAN; 
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HENRICHON, 2008: 129). Ao que, numa única intervenção do narrador, lê-se: “Houve outras 

vítimas como essas” (VAUGHAN; HENRICHON, 2008: 129) (fig. p.50). 
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“OS MEUS DESÍGNIOS SÃO IMPREVISÍVEIS” 
A deidade na literatura e na crença, suas (in)esperadas relações e conflitos. 

 
Bruno Austríaco do CANTO∗ 

 

Neste trabalho nos debruçamos sobre a figura da deidade, enquanto proporcionadora de 

eventos insólitos, desencadeadora de fatos estranhos, inexplicáveis às leis naturais. Essa deidade 

que se torna personagem de histórias e contos que preenchem livros dos mais diversos autores da 

literatura universal e povoam a imaginação de homens e mulheres, surge já nas formas mais 

elementares da vida religiosa como um “espírito misterioso” (DURKHEIM, 2003: 11) com o qual o 

homem se identifica e “reconhece a dominação sobre o mundo, e sobre si mesmo, e ao qual ele quer 

sentir-se unido” (DURKHEIM, 2003: 11). 

A intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários, segundo Chiampi (1980), é 

marca tradicional do maravilhoso na criação literária, sendo este um “componente da literatura de 

todas as épocas e culturas” (CHIAMPI, 1980: 49). Assim, podemos avaliar as relações que se 

estabelecem a partir da deidade como muito produtivas à instauração do insólito na narrativa, 

principalmente no que diz respeito ao gênero Maravilhoso. 

As peculiaridades da deidade, características que a diferem dos demais personagens 

freqüentes na literatura maravilhosa, tais como anjos, demônios, gênios, fadas, proporcionam à 

narrativa insólita resultados que poderão ir de encontro às expectativas gerais ou mesmo 

completamente frustrá-las, contribuindo assim para a complexidade da narrativa. 

Essas características intrínsecas à deidade dizem respeito a como essa se configura no 

inconsciente coletivo, principalmente no mundo ocidental, contundentemente afetado pelas 

conceituações judaico-cristãs a respeito de deus, fé e religião. Durkheim (2003) deixa claro que 

outros seres espirituais além dos deuses povoaram a natureza através da imaginação religiosa de 

diversos povos. “Por seres espirituais devemos entender sujeitos conscientes, dotados de poderes 

superiores aos que possui o comum dos homens, essa qualificação convém, portanto, às almas dos 

mortos, aos gênios, aos demônios, tanto quanto para a divindade propriamente dita” (DURKHEIM, 

2003: 11). 

A divindade propriamente dita é, para o homem ocidental, a figura mais prototípica de um 

ser espiritual, envolto como tal no sobrenatural que lhe é próprio. A sociedade judaico-cristã toma 

para o seu entendimento acerca de Deus, segundo John Hicks (1970), a seguinte admoestação 

bíblica: “Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, 
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de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu poder”, Cf. Deuteronômio 6:4-5 (Apud 

HICKS, 1970: 16). 

A partir dessa proposição podemos entender a forma como a deidade se configurou no 

inconsciente coletivo do homem ocidental, devido às marcas de sua construção cultural. Essa se 

configura inicialmente como única e verdadeira, merecedora de toda a devoção por ser quem é. 

Assim esse “espírito misterioso” revelado na figura do Deus de Israel (Iahweh), seria o único a ser 

reconhecido como dominador do mundo e com o qual o homem deveria unir-se. Ainda que 

aceitemos a possibilidade que a coabitação com diversas crenças tenha produzido um desgaste 

nesse ideal primevo, devemos compreender que não vivemos em uma cultura politeísta. Se ainda 

assim nos voltarmos à idéia de um possível henoteísmo, que admitiria a existência e a influência em 

nosso mundo de seres espirituais outros, deveríamos compreender que a deidade para a consciência 

religiosa ocidental não está em meio aos demais seres, mas sim acima desses. 

Pois bem, dessa maneira entendemos que a utilização na narrativa de um personagem 

deífico, principalmente se alinhado aos padrões ocidentais, contribui no que diz respeito ao 

estabelecimento do ambiente sobrenatural na narrativa, haja vista que esse personagem é, por 

características próprias pelas quais é identificado, tido como um ser supremo em se tratando de 

sobrenaturalidade. A partir disso devemos atentar para o que observa Todorov (1992) ao dizer que o 

maravilhoso é o gênero que adota o sobrenatural com maior literariedade (TODOROV, 1992: 86). 

Este sobrenatural ao qual nos referimos ao tratar da deidade e dos demais seres espirituais e 

que, a partir de Todorov, correlacionamos com o maravilhoso é muito bem definido pelas palavras 

de Durkheim (2003): “toda ordem de coisas que ultrapassa o alcance de nosso entendimento; o 

sobrenatural é o mundo do mistério, do incognoscível, do incompreensível” (DURKHEIM, 2003: 

5). 

A partir dessa conceituação podemos refletir a respeito da afirmação feita por Chiampi 

(1980), que diz: “Maravilhoso é o ‘extraordinário’, o ‘insólito’, o que escapa ao curso ordinário das 

coisas humanas” (CHIAMPI, 1980: 48). Nisso percebemos quão passível de estar impregnada de 

elementos sobrenaturais está a narrativa maravilhosa. Todorov (1992) expõe que “o Maravilhoso 

implica estar imerso em um mundo cujas leis são totalmente diferentes das nossas” (TODOROV, 

1992: 89), contribuindo para aproximação do sobrenatural e do maravilhoso Durkheim (2003) 

destaca: 

Para se dizer de certos fatos que são sobrenaturais, era preciso já ter o sentimento de que 
existe uma ordem natural das coisas, ou seja, que os fenômenos do universo estão ligados 
entre si segundo relações necessárias chamadas leis. Uma vez adquirido esse princípio, 
tudo o que infringe essas leis devia necessariamente como exterior a natureza e, por 
conseqüência, à razão. (DURKHEIM, 2003: 7) 
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O elemento sobrenatural cumpre, portanto, na narrativa maravilhosa a função de romper 

com a ordem estabelecida, sendo assim um “contrapeso à banalidade e regularidade do cotidiano” 

(LE GOFF, 1990: 24). 

O elemento sobrenatural resulta ser o material narrativo que melhor cumpre esta função 
precisa: modificar a situação precedente e romper o equilíbrio (ou desequilíbrio) 
estabelecido. (...) A relação do sobrenatural com a narração se volta então clara: todo 
texto no que intervém é um relato, pois o acontecimento sobrenatural modifica acima de 
tudo um equilíbrio prévio, segundo a definição mesma de relato; mas não todo relato 
contém elementos sobrenaturais, embora exista entre um e outro uma finalidade na 
medida em que o sobrenatural realiza a modificação narrativa da maneira mais rápida. 
(TODOROV, 1992: 86) 

Conforme Todorov (1992), a função social e a literária do sobrenatural são as mesmas. No 

âmbito de sua atuação, esse ocorrerá sempre como desencadeador de uma ruptura no sistema de 

regras preestabelecidas ou, ainda, como diz Le Goff (1990), irá contra a banalidade e regularidade 

do cotidiano, registrando coisas “perante as quais se arregalam os olhos” (LE GOFF, 1990: 18). 

A fim de tratarmos dessa ruptura com a regularidade, propiciada pelo sobrenatural na 

narrativa maravilhosa, nos atendo a questão da deidade figurando nesse tipo de narrativa, 

contemplamos a personagem deífica sobre a qual nos dispomos a refletir em narrativas 

contemporâneas, como as do escritor português Mario de Carvalho. Suas narrativas permeiam os 

diversos gêneros do insólito e abarcam o maravilhoso com grande produtividade, marcadas a 

presença do sobrenatural e da deidade, tal como em “Do Deus memória e notícia”, um dos contos 

do livro Contos da sétima esfera (1990), do referido autor. O conto em questão inscreve-se no 

gênero Maravilhoso, ainda que, em certos aspectos, se aproxime de outros gêneros, o que não 

contradiz Chiampi (1980): “o maravilhoso é entendido como um relato, cuja estrutura permite 

distinguir outras modalidades narrativas” (CHIAMPI, 1980: 50). 

A narrativa a qual nos referimos, “Do Deus memória e notícia”, trata-se de um conto 

ambientado em época antiga, como cenário temos “Ghard”, uma cidade em desenvolvimento 

comercial e político que presta adoração a deuses diversos, desde os baalim pátrios a deuses 

circunvizinhos e mesmo de remotas paragens. Ainda que pela introdução da narrativa notemos que 

a cidade teve momentos difíceis politicamente, quase arruinada, esteve em completo declínio, 

levantou-se nova e o momento no qual se instaura o insólito é, na realidade, um momento de 

regularidade do cotidiano, em que os negócios da cidade vão bem. “Nestes tempos – quando ainda 

polés e guinchos toscos se alçavam um pouco por todo o lado, quando canteiros talhavam pedras 

novas, quando filas de escravos traziam argamassas e tintas – todos os homens de Ghard-a-Nova 

sentiam o mundo e os céus ao alcance da mão” (CARVALHO, 1990: 19). 
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Este momento da narrativa é seguido de um surgimento gradativo de coisas insólitas, que a 

princípio foram tratadas como simples histórias de marinheiro, ou seja, como puras e simples 

mentiras, afinal “a noção de verdade pertence a retórica do poder (...) a disputa é acerca do 

estabelecimento ou reafirmação das relações de superioridade e inferioridade, de dominação e 

submissão entre os detentores de crenças” (BAUMAN, 1998: 143), um mestre de trirreme 

(embarcação) viu seu navio sendo envolvido numa luminescência azulada e ainda uma figura 

humana colossal nos céus, que parecia querer se firmar em poeira de luz suspensa no ar. 

Depois desses eventos três soldados assombrados correram pela cidade chamando atenção 

dos sacerdotes juntando muita gente e uma procissão organizada pelos sacerdotes foi averiguar o 

que tinha sido visto pelos soldados. Chegando ao local relatado, viram: 

Sentado numa das torres, avantajava-se um gigante imenso, feito de luzes trêmulas e 
errantes. Tinha os joelhos apertados, sobre os joelhos as mãos, e sorria. Através do corpo, 
viam-se estrelas e a Lua, esbatidas, e mais abaixo as arestas das ameias. Na cabeça, uma 
interminável tiara pontiaguda, parecia tocar os astros mais altos. (CARVALHO, 1990: 
20) 

A própria visão do ser espiritual é um acontecimento insólito que fez com que a multidão se 

prostrasse em terra, admirados e comovidos com o evento. Interpelado per um sacerdote a respeito 

de quem era o ser, respondeu: “Eu sou O que é. O Deus desconhecido e, portanto, verdadeiro” 

(CARVALHO, 1990: 20) e, sobre a veracidade de suas palavras, o Deus ofereceu um sinal: 

Eu sou o Meu sinal, mas este é um sinal Meu – disse Deus; e logo a Lua, que percorria 
longe o céu, veio descendo, cresceu sobre todas as cabeças, mostrando ao perto suas 
montanhas e vales, iluminando a noite e escondendo o firmamento. O mar, então 
revolveu-se, bramiu, grandes bátegas de água galgaram o porto, arrastando navios e 
muralhas, e muitos homens e mulheres pereceram afogados no torvelinho. (CARVALHO, 
1990: 20) 

Com o sinal dado pelo Deus e o reconhecimento da veracidade do ocorrido pelas 

autoridades competentes, os sacerdotes, alastrou-se a crença no Deus que habitava na torre da 

cidade. Assim a cidade sofreu mudanças contundentes em virtude da ação do sobrenatural e seu 

nome mudou para Zdekbal, “a escolhida do Senhor”. Insistiu-se na construção de um templo 

grandioso para que servisse de habitação para o Deus, mas esse disse que permaneceria na torre e 

ali deveria ser adorado. Fato que peculiarmente surge na narrativa, visto que Le Goff (1994) 

relaciona as torres, juntamente com os castelos, as cidades e os túmulos, a regiões e lugares devidos 

à ação dos homens, em contraposição com a montanha e os rochedos, as fontes e nascentes, as 

árvores, as ilhas (Cf. LE GOFF, 1994: 57). 

A partir da posição adotada pela deidade na narrativa podemos entender que essa se 

estabelece como ser ativo, cujo domínio é superior ao domínio do homem, inclusive nos lugares 

devidos a ação humana. Dessa forma, é também reconhecida a sua dominação, inclusive sobre os 
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próprios homens, fato comprovado pelos milagres, atendimentos de preces e pedidos, bem como a 

comoção geral provocada pelo Deus, o que trouxe de longe diversos povos que vinham adorar ao 

Deus verdadeiro e fazer-lhe suas petições. 

“Para o homem ou mulher pré-modernos, verdade e realidade, combinados numa só, eram 

produto da intenção de Deus” (BAUMAN, 1998: 154). A retratação feita por Mário de Carvalho 

dos personagens desse conto dá-nos o parâmetro de que são homens e mulheres pré-modernos, e 

com mentalidades pré-modernas, conforme o exposto por Bauman (1998). O que verificamos ao 

nos atentar para a tendência que temos de que a deidade tome o lugar cotidiano, sendo assumida 

como verdade, tal qual o sobrenatural, é que o maravilhoso no qual está envolta, conforme Le Goff 

(1994), “não têm ligação com o cotidiano e está, no entanto, totalmente inserida nele” (LE GOFF, 

1994: 26). A afirmação de Le Goff (1994) no que diz respeito ao maravilhoso, que ligamos ao 

sobrenatural no qual figura a deidade, contrapõe-se, contudo, ao que diz Durkheim (2003): 

Para que tenhamos a idéia do sobrenatural, não é suficiente que sejamos testemunhas de 
acontecimentos inesperados, é preciso, para além disso, que estes sejam concebidos como 
impossíveis, isto é, inconciliáveis com uma ordem que, certa ou errada, nos parece 
implicada na natureza das coisas. (DURKHEIM, 2003: 10. Grifo nosso) 

Se, porventura, tomássemos a afirmativa de Durkheim (2003) sem pensarmos que o próprio 

define a deidade, como já nos referimos anteriormente, sendo um ser espiritual com o qual o 

homem deseja ligar-se, concluiríamos equivocadamente, então, que Durkheim (2003) nega a 

possibilidade de conciliação entre o natural e o sobrenatural. Todavia essa conciliação se dá no 

ambiente da narrativa, tendo aberto o precedente de que o homem deseja ligar-se a Deus. De fato, 

no conto em questão, assim como no âmbito próprio do gênero Maravilhoso, ocorre um equilíbrio 

entre o sobrenatural e o natural, o que faz com que o maravilhoso se torne cotidiano. 

A deidade então se firma como elemento de conciliação entre esses mundos inconciliáveis, o 

da natureza e o do sobrenatural. Essa conciliação se dá no âmbito da narrativa da forma como se dá 

no âmbito da crença. A partir da crença na deidade essa passa a ser parte da ordem natural das 

coisas, sua dominação sobre todas as coisas, inclusive sobre os homens, passa a ser considerada 

cotidiana. Contudo Bataille (1973) afirma que “os deuses são espíritos míticos sem substrato de 

realidade” (BATAILLE, 1973: 50). A partir da conciliação potencial que a figura da deidade 

proporciona no maravilhoso essa não passa a ter um substrato de realidade, mas sim a ser parte da 

realidade, ao passo que é encarada como verdadeira, simbolizando “nos nossos usos uma 

determinada atitude que adotamos, mas acima de tudo desejamos que os outros adotem para com o 

que é dito ou acreditado” (BAUMAN, 1998: 142). 

O status de verdadeiro é requerido pela personagem deífica que surge na narrativa do conto 

“Do Deus memória e notícia”, ao proferir a sentença: “Eu sou O que é. O Deus desconhecido e, 
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portanto, verdadeiro” (CARVALHO, 1990: 20). A cidade passa a crer no Deus que se apresenta a 

seus habitantes, pois “vários acontecimentos especiais observados publicamente, tais como milagres 

e atendimentos a preces, fundamentam a realidade de Deus” (HICKS, 1970: 44). Vale também 

ressaltar que, como a verdade pertence a retórica do poder, o fato dos magistrados e sacerdotes 

reconhecerem a veracidade ou realidade do Deus, essa crença encontrou forças para se difundir. Em 

suma, a questão do tratamento da deidade como elemento real, verdadeiro, cotidiano, torna possível 

considerarmos a deidade como sólita a partir de seu papel conciliador na narrativa. 

Apesar de desempenhar este papel conciliador de maneira adequada, tornando-se parte do 

real, o Deus da torre proporciona inconvenientes ao longo da história com os quais a cidade e, 

principalmente, as figuras de proeminência, não conseguiram lidar. Foram saques, aumentos 

exorbitantes no preço de artigos diversos, compensação de um bem presente com um mal futuro. 

Como ápice de uma cadeia de acontecimentos que geram a insatisfação com relação à deidade, tem-

se sua volubilidade: 

Apreensivos perante o grande porte das naus vermelhas, de aguçado esporão revestido de 
chumbo, os nautas de Zdekbal volveram os olhos para o céu e suplicaram ajuda, Mas o 
Deus tinha, entretanto desaparecido. Não durou mais que uma manhã, a batalha. Da 
esquadra de Zdekbal restavam destroços queimados e torsos sanguinolentos, 
contorcendo-se numa grande extensão do mar. (CARVALHO, 1996: 24) 

A partir do sentimento de abandono, estabelece-se uma tensão na narrativa, provocada pela 

deidade, justamente por essa ser uma entidade superior, que subjuga o homem, isto se expõe na 

frase proferida pelo Deus ao ser questionado sobre o motivo de haver permitido que as frotas da 

cidade fossem destruídas: “Os meus desígnios são imprevisíveis” (CARVALHO, 1996: 25). 

Nesse ponto da narrativa, encontramos um tensionamento provocado pela incerteza que há 

na figura do Deus, incerteza essa que está na própria natureza deste, relembrando o conceito de 

Durkheim (1996), esse seria um ser espiritual dotado de consciência e com poderes superiores ao 

comum dos homens, sendo reconhecido pelo homem a sua dominação sobre o mundo e sobre ele 

mesmo. Assim, o fato dessa incerteza está nas vontades de um ser consciente que exerce domínio 

sobre os homens e a natureza a sua volta, deixando, portanto, apreensivos todos os homens, pois 

estes se encontram a mercê de sua vontade. 

A tensão provocada por esta incerteza acerca do Deus fez com que o filósofo Sarténites, o 

almirante Denaio, alguns militares, alguns senadores e outros homens conspirassem para destruí-lo. 

Sarténides, o filosofo, chega à conclusão de que um Deus só poderia ser destruído se fossem 

destruídas sua memória e notícia. Este fator se configura na narrativa como a tentativa de atacar-se 

a realidade e a veracidade do Deus, a fim de que este fosse simplesmente um ser mítico, sem 

substrato de realidade. A realidade conferida ao Deus por meio de sua atividade conciliadora 
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precisava, então, se ser atacada, e isso foi feito pelo ataque à veracidade, uma desconstrução da 

idéia da existência do sobrenatural, feita sempre na esfera da retórica de poder, em que há a disputa 

pela verdade, pois Sarténites escrevia: 

Houve um tempo em que na nova Ghard – abençoada a tenhamos por muitas eras – 
perdurou uma grande luminescência junto a uma das torres da cidade. Os homens que 
passavam por perto eram tomados por grande agitação e rasgavam suas roupas, por assim 
dizer, eufóricos. Imediatamente o vulgo, rude e inculto, pensou tratar-se de um sinal 
mágico ou divino. (CARVALHO, 1996: 27) 

A partir de explicações filosóficas e científicas, tenta-se dar uma aparência de sentido ao que 

antes era tido como mágico, tornando-o, mais uma vez, não cotidiano, reconhecendo-o novamente 

como insólito e, por último, neutralizando esse insólito. Citando Berman (1987) que diz: “Ser 

moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, ‘tudo que é sólido desmancha no 

ar’” (BERMAN, 1987: 15). Podemos entender que a narrativa, nesse ponto, se aproxima da 

contemporaneidade em sua transitoriedade. Assim, no conto “Do Deus memória e notícia”, aos 

poucos todos são convencidos pela verdade que lhes parece fazer sentido: o que antes era sólido, 

real, e porque não dizer sólito, desmancha no ar, se esvaindo até que o último crente no Deus 

fatalmente morre e esse some junto com sua memória e sua notícia. 

Podemos, então, concluir, a partir de nossas observações quanto à figuração da deidade na 

narrativa de Mário de Carvalho e também nos voltando aos referenciais teóricos supracitados, que 

esse ser insólito se configurará na narrativa com sucesso no que diz respeito à conciliação entre o 

natural e o sobrenatural. Porém, a deidade encontrar-se-á numa posição claramente frágil com 

relação às nuances e mudanças da narrativa, que poderão estabelecer um desequilíbrio e, por 

conseguinte, atacar a veracidade da figura deífica o que desinstaurará o insólito, isso contribuirá, 

inclusive, para a riqueza da narrativa. De qualquer forma, apesar das características peculiares que 

possuía a deidade no que diz respeito ao proporcionamento da conciliação, esta ainda se encontra a 

mercê da crença, assim como ocorre em nosso mundo familiar. 
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O INSÓLITO BANALIZADO E AS ANGÚSTIAS DO EU 
Marcas pós-modernas 

 
Wenceslau Teodoro CORAL∗ 

 

O mundo pós-moderno mostra uma acentuação da fragmentação do indivíduo e a quebra das 

identidades de uma forma mais acelerada que durante a modernidade. Isto provocou fissuras no 

modo de agir, pensar e representar o mundo com o qual o sujeito tinha que lidar quando anterior a 

modernidade e até mesmo na própria modernidade. Antes tratavam, sem o tipo de crise da pós-

modernidade, as suas identidades delimitadas pelo seu contexto histórico-social. Assim, Stuart Hall 

(1997) define a transição que caracterizará a descentralização do sujeito moderno: 

As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios 
estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas eram divinamente 
estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais. O status, a 
classificação e a posição de uma pessoa na grande “cadeia do ser” – a ordem secular e 
divina das coisas – predominavam sobre qualquer sentimento de que a pessoa fosse um 
sujeito soberano. (HALL, 1997: 27) 

O que agora compõe o eu do ser contemporâneo, na análise pretendida, são essas mudanças 

acentuadas, onde o sujeito contemporâneo busca seu lugar novamente na grande ordem dos 

acontecimentos e pelo dinamismo do mundo pós-moderno, onde as limitações humanas são a 

grande linha delimitadora dos desejos, impedindo o sujeito de encontrar seu eixo harmônico 

vivendo em um desencanto sem fim. 

Na literatura, encontram-se as mesmas complexidades quando nos deparamos com escritores 

como Jorge Luis Borges, Machado de Assis ou mesmo Shakespeare (considerando a visão de obra 

atemporal do escritor), pois, muitas vezes, trabalhavam com temas que não eram e ainda não são 

facilmente enquadrados dentro do seu contexto histórico-literário. Estes escritores inseriram em 

seus contextos literários ficcionais a crise de identidades ou tensões que trabalham com a frustração 

dos desejos humanos geradores do que adiante chamar-se-á tensões de angústia ou simplesmente 

angústia, dentro dessas tensões identificáveis na estrutura contextual das obras analisadas. 

A crise identitária, apontada anteriormente, é um dos focos geradores da angústia presentes 

nas narrativas que serão abordadas dentro do contexto de uma crítica sobre o insólito banalizado e a 

contemporaneidade. Como exemplos, veremos como o insólito banalizado utiliza determinadas 

marcas da contemporaneidade, como a banalização, o desencanto, tensões das identidades e a 

retomada das utopias. 

PÓS-MODERNIDADE 
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Rossano Pecoraro, em seu livro Niilismo e (pós) modernidade (2005), faz uma introdução à 

teoria do pensiero debole (traduzido por Pecoraro como “pensamento fraco”) de Gianni Vattimo, na 

qual analisa a pós-modernidade à partir do conceito de niilismo de Nietzsche e o “ultrapassamento 

da metafísica” de Heidegger. Vattimo conclui que a contemporaneidade é “niilista e pós-moderna”, 

sendo tudo permitido pela perda dos valores, a morte de Deus, a perda da verdade. Todavia, uma 

análise permite observar que a tendência será de uma validação desse niilismo como força que 

desconstrói a realidade, coloca as tensões em choque e deixa de lado as concepções de movimentos 

homogêneos, sendo a arte e a ciência pós-modernas uma busca pela experimentação. Esta 

experimentação se dá pelo vazio que as perdas da pós-modernidade deixaram. No niilismo, se a 

verdade está perdida, nada é absoluto e tudo pode ser tentado. Apesar de Vattimo utilizar a noção 

do niilismo ativo de Nietzsche, o que se observa é um tendência muitas vezes contrária a este 

pensamento. 

Considerando a pós-modernidade um período de desilusão, descentramento do sujeito, perda 

das crenças sólidas (perda das utopias); o sujeito centra-se em si, exaltando sua individualidade. 

Com isso, vê-se que o indivíduo na pós-modernidade vai buscar a satisfação de seus anseios, seus 

desejos, mas depara-se com o único obstáculo intransponível, suas limitações. Bauman diz, em O 

mal-estar da pós-modernidade (1998): 

Na ordem divina, a cruciante discrepância entre a intemporalidade do pensamento e a 
temporalidade da carne era uma indignidade, mas não uma provocação, uma causa de 
dor, mas não de ressentimento. (...) Não ocorria assim na mova ordem humana. Ali tudo 
devia servir aos planos e desejos humanos, e tudo o que resistisse à razão e vontade 
humanas, ou as desafiasse, era uma abominação. (...) Em um mundo fundamentado na 
promessa de liberdade para os poderes criativos humanos, a inevitabilidade da morte 
biológica era a mais obstinada e sinistra das ameaças que pairava sobre a credibilidade 
dessa promessa e, assim, sobre o fundamento desse mundo. (BAUMAN, 1998: 194) 

 Com essas observações feitas, pode-se verificar um profundo desconcerto do sujeito na pós-

modernidade, pois, achando-se livre, pensa que tudo pode e dessa forma frustra-se ao perceber que 

a morte, sua temporalidade carnal o impede de ter tudo. A liberdade para criar e expandir suas 

potencialidades ainda encontra limitações. Com isso, vemos a literatura assimilando esse tipo de 

tensão em suas obras narrativas. 

INSÓLITO BANALIZADO 

Procurar-se-á ver no insólito banalizado indagações que nos levem a fazer uma ponte com 

os conceitos de pós-modernidade e de que maneira tais conceitos possam gerar as angústias do eu. 

O exemplo mais específico para o que é pretendido abordar é o da narrativa de Jorge Luis 

Borges (2007), “Funes, o memorioso”, na qual o protagonista, Irineo Funes, tem uma vida pacata 

em um vilarejo de Fray Bentos. Embora o fato de Irineo passar a ter uma memória perfeita, o ritmo 
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da vida no vilarejo não muda dentro da história – mais uma marca do insólito banalizado – certa 

inércia permeia algumas obras, mas a natureza de Funes é modificada devido a este acontecimento 

que o torna um ser de memória infalível. Porém, ele não consegue lidar com esse novo dom. Como 

pode ser observado na própria narrativa: 

Literato, metido, portenho; Funes não me disse essas palavras injuriosas, mas sei 
perfeitamente que para ele eu representava essas desventuras. Pedro Leandro Ipuche 
escreveu que Funes era um precursor dos super-homens, “um Zaratustra xucro e 
vernáculo”; não o discuto, mas é preciso não esquecer que era também um compadrito de 
Fray Bentos, com certas incuráveis limitações. (BORGES, 2007: 100) 

 Apesar de ter algo que é considerado um dom por muitos, na narrativa borgeana este dom 

gera uma angústia terrível no personagem dotado de tal memória, pois o mesmo não anda mais 

devido ao acidente de cavalo que o faz perder a maior parte dos movimentos. Fazendo com que o 

dom seja visto como uma espécie de maldição, sendo dessa forma, o insólito banalizado é utilizado 

para focar a questão do personagem. Este se torna um solitário, pois não suporta mais carregar todas 

as lembranças que o atormentam, buscando as trevas, esquecimento, mesmo que não o consiga. 

Como o objetivo nesta parte do pretendido trabalho não é a discussão das obras, volta-se à 

questão do insólito banalizado como gênero dentro dessas obras que serão analisadas, sendo elas 

“Funes, o memorioso” de Borges (2007), “O basilisco” de Mário de Carvalho (1985) e A 

metamorfose de Franz Kafka (1997), em que se encontram os elementos da banalização do insólito. 

“Apesar da surpresa e do estranhamento, tais acontecimentos são prontamente aceitos sem 

demonstração de dúvidas ou questionamentos” (SILVA, 2008: 104). Desta forma, configuram-se os 

eventos insólitos banalizados nas obras, mas tais eventos são vistos assim para que a leitura seja 

focada na questão das angústias que envolvem os personagens. Sendo assim, “a naturalidade diante 

de eventos sobrenaturais, manifestada pelas personagens ao definirem o papel e a importância dos 

mesmos em suas vidas, os reduz à banalidade” (SILVA, 2008: 104). Em outras palavras, se os 

personagens são afetados direta ou indiretamente, eles buscam uma solução, mesmo sem os 

questionamentos sobre a causa. Se não, eles seguem normalmente o curso de suas existências, da 

mesma forma que o individualismo é exaltado. 

 Com isso, vê-se que a banalização do insólito é uma questão contemporânea através da 

incorporação da banalização que está presente em nossa sociedade, como afirma Bauman em Medo 

líquido (2008), no qual fala sobre a “banalização da morte”, pois é “freqüentemente repetida e 

infinitamente reproduzível” (BAUMAN, 2008: 63). Ora, Walter Benjamin já falou também que um 

dos marcos da modernidade foi a “reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 1994: 166) das obras de 

arte, mas seria a morte pós-moderna também um objeto de arte? Isso já seria uma questão que 

tomaria um tempo maior que o do pretenso trabalho, contudo permanece um comentário: assim 
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como a banalização dos eventos insólitos, a morte banalizada é incorporada quase que plenamente 

pelo cinema e assim também pertencente ao mesmo contexto contemporâneo. 

Sendo desta forma observável o caráter banalizador em seu contexto como uma literatura 

fantástica que absorve esses elementos e os transforma no insólito banalizado, seja no resgate das 

utopias, seja na negação destas. Partindo destes pontos observados – pois não só destes é formado o 

insólito banalizado – têm-se um panorama do que é pretendido aqui definir como insólito 

banalizado. 

ANÁLISE DAS OBRAS 

Em “Funes, o memorioso”, encontra-se a história de Irineo Funes, um jovem de Fray Bentos 

que, ao sofrer um acidente de cavalo, perde uma habilidade extraordinária que possuía 

anteriormente: a de saber as horas mesmo sem nenhum auxílio mecânico ou mesmo sem olhar para 

pontos de referência na natureza, e passa a ter uma memória prodigiosa. Esta memória, apesar de 

seus eventuais benefícios, não o deixa esquecer nada, por mais que se esforce, sendo dessa forma 

transformada de dom em maldição, pois o conto inicia-se com o narrador contando seu grau de 

relação com Irineo, dizendo: “Recordo-me dele (eu não tenho o direito de pronunciar esse verbo 

sagrado, só um homem na Terra teve esse direito e esse homem morreu) segurando uma sombria 

flor-da-paixão” (BORGES, 2007: 99). O relato que se inicia com o uso de uma linguagem cheia de 

lirismo e insere um ar sombrio na narrativa, demonstrando que não se seguirá acontecimentos muito 

felizes. 

 O narrador homodiegético, presente em “Funes”, começa a nos relatar esta história insólita 

sobre a memória de Funes, mas se tratando do insólito banalizado, temos não indagações sobre o 

porquê de ele ter adquirido essa habilidade, mas sim as sensações provocadas em Irineo por essa 

transformação. Desta forma, mostra-se que a banalização do fato insólito basta para que o foco seja 

voltado na própria narrativa para a angústia que toma conta pouco a pouco de Irineo Funes. Assim, 

este se transforma em um ser recluso e de conversas rápidas, um ser que, por causa de sua memória 

insuperável, perde a capacidade de abstração. “Eu sozinho tenho mais lembranças que terão tido 

todos os homens desde que o mundo é mundo. (...) Meu sonho é como a vigília de vocês. (...) 

Minha memória, senhor, é um monte de lixo” (BORGES, 2007: 105). Nesse trecho, Funes mostra-

se já desiludido com sua habilidade. 

 Irineo se mostra em um último encontro com o narrador, onde permanece o tempo todo 

envolto em sombras e, no fim da conversa: 

Então vi a cara da voz que havia falado a noite toda. Irineo tinha dezenove anos; nascera 
em 1868, pareceu-me monumental como o bronze, mais antigo que o Egito, anterior às 
profecias e às pirâmides. Pensei que cada uma de minhas palavras (que cada uma de 
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minhas atitudes) perduraria em sua implacável memória; tolheu-me o temor de 
multiplicar gestos inúteis. (BORGES, 2007: 108) 

Há apenas silêncio no final do diálogo entre os dois, a memória de Funes em nada o ajudou, 

apenas trouxe sofrimento, inquietações, angústia de um ser que antes era alegre e livre. 

Em “O basilisco” de Mário de Carvalho, tem-se a historia de uma Lisboa alvo de uma 

maldição que se manifestou em forma de “quebranto, lassidão que obrigava a gestos moles e 

porfiadas contemplações sem tino” (CARVALHO, 1985: 25). 

Esta maldição não tinha nenhuma origem conhecida, nenhum dos habitantes de Lisboa ou 

proximidades sabiam o que estava se abatendo sobre a cidade, estudiosos buscavam a solução para 

essa maldição sem uma causa aparente e as mais diversas explicações foram dadas. Mas foi um 

astrônomo, em uma área ainda poupada da maldição que levanta a dúvida em seu amigo, dizendo 

que não se tratava de um vírus, que toda a coisa tinha um epicentro, desenhou mapas e consegue 

convencer o amigo cético a seguir-lhe os passos. 

O que começa a ser visto aqui, nesta narrativa de Mário, são as tensões entre uma realidade 

cética (que não permite a existência de Deus interferindo na ciência), que não permite uma 

explicação que não seja dentro da razão, da lógica, e a tomada de atitudes que vão se encadeando 

somente pela intuição e fé do astrônomo não-cético. Desta tensão formada pela presença de um 

evento até então, apenas insólito, nesta realidade regida pelo ceticismo da ciência. 

– Isto não é um caso médico, acredita. É mesmo um fenômeno, em absoluto, estranho à 
medicina. 

– Radiações? – perguntou o colega curioso. 

– Nada! Se eu te contasse agora não acreditavas. Peço é que te disponhas a vir comigo 
sem fazer muitas perguntas. De acordo? 

Ao fim de exaustivas negociações, o jovem cientista arrastou o amigo que, resmungando, 
tomou lugar no automóvel, a caminho de cascais. (CARVALHO: 1985, p. 27) 

 Deste ponto em diante a narrativa segue com os dois astrônomos passando por determinadas 

situações até o momento que encontram o ser maravilhoso, causa do distúrbio insólito nesta 

realidade. O confronto com o basilisco provoca o espanto inicial característico, mas, em seguida, é 

encarado como uma coisa esperada. 

Não tardou muito a darem com ele. Atrás de monturo, anéis meio encobertos por restos 
de tijolo, as fauces escancaradas, os grandes olhos triangulares a chisparem, o basilisco 
fitava-os, imóvel, amarelo, meio serpente, meio dragão, com uma cabeça triangular, 
cristada, mais avantajada que a duma víbora. Em torno do corpo, ao compasso do lento 
enroscar-se chispas oblongas, avermelhadas. (...) 

O mais jovem (...) correu desajeitadamente para o carro e abriu o capot. Regressou 
armado de uma manivela de mão e caminhou em direção do basilisco, sem hesitações. 
(CARVALHO, 1985: 30-1) 
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 Como apontado no parágrafo acima, o evento insólito foi banalizado, era esperado pelo 

protagonista da história. E termina: 

– Esta agora! – Lamentava-se o jovem astrônomo, quando devolviam os seus 
acompanhantes à procedência. – Para onde terá ele ido? A bem dizer, nada sabemos dos 
hábitos destes animais. Nem sabemos se estava morto... 

 – Nem sabemos se quer se eles morrem... completou o outro. 

A vida, na cidade, retomou a sua normalidade pacata. Durante algum tempo, manteve-se 
a polémica nos jornais. Exalações, radiações, vírus desconhecidos, tempestades solares, 
eram as teses que doutamente se confrontavam. 

Os dois cientistas retomaram o seu trabalho tranqüilo no observatório, examinando sóis, 
planetas e luas, e nada disseram a ninguém, porque nada havia a dizer. (CARVALHO, 
1985: 32) 

 Observam-se na linguagem simples e objetiva da narrativa de Mário de Carvalho os termos 

“retomou a sua normalidade pacata”, “nada havia a dizer”. Termos que ressaltam a idéia de 

banalização dos fatos. Um problema surgiu, buscou-se uma solução, solucionou-se o problema, em 

seguida foi esquecido, pois nada mais houve a se fazer. Atenta-se nesta narrativa à idéia do vazio 

niilista da verdade, como não há como provar nada, os astrônomos se calam, mantendo, assim, a 

verdade dos fatos sem uma explicação. A tensão entre a verdade e o mito dentro da narrativa é o 

criador das marcas pós-modernas. 

 “Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranqüilos, encontrou-se em sua 

cama metamorfoseado em um inseto monstruoso” (KAFKA, 1997: 7). Assim começa a obra de 

Kafka, A metamorfose (1997). Neste romance é visto o grotesco, o fato mais insólito possível na 

realidade na qual o narrador aos poucos insere elementos de angústia e banalização da metamorfose 

de Gregor Samsa. O protagonista tem a vida de um cidadão exemplar. Único filho homem de uma 

família que se recupera de uma crise financeira, ele busca recuperar o bom nome do pai trabalhando 

como caixeiro-viajante para liquidar as dívidas do Senhor Samsa. 

 Com a mudança de Gregor, o prestígio do qual gozava se esvai. Ele passa rapidamente do 

status de cidadão padrão ao de escória e, apesar de toda preocupação que o protagonista mostra em 

querer retomar as suas atividades normais, não consegue pela impossibilidade de executá-las devido 

a sua nova condição. Entretanto, a família, ao se confrontar com a imagem monstruosa de Gregor, 

exila-o em seu quarto, sendo a irmã de Gregor a única que tem a coragem de levar comida para seu 

irmão. 

 Partindo destes pontos descritos da obra de Kafka, podem ser tirados alguns pontos para a 

análise da obra dentro dos parâmetros de insólito banalizado e das angústias do eu. Nesta obra, têm-

se a banalização do insólito devido à condição de mudança de Gregor provocar apenas alguns 

instantes de surpresa dentro da obra, sendo, dessa forma, banalizado e tornando-o inútil, ele é 
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esquecido. Entretanto, em outras obras, como a de Borges e a de Mário de Carvalho, o insólito não 

banalizava um ser humano. Pelo menos os pensamentos e tentativas de ações do personagem ainda 

remetem à humanidade. Então, desta forma, encontra-se um novo tipo de angústia, pois Gregor não 

sendo mais útil é colocado de lado, esquecido, exilado do convívio familiar, assim como do 

convívio social. 

 Na obra de Kafka, vemos a banalização do ser, não de um fato isolado, mas de um ser que 

antes tinha uma função, agora não atendendo aos anseios daqueles que dependiam deste ser, eles o 

rejeitam. “– Bem – disse o senhor Samsa –, agora podemos agradecer a Deus” (KAFKA, 1997: 80). 

Este é o trecho que se segue à notícia da morte de Gregor, o momento em que o senhor Samsa vê-se 

livre deste fardo, deste incômodo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente trabalho, buscou-se relacionar os conceitos de insólito banalizado e angústias 

do eu como elementos presentes em nossa pós-modernidade, explorando os conceitos abordados e 

dialogando com estas teorias filosóficas, literárias e sócio-históricas. As análises das obras foram 

feitas com o objetivo de exemplificação, buscando os pontos mais enfáticos para as observações 

pertinentes, pois cada uma das obras abordadas renderia trabalhos individuais, tamanha a riqueza de 

suas construções e de seus mundos ficcionais. 
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O INSÓLITO E SUAS FRONTEIRAS 
Para uma conceituação do insólito como categoria estética 

 
Acácio Luiz SANTOS∗ 

 

INTRODUÇÃO 

Meu propósito neste trabalho é discutir e procurar estabelecer alguns parâmetros capazes de 

fundamentar o insólito como categoria literária. Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, 

compreender onde se situa o insólito na terminologia literária e estética e, em segundo lugar, 

compreendê-lo em suas relações com outras categorias vizinhas; assim fazendo, acredito poder 

propor, ao término desta breve investigação, um quadro de trabalho que, espero, servirá, em 

trabalhos posteriores, de auxílio no exame de suas manifestações no decurso da história. 

EM BUSCA DO INSÓLITO: QUESTÕES PRELIMINARES 

Em consonância com a proposta anunciada, entenderei “categoria” no seu sentido original, 

trazido pela lógica aristotélica, de “predicado da proposição”, ou seja, de “categorias do ser”, com 

que se pode chamar “às diferentes classes do ser ou às diferentes classes de predicados que se 

podem afirmar de um sujeito qualquer” (LALANDE, 1999: 141); e esta categoria é uma categoria 

literária; portanto, de alguns textos poderemos dizer que são insólitos, com certa gama de 

modalizações, e de outros, não. 

Por sua vez, o insólito insere-se no âmbito maior da representação artística, que Aristóteles, 

a partir do conceito de poesia como imitação, situa conforme a qualidade dos objetos imitados, isto 

é, sendo tais objetos os personagens e seus atos, tais se apresentarão como “ou melhores ou piores 

ou iguais a todos nós” (ARISTÓTELES, 1964: 263). Esta imitação por personagens e suas ações 

não se restringe, por sua vez, ao rigor dos fatos históricos, pois “não compete ao poeta narrar 

exatamente o que aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido, o possível, segundo a 

verossimilhança ou a necessidade” (ARISTÓTELES, 1964: 278). A distinção entre poesia e 

história, no plano do discurso, estabelece-se no atributo: a primeira é universal e a segunda 

particular, o que viabiliza o discurso poético como ficcional. O possível, em oposição ao 

verdadeiro, como próprio do poeta, permitirá também a inserção do maravilhoso em seu discurso, 

como reconhece Aristóteles mais adiante: “Nas tragédias é necessário que o maravilhoso tenha 

lugar, mas na epopéia pode-se ir mais além e avançar até ao irracional, mercê do qual se obtém no 

grau mais elevado esse maravilhoso, porque nele nossos olhos não contemplam espetáculo” 

(ARISTÓTELES, 1964: 314). O discurso poético, portanto, no tocante à representação, pode 
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instaurar um mundo realista ou maravilhoso, e essa prerrogativa, por seu turno, viabiliza o insólito 

enquanto forma de representação paranatural. 

Duas questões se impõem, entretanto, aqui. Uma delas diz respeito à fundamentação das 

formas de representação do maravilhoso: como estas se fundamentam? Outra diz respeito à estética 

e à semiose do texto artístico: é este “impossível verossímil que agrada” restrito ao plano da 

representação? No intuito de obter uma definição fundamentada do insólito como categoria literária, 

passo agora a investigá-las. 

SOBRE A REPRESENTAÇÃO PARANATURAL 

Na seção anterior, verifiquei, a partir dos conceitos de Aristóteles, a inserção do insólito no 

âmbito da representação artística. Conforme a lição de Aristóteles na Arte poética (1964), a obra de 

arte literária orienta-se para o possível, admitindo, em sua confecção, a representação de um mundo 

ou realista ou maravilhoso. Esta propriedade de representar situa-se no plano da referência à 

natureza de tal mundo inventado, em confronto com o nosso; desta forma, o realismo é a 

representação, na arte, de um mundo natural, isto é, cuja verossimilhança interna é a mesma do 

mundo empírico: uma representação, em suma, natural. Mas o mundo representado pelo artista 

criador pode fundamentar sua verossimilhança em propriedades bem diversas das que conhecemos 

no mundo, com a incorporação de elementos mágicos, míticos ou propriedades físicas impossíveis 

na realidade empírica; à representação de tal mundo proponho chamar paranatural, visto que, dentro 

de seus pressupostos de verossimilhança interna, ela é coerente, embora tais pressupostos não sejam 

possíveis no mundo empírico em que existimos. 

A representação paranatural constitui, assim, uma ruptura da norma, por assim dizer, 

ordinária, da realidade. Quanto ao teor desta ruptura, no entanto, apresenta-se uma primeira 

distinção: na fantasia maravilhosa, por exemplo, as personagens naturalizam a ruptura, revelando 

seus caracteres (bons ou maus, coerentes ou incoerentes) pelos mesmos processos da representação 

realista; sua conduta presume a mesma escala de valores da realidade cotidiana. Portanto, na 

fantasia maravilhosa, a ruptura é tão somente da ordem da realidade física. Mas a representação 

paranatural pode prever uma ruptura das normas de conduta ordinárias do ser, apontando então para 

a sua negação. Dentro desta forma particular de representação paranatural localizar-se-á, como 

pretendo demonstrar a seguir, o insólito. 

O INSÓLITO E A SEMIOSE LITERÁRIA 

Tendo estabelecido, pois, o insólito como forma de representação paranatural que prevê uma 

ruptura das normas de conduta ordinárias, cabe ainda a pergunta: ele, como categoria, diz respeito 

exclusivo à representação? Sem querer avançar demais na questão semiótica e ultrapassar o escopo 
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do presente trabalho, contento-me aqui em estabelecer um duplo funcionamento semiótico do texto 

artístico, enquanto estrutura, isto é, “o mapa ou o plano de uma relação” (ABBAGNANO, 2000: 

376), e enquanto referência, isto é, “o ato de pôr um objeto qualquer em qualquer relação com outro 

objeto” (ABBAGNANO, 2000: 837), em que este último trata especificamente da representação de 

elementos cuja significação presume um conhecimento extratextual, em oposição àquele, que trata 

especificamente dos elementos que o texto apresenta e que permitem fixar sua estrutura. A estrutura 

é, ainda, no texto, um sistema semiótico de primeiro grau, intratextual, responsável por viabilizá-lo 

como forma; já a referência constitui nele um sistema semiótico de segundo grau, extratextual, que, 

quando ativado, aponta para o mundo circundante. 

Desta forma, quando uma categoria implica uma relação extratextual para ser interpretada, 

ela diz respeito à referência e constitui uma representação; por outro lado, se uma categoria trata do 

arranjo dos elementos, das escolhas textuais que configuram forma, ela diz respeito à estrutura e 

constitui uma apresentação. Assim, a representação quanto às propriedades do mundo objetivado 

pelo texto divide-se em duas grandes classes, natural e paranatural; a esta corresponde o 

maravilhoso, àquela o realismo. Mas a ruptura das normas de conduta, em que se enquadra o 

insólito, pode afetar também a mera escolha dos elementos textuais para viabilizar-se: há, então, um 

insólito de estrutura e um insólito de referência. Tendo, portanto, afirmado o insólito como 

categoria pertinente aos dois sistemas semióticos do texto, resta agora investigar sua especificidade 

em relação a categorias de ruptura. 

CATEGORIAS DE RUPTURA E O INSÓLITO 

Sendo o insólito uma categoria viabilizada pela ruptura de normas ordinárias de conduta, ele 

estabelece uma relação antinômica com alguma outra categoria que se lhe opõe. Chega aqui o 

momento de procurar especificá-lo no conjunto de categorias de ruptura. Para isso, coloco três 

outras categorias: o grotesco, o bizarro e o onírico. 

Cabe preliminarmente lembrar a lição aristotélica postulada no Sobre a alma. “Esse tratado 

é também conhecido por sua teoria da imaginação, segundo a qual não há imaginação sem 

sensação” (HUISMAN, 2002: 8). Isto remete à teoria geral de psicologia, por assim dizer, do autor, 

de que “não há pensamento sem imagem” (HUISMAN, 2001: 69), em que “Aristóteles mostra que 

a sensibilidade e a imaginação não são obstáculos ao conhecimento intelectual, mas mediações que 

esse conhecimento não pode dispensar” (HUISMAN, 2001: 69). Isto legitima, antes de mais nada, o 

emprego de tais categorias no texto artístico como formas de exercitar um conhecimento ou 

especulação sobre os limites da ordem. Ou, como de forma mais radical aponta Todorov (1979), 

“Longe pois de ser um elogio do imaginário, a literatura fantástica coloca a maior parte de um texto 

como pertencente ao real, ou mais exatamente, como provocada por ele, como um nome dado à 
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coisa preexistente” (TODOROV, 1979: 165-6). As categorias de ruptura, entre as quais se inclui o 

insólito, remetem ainda ao pensamento tomásico sobre as faculdades do homem, como sejam,“as 

potências vegetativas e, relativamente aos dois outros gêneros de objetos, dois outros gêneros de 

potências, devendo-se distinguir ainda estes gêneros, segundo se trate de conhecimento ou de 

apetência, em sentido e inteligência, de um lado, e em apetite e potência motora, de outro” 

(GARDEIL, 1967: 42). Desta forma, conforme a faculdade considerada, vegetativa, sensitiva, 

intelectiva ou volitiva, corresponde, no plano da conduta, uma antinomia estética que permite 

fundamentar as respectivas categorias de ordem e ruptura. 

À vontade orientada para a afirmação do ser corresponde, como categoria estética, a ordem 

do sublime como ensaio de perfeição de uma estrutura ou de uma dada representação. A ela opõe-se 

o grotesco, enquanto estabelece com ela uma relação negativa: o grotesco, com efeito, afirma-se por 

negação dos elementos afirmados pelo sublime. Um caso paradigmático da aplicação do grotesco na 

modernidade encontra-se na estética expressionista, simultaneamente afirmação do excepcional e 

problematização total de valores estéticos. A relação aqui se estabelece por sema zero: o grotesco 

elimina os elementos estruturais que revelavam fenomenologicamente o sublime, postergando-os ou 

submetendo-os a uma implacável revisão de valores. Em outros termos, o grotesco afirma o ser 

negado pelo sublime. 

No pólo oposto das faculdades, a existência vegetativa orienta-se para a geração e a nutrição. 

A ela, corresponde a categoria estética do inovador, na modernidade a categoria privilegiada pela 

figura do inventor poundiano, aquele que descobre um novo processo e “fecunda” a arte com novos 

problemas, representando a renovação do sistema, a geração. A este princípio ativo de renovação e 

conservação da operatividade do sistema, contrapõe-se o princípio passivo do onírico, como 

nutrição subconsciente, manifestado pelo não comprometimento das partes da estrutura ou da 

representação entre si. A irreverência dadaísta e as práticas conceituais, desta forma, são 

manifestações relevantes do onírico da arte moderna. A relação aqui se estabelece por sema 

paratático: como nos sonhos, cada parte, cada momento vale por si; ainda como nos sonhos, cabe 

nesta categoria as deliberações impossíveis, que desafiam os tradicionais limites entre o que é e não 

é arte. 

A faculdade do sentido corresponde à categoria estética do despojado, depurado até adquirir 

um grau de sugestão concentrado, que acaba por estimular sensações inéditas. A este equilíbrio 

clássico atingido opõe-se o bizarro, extravagante, múltiplo, pródigo de elementos acumulados em 

pouco espaço, como a pintura de Picasso na fase mais radical ou a música estocástica de Xenakis. A 

relação aqui se dá por sema de adição: múltiplos planos, linhas, volumes, microdiscursos 

entrecruzam-se prevendo uma super-recepção caótica que só aos poucos se vai organizando. 
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Finalmente, a faculdade da inteligência corresponde ao acadêmico, ponderador e avaliativo, 

experimentador e recapitulativo, que propugna a obra como bom-senso significado, avaliado e 

conseqüente. A esta categoria opõe-se o insólito, levantamento de uma questão, de uma premissa 

nova até então proibida ou ao menos não considerada, que a toma como hipótese de trabalho e a 

desenvolve até as últimas conseqüências, sejam estas quais forem, e que fez a fama da obra de 

Kafka ou Döblin. A relação se dá, aqui, por sema variante: algum elemento ou relação apresenta-se 

desviado da norma de referência corrente da estética ou da realidade empírica e é interpretado como 

normal, o que gera uma tensão entre desvio e interpretação e permite questionar pressupostos 

tacitamente admitidos como invariáveis. 

CONCLUSÃO 

Do que foi exposto, posso concluir afirmando o caráter estético essencial do insólito como 

categoria viabilizada por ruptura de normas ordinárias de conduta que opera no âmbito específico 

da faculdade intelectiva e assume uma relação antinômica com o acadêmico. Desta forma, ele se 

revela uma categoria útil para a renovação do sistema literário, ao propor novas formas de 

experiência estética a partir de procedimentos postergados ou tornados tabus, aceitando sua 

existência e examinando-os até as últimas conseqüências. Como proposta de aplicação futura, cabe 

ainda examinar melhor suas várias modalidades e objetos nos sistemas de estrutura e referência do 

texto artístico, o que pode ajudar no melhor conhecimento e estabelecimento da significatividade de 

obras particularmente transgressoras ou inovadoras da série literária. 
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A ARTE, O NARRAR E O POÉTICO 
Habitação do insólito. Morada do extraordinário. 

 
Bianka Barbosa PENHA∗ 

 
Tudo era estranho, suave demais, grande demais. (LISPECTOR, 1974: 26) 

 

Diante do presente título, somos lançados na seguinte questão: O que é isto – a arte, o narrar 

e o poético? Pensá-los em seu vigor significa penetrar no âmago do homem a fim de percebê-lo 

como ente gerado no seio de tais questões. 

Contemporâneo, porém, de uma época fundamentada na tirania da lógico-científica, o 

homem encontra-se alheio à sua própria humanidade. E, a partir da negação do que lhe é próprio, 

empreende a marginalização de si mesmo. Inevitavelmente, o esquecimento do ser é, deste modo, a 

grande conquista da modernidade. 

As considerações sobre a modernidade não visam uma apresentação sistemática e/ou 

histórica de tal época. O que propomos, inicialmente, é um jogo de reflexões, espécie de jogo lúdico 

com o leitor, que nos conduza aos confins de nossa memória. Pois somente assim perceberemos a 

profundidade inerente ao questionamento da arte, do narrar e do poético enquanto moradas 

primeiras do humano no homem. 

Baseada no paradigma científico, a modernidade é responsável por consolidar um 

pensamento que, para além de buscar a totalidade de manifestação do real, coloca-se como a própria 

totalidade enquanto ideal, prescrição e categorização de mundo. Tornando-se, assim, combustível 

decisivo para a perpetuação da metafísica ocidental. Tal pensamento tende a buscar no já dito a pura 

e simples confirmação e/ou adequação “perfeita” dos conceitos, por ele, estipulados. Concentração 

em si mesmo de dizer o real, desdizendo-o de sua origem. Mergulhada na idéia prescritiva do que se 

supõe ser o real, a metafísica configura um pensar que promove o afastamento do homem da 

autenticidade vigorante do real. Pré-determinado, o real passa ser entendido como algo fixo e 

funcional, passível de fragmentação e desmembramento inerente a toda e qualquer análise. “A 

ciência constitui-se na única figura de verdade e o sagrado parece reduzido à realidade asséptica do 

racional-científico” (CASTRO, 1994: 72). 

De tal forma dessacralizada, a modernidade abandonou a transcendência pelo método da 

dúvida, de modo que todos os discursos proferidos afirmam-se, agora, como discursos do real. Feito 
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isto, consolida como característica essencial da Cultura Ocidental a conversão da ciência em técnica 

mecanizada, da arte em estética, do obrar em cultura e da perda da dimensão do desconhecido como 

fator fundamental para o conhecimento. Na tentativa de validar o universal a partir da negação das 

singularidades, a modernidade nos conforta com a incisiva aplicação de abstrações conceituais. 

Deste modo embebido na dinâmica do duplo e compreendendo o real como correspondência e/ou 

adequações representacionais, o homem é hoje reduzido a dicotomias que o fazem perceber o real 

como instância fragmentada, separada por área de conhecimento. 

A projeção do mundo a partir de uma consciência individual, cuja dinâmica pensante se 

concentra na relativização deste mesmo mundo, reveste-se da ilusão do absoluto. Ou seja, já não é o 

mundo que prescreve as leis à nossa consciência, mas é esta que prescreve as leis do mundo. Deste 

modo configurado, o pensamento moderno proclama inúmeros equívocos em relação à essência do 

real e, conseqüentemente, à essência da própria arte. 

A ARTE LITERÁRIA: O NARRAR POÉTICO DO REAL. 

Conscientes das amarras impostas pelo pensamento metafísico moderno, podemos agora 

pensar a arte para além de seus ditames. Pois em verdade, “a arte é um modo extraordinário de ser 

real” (LEÃO, 1992: 248). 

 Lançados nas questões que abarcam as especificidades inerentes à arte, ao narrar e ao 

poético, o presente ensaio pretende desbravar-lhes o misterioso espanto do insólito que os une: a 

vida. Nesse sentido, as tensões entre sólito e insólito, compreendidas aqui como dinâmica nuclear 

para haver arte e todo o narrar poético por ela ofertado, configuram a conjuntura existencial do 

homem rumo à apropriação de sua propriedade. Somente assim, abismado nesse “entre” (sólito-

insólito), pode o homem sentir a explosão da vida e ser capaz de recomeçar no mundo “como a 

repulsa que precedesse uma entrega” (LISPECTOR, 1974: 27). 

Com isso, pensemos inicialmente a seguinte questão: O que é isto – a arte? Perguntar pelo 

“isto” da arte significa pensá-la em sua origem de modo que se estabeleça o diálogo essencial para 

haver efetivo entendimento de sua dinâmica. O que se pretende, neste segundo momento, é pensar a 

arte para além de simples fruição estética. Vista antes como liberdade convertida em obra concreta, 

a arte é aqui sentida e pensada como mundo afogado no todo do mundo. Existência consumada na e 

pela realidade poética, configurando-se destino para o homem que por ela (arte) se permite 

atravessar. E, realizando-se no movimento sem medida da vida, parte para o mais invisível, o mais 

interior: o ponto vazio da existência transbordante de recusa. 

Arte. Vida que tanto mais se vela vida quanto mais se desvela morte. Capaz de colocar o 

homem em contato com seu núcleo mítico e, no mais íntimo de seus pensamentos, lança-o na busca 
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de sua integralidade. Alheia à razão, funde passado, presente e futuro num só tempo. Acolhida e 

recolhida pelo e no mistério insólito da vida, proclama a concretude incessante do real.  É preciso, 

no entanto, alertar que “concretude” aqui não tenta dizer do que se solidifica ou do que é 

aparentemente firme e sólido. “Concreto é uma palavra latina que tem origem no latim cum-

crescere>com-crescere que quer dizer crescer junto, crescer com.” (JARDIM, 2005: 163). Nesse 

sentido, a essência da arte vigora na nascividade do real, pois somente encontrando-se desta forma 

pode desencadear realidades. 

E assim revelando o homem, o mundo e a verdade para além dos conceitos redutores, 

presentifica-se como imagem do oculto desbravando a densa floresta do inatingível. “A floresta é a 

fluência do verdor, estendendo-se de verde até não-verde, através de articulações inesperadas de 

sempre mais e sempre novas cores” (LEÃO, 1992: 186). Nessa “articulação inesperada” 

concentrada na inaugurabilidade do real, a arte suspende o homem de si mesmo, impelindo-o a se 

confrontar com o enigma de todos os enigmas: ele próprio. Deste modo, a arte de narrar pode agora 

ser pensada como a insólita tentativa do homem de desvendar-se. 

Voltamo-nos, então, para a segunda grande questão: O que é isto – o narrar? Em sua origem, 

narrar significa “dar ao conhecimento”, “fazer conhecer” através do dizer, do contar (CASTRO, 

1994: 73). É o agir que se presentifica na obra como dissimular da voz da narrativa. Nesse sentido, 

o narrar não corresponde à ação de um narrador/sujeito desejoso por uma narrativa/objeto. Narrar, 

quando na dimensão do poético, convoca-nos um conhecer como eclosão na linguagem. E somente 

recolhido nela, o homem pode se lançar na correnteza das questões. Esse conhecer, originado na 

linguagem, leva-nos a perceber o “narrar” como o agir que volta para os abismos da imanência. Ou 

seja, evoca-nos a experienciar o poético da vida para além da superficialidade comum de modo que 

nos absurdemos com o não-dito presente em todo o dizer. Na dimensão do poético, o “narrar” nos 

conduz ao nada insólito e estranho presente no surgir de todo o real se revelando enquanto mistério. 

O mistério de nascer eclodindo como palavra. Com isso, percebe-se a essência narrativa na 

nascividade do real que tanto mais se afirma narrar quanto mais se nega enquanto simples discurso. 

A narrativa e o narrar nos convidam a pensar o nascer e o dizer com suas origens poéticas. O 

pensar tomado pela linguagem liberta da vida vivida a vida experienciada, pois é nessa realidade 

experienciada que reside a linguagem como manifestação na narração do narrador. Dentro dessa 

dinâmica, o poético como poético irrompe sempre como escuta primordial de toda a fala. E como 

questão inerente a todas as outras questões, o poético é, portanto, a dimensão mais própria do fazer, 

como fazer que se constitui habitação do desconhecido e que, em sendo assim, dá oportunidade a 

que este desconhecido possa vir a ser conhecido. Contudo, não é qualquer fazer que é poético, pois 
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para sê-lo é necessário vigorar na tensão entre sólito e insólito a fim de promover o co-nascimento 

deste, naquele. 

“O poético se estabelece na possibilidade de fazer aparecer em toda e qualquer instância do 

real, como integrante da realidade, mas para além das meras realizações” (JARDIM, 2005: 153). É 

compreender essencialmente o que na arte é arte, o que no narrar é narrar como desvelar 

autovelante do que lhes é próprio. O poético é o pensar radical que permite o acontecer do 

extraordinário no ordinário, possibilitando que se realize no ser o não-ser. É ele quem configura a 

ambigüidade paradoxal do entrelaçamento de vida e morte inerente a todo e qualquer real. 

CLARICE LISPECTOR: O ATRAVESSAR DO AMOR E SEU INFERNO. 

Para que possamos perceber as questões levantadas anteriormente, partamos para o dialogar 

com a obra literária. Tomando como ponto de partida o conto “Amor”, de Clarice Lispector, o que 

se pretende nesse momento é compreender como a arte literária irrompe enquanto o próprio narrar 

poético do real. Com isso, as observações acerca do narrador e da personagem tentarão pensar o 

próprio narrar enquanto agir essencial. 

“Amor” é um dos contos que compõem a obra Laços de Família (1974), de Clarice 

Lispector. Nele, assim como em outras obras de Clarice, a narrativa é oceânica. Ou seja, não há a 

figura de um narrador onisciente e onipresente responsável por, apenas, descrever as ações das 

personagens. Pelo contrário, o narrador do presente conto se coloca como palco para haver o 

acontecimento dos personagens de maneira integral. 

O que se pode observar ao longo de toda a obra é a narração doando-se de forma dual. Á 

medida que a voz do personagem acontece no ser-voz do narrador presenciamos a intensa 

aproximação estabelecida entre eles. De modo que o narrador se apresenta apenas como refletor dos 

sentimentos e pensamentos experienciados pela personagem (MELO E SOUZA, 2008: 142). E, 

através da forma narrativa, colocamo-nos já diante dos abalos aos quais passam a ser submetidos 

toda e qualquer tentativa de ordenação cronológica do real. 

Mergulhado na dinâmica do desfazer, o narrador de “Amor” inicia o processo de 

desmascaramento do mundo epidérmico do senso comum, desaparecendo enquanto meio 

intermediário entre narração e fato narrado. No afã de apresentar a realidade como tal, e submerso 

no próprio do personagem, funde o homem com a vida universal essencialmente atemporal e sem 

contornos definidos. Deste modo, surge-nos Ana. 

Tal personagem, assim como a própria narrativa, pode ser percebida em dois momentos: o 

antes e o depois da irrupção do insólito. No primeiro momento, Ana mantém a convicção na 

vivência ordinária como sendo a única possível. Já no segundo momento, atravessada pelo insólito 
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acontecimento do “cego” presenciamos o abismar de Ana nas profundezas da imanência. Sendo 

assim, procuraremos pensar cada momento separadamente a fim de com eles dialogar na tensão 

entre sólito e insólito, estabelecida ao longo da narrativa. 

O narrador, no primeiro momento, apresenta-nos Ana. Uma personagem cheia das certezas 

que justificam o manipular do real pelo senso comum. Com sua mão pequena e forte, nossa 

personagem insiste em ordenar a desordem natural da correnteza da vida. 

Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias 

realizados e belos; com o tempo seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima 

desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se 

emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pelas mãos do homem (LISPECTOR, 

1974: 22). 

A convicção de Ana diante das certezas do real que ela mesma figurava, remete-nos para a 

superficialidade e intransigência do homem em acreditar que, realmente, pode dominar toda a 

complexidade do real. Neste universo, o humano do homem tende a se tornar objeto sem alma entre 

objetos sem alma, ente estrangeiro dentro de si mesmo. E, iludido no querer e na escolha dirigida 

pela sua subjetividade, mostra-se através da imagem-questão de Ana o humano do homem afogado 

numa vida póstuma determinada por um destino que o faz crer que “também sem felicidade se 

vivia” (LISPECTOR, 1974: 22). 

Percebendo-se na contracorrente do espanto, Ana reduzia seus dias à rotina rígida, numa 

agonizante necessidade de sentir a raiz firma das coisas. 

Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua 
vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto – ela o abafava com a 
mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido (...) Assim chegaria a 
noite, com sua tranqüila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. 
(LISPECTOR, 1974: 23) 

Calmos deveres regidos pela não ternura ao espanto. Assim, se resume a vida de Ana nesse 

primeiro momento. No entanto, o que subjaz a toda e qualquer tentativa de dominação do fluxo 

vigorante da vida é ela mesma. Pois, em verdade, não somos nós que possuímos a vida, e sim é ela 

quem nos possui. Nesse sentido, encaminhemo-nos para o segundo momento da narrativa. 

Dentro de sua realidade quase “inatingível”, Ana é atravessada pela extraordinária 

“aparição” do cego. Tal “aparição” não nos diz de um episódio fantástico enquanto “hesitação 

experimentada por um ser que não conhece as leis naturais, diante de um aparentemente 

sobrenatural” (TODOROV, 1970: 148). Lança-nos antes no fantástico presente na manifestação 

incessante da própria vida que tanto mais é vida quanto mais permanece enquanto mudança. Nesse 
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momento, Ana é convocada pela vida a se perceber também vida. Passível de todas as desordens e 

descontornos necessários para haver efetiva eclosão. 

Esse segundo momento corresponde ao renascer de Ana em meio às suas próprias cinzas. O 

cego que mascava chiclete a faz sentir a cegueira em que ela se encontrava ainda que tivesse 

supostamente olhos para ver. Agora, a vida explodia insólita na sua frente e “tudo a atingia como 

um susto” (LISPECTOR, 1974: 25). Era o mundo recomeçando ao redor. 

O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam (...) Expulsa de seus dias, 
parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo 
equilíbrio à tona na escuridão (...) Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se 
agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde. (LISPECTOR, 1974: 25) 

Ana estava, realmente, descendo ao inferno da vida para poder nela ressurgir. Adormecida 

dentro de si, volta-se assim para a morte fecunda presente em toda a vida do Jardim Botânico. 

Guiada pelo cego a enxergar, Ana é assim por ele iniciada a perceber a maestria da vida. Orquestra 

de morte no palco do mundo. Com os olhos de certeza feridos, o coração de Ana “se enchera com a 

pior vontade de viver” (LISPECTOR, 1974: 29), agora, “sua alma bata-lhe no peito” (LISPECTOR, 

1974: 29). O maravilhoso da vida havia lhe penetrado com seu silêncio lento e insistente. 

Ao experienciar a doação do real de modo originário, Ana, desvelada pela voz do narrador, 

percebe-se evocada por sua unidade mítica. Tal unidade, presente na inconstância permanente da 

natureza, revela o humano do homem em sua estrutura profunda: procura saudosa pelo que constitui 

sua própria origem. Insólita e extraordinária. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CASTRO, M. A. O acontecer poético. A História Literária. 2ed. Rio de Janeiro: Antares, 1982. 

______. Tempos de Metamorfose. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

______. “Poética: permanência e atualidade”. In: Revista Tempo Brasileiro. n. 171. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2008. p. 7-32. 

JARDIM, A. Música: vigência do pensar poético. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005. 

LEÃO, E. C. Aprendendo a Pensar. v. II. Rio de Janeiro: Vozes, 1991. 

LISPECTOR, C. “Amor”. In: Laços de Família. São Paulo: Civilização Brasileira, 1974. p. 21-31. 

MELO E SOUZA, R. “Poética da narrativa de primeira pessoa”. In: Revista Tempo Brasileiro. n. 
171. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2008. p. 141-160. 

TODOROV, T. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 1970. 



TENSÕES ENTRE O SÓLITO E O INSÓLITO NO GÊNERO MARAVILHOSO 
Confrontos entre a produção e a recepção da narrativa 

 
Michelle de OLIVEIRA∗ 

 

Tomando-se como ponto de partida as articulações entre o contexto de produção e a 

recepção das narrativas do gênero Maravilhoso, evidencia-se uma tensão entre as concepções de 

sólito e insólito, ao verificar-se como tais narrativas são produzidas no contexto medieval e como 

são recebidas pelo leitor atual. 

Na Idade Média, a influência da Igreja se mostrava presente no modo de concepção do 

mundo, nos valores que subsistiam à época e, essencialmente, na forma de organização da estrutura 

social. Assim, as explicações para os diversos acontecimentos surgidos no mundo eram 

freqüentemente ligadas ao sobrenatural e aos aspectos divinos, a ponto de se poder afirmar que a 

ordem residia no sobrenatural, ou seja, o habitual, o comum e o ordinário era a existência de 

elementos para além da naturalidade. Desta forma, os eventos insólitos presentes nas narrativas do 

gênero Maravilhoso eram percebidos pelos leitores da época como algo natural, sendo comuns à sua 

realidade cotidiana. 

Contudo, com a importância conferida aos aspectos científicos que marcaram o século 

XVIII, sobretudo a partir da Revolução Industrial, com os avanços tecnológicos, instaura-se um 

novo paradigma no modo de recepção da literatura, modificando sobremaneira a forma de 

percepção dos eventos insólitos pelos leitores inseridos no contexto social marcado pela Revolução. 

Assim, a construção das narrativas ligadas à categoria do insólito, passa a ter como 

característica a presença de explicações lógico-racionais para os eventos extraordinários surgidos no 

âmbito diegético. Contudo, ainda como resquício de épocas anteriores, continua-se a atribuir 

explicações de ordem sobrenatural a eventos incomuns, causando, com isso, uma ambigüidade 

característica de tais narrativas. Tal ambigüidade, marca do gênero Fantástico, é explicitada na 

teoria de Felipe Furtado, exposta na obra A construção do Fantástico na narrativa (1980), na qual, 

para o teórico, “a primeira condição para que o fantástico seja construído é a de o discurso evocar a 

fenomenologia meta-empírica de uma forma ambígua e manter até o fim uma total indefinição 

perante ela” (FURTADO, 1980: 36). 

Assim como a sociedade evolui, novas formas de pensamento também são consolidadas, 

fazendo com que também haja uma mudança no paradigma de recepção dos textos literários. Como 

o objetivo deste ensaio é verificar as diferenças nos modos como a obra é recebida, a preocupação 
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central, agora, residirá na delimitação da forma com que tais textos são percebidos pelo leitor 

contemporâneo, recorrendo-se, para tal, à reflexão teórica subjacente à estética da recepção. 

Na teoria do efeito estético, que teve Wolfgang Iser como um dos maiores expoentes, 

privilegia-se a interação entre leitor e texto, na qual ela só ocorre quando o leitor, “mostra-se 

disponível a 'sair' de sua posição de leitor real, um sujeito da realidade, para se tornar um leitor 

implícito, o que não significa ler a partir do nada, e sim por uma espécie de contrato que requer 

simultaneamente identificação e distanciamento” (BORBA, 2003: 28). 

 Ao refletir sobre o papel do leitor implícito, Maria Antonieta propõe um exame de A teoria 

do efeito estético, de Iser, ao afirmar que, para este, “o conceito de leitor implícito aponta para uma 

rede de estruturas que demandam respostas, impelindo o leitor a compreender o texto” (Iser Apud 

BORBA, 2003: 29). 

No processo de apreensão do significado por parte do leitor, contribui para isso as 

estratégias textuais, que permitem ao leitor passar pelo efeito estético, corroborando para tal 

processo as diversas perspectivas textuais (narrador, personagens, etc.). O leitor, ao buscar as 

respostas que o texto não lhe apresenta, constrói uma rede de possibilidades ao formular e (re) 

formular sínteses por meio de arranjos ideativos que lhe permitem participar da realização do texto. 

Ao estabelecer diversos arranjos ideativos, o significado “advém necessariamente de uma 

imagem que o leitor forma sobre os aspectos esquematizados do texto” (BORBA, 2003: 59). Assim, 

a imagem torna-se essencial para a apreensão do significado, a ponto de suprir o que o modelo 

textual oculta. 

Apropriando-se de termos advindos da psicologia, Iser (1980) introduz a concepção de no-

thing para a compreensão do ato de recepção do texto literário. Para Iser (1980), no-thing pode ser 

compreendido como os vazios existentes no texto, responsáveis pelo processo de comunicação do 

leitor com a obra literária, pois, caso o texto respondesse a todas as perguntas formuladas pelo 

leitor, não haveria a comunicação, que só se torna possível pela existência de lacunas que cabe ao 

leitor preencher. 

A reflexão exposta possibilita uma nova forma de compreensão de texto, não como um 

produto acabado, onde se encontram todas as respostas que satisfazem o receptor, mas sim como 

um produto inacabado, à espera da atualização e contribuição do leitor. Desta forma, o 

preenchimento do texto “é necessariamente feito por etapas e, considerando esse dado, a construção 

do objeto manifesta-se em cenas, em blocos, em articulações de informações, desde que cada um 

desses conjuntos se revele como referência vazia, motivadora, portanto, de imagens subseqüentes”. 

(BORBA, 2003: 70). 
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Utilizando-se dos termos figura-fundo, propostos por Iser (1980), Borba, ao retomar tais 

conceitos, indica serem estes essenciais para o ato de leitura. O conceito de figura pode ser 

apreendido como uma “forma emoldurada” (BORBA, 2003: 72) e o de fundo, “o que circunscreve a 

figura” (BORBA, 2003: 72). Fazendo-se uma analogia, pode-se dizer que quando alguém visualiza 

um quadro, passa a prestar mais atenção na figura do que no fundo e tal seleção é responsável por 

uma forma de apreensão da imagem. Já se uma pessoa der relevância ao fundo, desprezando a 

figura, isso modificará a forma de compreensão da mesma imagem. 

Transpondo-se este pensamento para a teoria da recepção, pode-se afirmar que, caso o leitor 

perceba mais determinadas personagens em detrimento de outras, “ou o contexto em que atuam, ou 

um aspecto da trama, ou mesmo uma combinação de elementos, isso implicará modificações em 

termos de memória/expectativa acarretando, por sua vez, um novo direcionamento no processo de 

leitura” (BORBA, 2003: 73). 

Outro autor que contribuiu para os estudos de estética da recepção foi Hans Robert Jauss. 

Ao questionar a avaliação da obra literária ao longo dos séculos, Jauss situa a recepção para além de 

uma avaliação acumulada de vários leitores, destacando, assim, a recepção concebida de um ponto 

de vista histórico: 

O “juízo dos séculos” acerca de uma obra literária é mais do que apenas o juízo 
acumulado de outros leitores, críticos, expectadores e até mesmo professores; ele é o 
desdobramento de um potencial de sentido virtualmente presente na obra, historicamente 
atualizado em sua recepção e concretizado na história do efeito, potencial este que se 
descortina ao juízo que compreende, na medida em que, no encontro com a tradição, ele 
realize a “fusão de horizontes” de forma controlada. (JAUSS Apud BORBA, 2003: 95) 

Ainda de acordo com Jauss, a concretização do sentido deve levar em consideração dois 

horizontes: o intrínseco ao literário, trazido pela obra, e o “mundivivencial (lebensweltlich), trazido 

pelo leitor de uma determinada sociedade” (JAUSS, 1979: 50). 

Karlheinz Stierle também propõe uma nova abordagem sobre a recepção, abrangendo-a 

como 

cada uma das atividades que se desencadeia no receptor por meio do texto, desde a 
simples compreensão até a diversidade das reações por ela provocadas – que incluem 
tanto fechamento de um livro, como o ato de decorá-lo, de copiá-lo, de presenteá-lo, de 
escrever uma crítica ou ainda o de pegar um papelão, transformá-lo em viseira e montar a 
cavalo. (STIERLE, 1979: 136) 

Abordando uma questão de igual relevância para a compreensão da teoria estética, Luiz 

Costa Lima, em A literatura e o leitor, associa as normas estéticas às normas sociais, ao enfatizar 

que sempre nos pronunciamos a partir de uma perspectiva e de um ponto e também a partir de uma 

classe (Cf. COSTA LIMA, 1979). Atuando de uma forma inovadora, para o autor, o texto deve 
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exigir do leitor a mudança de suas concepções costumeiras, adaptando-se a novas concepções, 

respeitando sempre as normas intrínsecas ao texto. 

Sendo assim, a argumentação teórica exposta até aqui serviu para demonstrar a contribuição 

dos autores citados no sentido de se conceber um novo entendimento da literatura. Se antes dos 

estudos baseados na estética da recepção, a ênfase situava-se na compreensão da diegese e dos 

autores e obras, após os estudos de estética, instaurou-se um novo olhar sobre a concepção de texto 

literário. 

Na contemporaneidade, o texto deixou de ser visto na sua totalidade, como objeto fechado e 

já construído, passando a designar-se como um construto, que prevê a atuação de um leitor 

implícito, que irá reconstruir alguns aspectos do texto, deixados em aberto pelo autor-modelo. O 

leitor, então, ora abre mão de seus conceitos e normas pré-instituídos para lançar-se em direção a 

normas e convenções estabelecidas pela ficção, ora retorna o seu próprio campo de ação situando-se 

em suas próprias perspectivas. É nesse oscilar de posições que se constrói o sentido do texto. 

Contribuíram também para a delimitação do texto os lingüistas, que o concebem não só 

como uma seqüência de signos lingüísticos dispostos, organizando-se em um todo, mas também 

como produto da oralidade, chegando até mesmo a ampliar a concepção de texto, ao afirmar que 

frases afixadas em portões, como “cuidado com o cão”, são textos. Sendo assim, o conceito de texto 

na contemporaneidade é visto como algo bem mais amplo e aberto. 

Outra inovação na teoria do efeito estético, diz respeito a ver o texto literário não mais como 

passível de uma única interpretação, mas como possibilidade múltipla de interpretações, não 

deixando, contudo, de o nível textual possuir limites a estas, situações as quais, muitas vezes, o 

leitor é transposto para um nível muito além do texto, o que caracteriza a superinterpretação. 

Outra forma de se pensar a estética da recepção é a proposta por Jauss. O referido autor 

pensa a recepção ligada a um processo histórico, no qual há um primeiro nível de interpretação que 

é atribuído por um leitor de determinada época. O leitor inserido em outro período histórico irá, 

então, atualizar o modo de interpretação do leitor de épocas anteriores e assim sucessivamente, de 

modo a possibilitar que a obra seja concebida de diversos modos de acordo com as sucessivas 

épocas. 

Um modo de ilustrar esse processo é basear-se em como o leitor da Idade Média concebia os 

textos do gênero Maravilhoso. Conforme já explicitado, visto que naquele contexto a existência de 

seres sobrenaturais era comum (vê-se fadas, duendes, dragões, aparecendo com naturalidade em 

histórias do âmbito do Maravilhoso), a sociedade achava natural a interferência de seres de 

realidade extra-natural no universo diegético. 
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Já o leitor dos textos que se enquadram no Fantástico, atualizando a categoria do insólito, 

concebe tais eventos como passíveis, por vezes, de explicações empíricas, por outras, meta-

empíricas, o que confere a duplicidade característica do gênero. 

O leitor atual, por sua vez, irá conceber os acontecimentos do texto para além da 

naturalidade, ou seja, os identificará como insólitos, porém o efeito que se tem é a banalização de 

tais eventos, que é associada, também, à banalização dos acontecimentos do mundo. Dessa forma, é 

a realidade que se apresenta ficcionalizada. Dito de outra forma, a literatura representa a realidade, 

transfigurando-a. 

Tais reflexões consistiram em ilustrações de como leitores inseridos em contextos diversos 

ora atualizam as formas de recepção anteriores ora rejeitam-nas, não deixando, contudo, de calcar-

se naquelas para construir a sua própria forma de interação com o texto literário, o que confirma as 

afirmações presentes em Jauss. 

Quando um leitor contemporâneo lê histórias do Maravilhoso ou até mesmo contos de fadas, 

variantes do gênero, ele irá conceber os eventos insólitos não como naturais e sim como incomuns, 

raros, o que gera uma tensão entre a produção e recepção da narrativa já que, no momento de 

produção da mesma, a narrativa fora criada justamente para não causar espanto. Já para os leitores 

atuais, os eventos causarão espanto, visto não serem comuns em seu âmbito de vivência. 

Assim é que diversas vezes o sólito se faz insólito, revestindo-se de diferentes formas, visto 

sob diferentes ângulos, de acordo com as concepções dos leitores, com os diferentes olhares e com 

os múltiplos contextos nos quais o sólito e o insólito se configuram, constituindo-se, ambos, em 

categorias mutantes, vista de distintos contextos históricos nos quais se instauram. 

Daí as narrativas da categoria do insólito gerarem tensões ao confrontarem-se pontos de 

vistas distintos e, sobretudo, o contexto de produção e recepção das narrativas em diferentes níveis 

históricos. Tais narrativas, pertencentes à categoria do insólito, por si mesmas já rompem com as 

fronteiras do possível, podendo-se pensar na própria literatura como sendo insólita, por esta romper 

com a ordenação, sugerindo a uma desorganização, que possibilita “o espanto, a descoberta, o 

impulso que leva à formação da imagem” (BORBA, 2003: 106). 

Desta forma, a ficção desestabiliza, devido o leitor não encontrar a “familiaridade 

estabilizadora do esquema próprio ao sistema de mundo a que pertence” (BORBA, 2003: 106). E, 

assim como a relação entre realidade e ficção causa essa tensão no leitor, da mesma forma as 

relações entre sólito e insólito no texto ocasiona tal conflito, que só pode ser entendido ao analisar-

se historicamente o contexto de produção e a recepção da literatura insólita, assim como a 

mentalidade subjacente aos múltiplos períodos históricos. 
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ENSINAR A SONHAR 
O insólito nas páginas fantásticas da Terra sonâmbula, de Mia Couto 

 
Ana Maria Abrahão dos Santos OLIVEIRA∗ 

 

“No interior do gênero fantástico, é verossímil a ocorrência de reações 
‘fantásticas’”. (Todorov) 

“O escritor é um construtor de mundos inventados”. (Mia Couto) 

 

O escritor moçambicano Mia Couto para representar em sua ficção, a dor, a miséria e as 

conseqüências traumáticas da guerra civil, que se seguiu à anticolonial e que atropelaram o povo de 

seu país, tece a narrativa de Terra sonâmbula (1992), utilizando elementos que se aproximam do 

realismo fantástico e do maravilhoso e fazendo uma literatura de cunho engajado histórica e 

socialmente. 

Numa entrevista a Nelson Saúte, Mia Couto fala a respeito do que pensa ser a missão de um 

escritor em seu país: 

O escritor moçambicano tem uma terrível responsabilidade: perante todo o horror da 
violência, da desumanização, ele foi testemunha dos demônios que os preceitos morais 
contêm em circunstâncias normais. Ele foi sujeito de uma viagem irrepetível pelos 
obscuros e telúricos subsolos da humanidade. Onde outros perderam a humanidade, ele 
deve ser um construtor da esperança. Se não for capaz disso, de pouco valeu essa visão do 
caos, esse Apocalipse que Moçambique viveu. (Apud SECCO, 1999: 114) 

Na literatura hispano-americana, foram cunhadas as denominações “realismo fantástico” e 

“realismo maravilhoso”. Nas palavras de Bella Jozef, 

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

A expressão “realismo animista”, para referir-se à arte africana, foi sugerida inicialmente em 

Angola para definir uma estética mais apropriada às suas narrativas. O escritor angolano Pepetela é 

que enfatizou a importância de destacar essa expressão, num de seus romances, Lueji (1989). 
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– Aqui não estamos a fazer país nenhum – disse Lu. – A arte não tem que o fazer, apenas 
reflecti-lo. 

– Eu queria é fustigar os dogmas. 

– Eu sei, Jaime. Por isso te inscreves na corrente do realismo animista... 

– É. O azar é que não crio nada para exemplificar. E ainda não apareceu nenhum cérebro 
para teorizar a corrente. Só existe o nome e a realidade da coisa. Mas este bailado todo é 
realismo animista, duma ponta à outra. Esperemos que os críticos o reconheçam. 

(...) O Jaime diz a única estética que nos serve é a do realismo animista, explicou Lu. 
Como houve o realismo e o neo, o realismo socialista e o fantástico, e outros realismos 
por aí. 

(...) isto que andamos a fazer é sem dúvida alguma. se triunfamos é graças ao amuleto que 
a Lu tem no pescoço. (Pepetela, 1997 Apud SARAIVA, 2007: 2. Grifo nosso) 

O escritor português Henrique Abranches, que foi para Angola logo após a Segunda Guerra 

Mundial, ao ser perguntado sobre os Omakissi (monstros da mitologia tradicional que comem 

pastores, que atacam as pessoas etc e que aparecem em sua obra), se seria o caso de referir-se ao 

realismo mágico, refutou: 

– Eu acho que não está certo. Não é mágico. Mágico tem outras conotações. No cinema e 
na literatura americana, o mágico é uma pessoa que faz um gesto e outra pessoa aparece 
com um chapéu alto. Quem deu o melhor nome foi Pepetela. Ele chamou a isso uma vez. 
Disseque eu havia inventado o realismo animista.É claro que não se pode fazer 
declarações assim sem uma estudo mais sério. (...) O que eu faço muitas vezes são 
estórias à roda de um realismo animista, que é um realismo que  anima a natureza. Que, 
na realidade tradicional, são qualidades animistas. Não são mágicas. Aquilo está baseado 
em antepassados e em poderes que existem na natureza. (Apud SARAIVA, 2007: 5) 

Na ficção de Mia Couto, como nos autores mencionados, predomina a valorização da cultura 

tradicional africana. A presença acentuada do imaginário ancestral direciona as narrativas para  o 

insólito. Os elementos fantásticos presentes no texto e oriundos das cosmogonias africanas são os 

traços essenciais no confronto entre a tradição e o mundo atual e atuam aqui como sustentáculo para 

que se dê a resistência da população assolada pela guerra. 

A narrativa de Terra sonâmbula (1992) inicia-se com o velho Tuahir e o menino Muidinga 

abrigando-se num ônibus incendiado. O garoto, que fora encontrado num campo de refugiados, quer 

achar seus pais e isso é apresentado como justificativa da viagem, entretanto, a verdade é que eles 

“fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um 

refúgio tranqüilo” (COUTO, 2007: 9). Deparam-se com muitos corpos carbonizados. Quando vão 

enterrá-los, encontram um corpo estendido na estrada e, junto desse, uma mala em que havia uma 

série de cadernos que contavam a história de Kindzu, o morto que ali estava. A partir desse ponto, 

duas histórias são narradas paralelamente: a viagem do velho Tuahir e do menino Muidinga, em 

onze capítulos, e o percurso de Kindzu (história narrada em onze cadernos), que procura os 

naparamas (guerreiros abençoados pelos feiticeiros e que combatiam os “fazedores de guerra”) e 

Gaspar, o filho de Farida, mulher por quem o jovem se apaixonou. 



 87

Em Terra sonâmbula, as histórias contadas ou vividas pelos personagens representam a dor 

do povo moçambicano, atropelado por duas guerras seguidas, além de ser atingido por enchentes e 

também longos períodos de estiagem. “A miséria era o novo patrão para quem trabalhávamos” 

(COUTO, 2007: 17). Nesse panorama desolador, sonhar é buscar refúgio para o sofrimento, é 

buscar esperança onde não há pistas que levem a ela, é ter a coragem de ousar buscar caminhos para 

suportar o tormento que parece não ter fim. A certa altura da narrativa, já no fim, no décimo caderno 

de Kindzu, o fantasma de seu pai, Taímo, lhe pergunta por que escreve: 

– O que andas a fazer com um caderno, escreves o quê? 

– Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando. 

– E alguém vai ler isso? 

– Talvez. 

– É bom assim: ensina alguém a sonhar. 

– Mas pai, o que passa com esta nossa terra? 

– Você não sabe, filho. Mas enquanto os homens dormem, a terra anda a procurar. 

– A procurar o quê, pai? 

– É que a vida não gosta sofrer. A terra anda a procurar dentro de cada pessoa, anda juntar 
os sonhos. Sim, faz conta ela é uma costureira de sonhos. (COUTO, 2007: 182. Grifo 
nosso) 

Assim, o sonho é sinônimo de fé de que ainda há esperança, o que também é mostrado em 

uma das falas do velho Tuahir. “O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonha, a 

estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do 

futuro” (COUTO, 2007: 5). 

Muidinga acompanha Tuahir desde quando aquele ia ser enterrado vivo, por engano, depois 

de contrair uma doença que o deixou sem memória. Os dois juntos não têm outro caminho a não ser 

o sonho para que possam enfrentar as adversidades com as quais se deparam. Há na narrativa uma 

valorização da pessoa idosa, dado presente na cultura africana: o velho Tuahir, que salva o menino 

da morte; Taímo, pai de Kindzu, que representa a sabedoria, aqui retratada com os olhar dos povos 

antigos – sabedoria que está em sintonia com os antepassados. Taímo era um velho contador de 

histórias que também fazia previsões. É com saudade que Kindzu fala de sua infância: 

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

As pessoas idosas têm como uma de suas atribuições de contar histórias e de transmitir, 

através delas, sua sabedoria e experiência aos jovens; entretanto, em Terra sonâmbula, há uma 

inversão de papéis: é o menino Muidinga que conta as histórias que lê nos cadernos de Kindzu para 
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Tuahir. Este, por sua vez, habitua-se a ouvir, por isso começa a pedir ao garoto que faça a leitura dos 

cadernos todos os dias antes de dormir. 

Se os contadores de histórias seguem um ritual de que fazer uma conclusão de seus relatos é 

parte essencial, não é isso que faz Kindzu. Ele não fecha suas histórias, como o próprio autor do 

romance, Mia Couto, que enreda seus leitores, com sua “doença de sonhar”.1 

Cruzam-se as histórias de Tuahir e Muidinga e a de Kindzu, visto que retratam o mesmo 

cenário desolador: num fogo cruzado está o povo moçambicano. De um lado, a FRELIMO (Frente 

de Libertação de Moçambique), que agora ocupava o poder após a independência, ocorrida em 

1975; de outro, a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), o partido opositor. A população 

não compreende o porquê do conflito; tensões agudas, o ódio, o crime, a violência, a miséria e o 

sentimento de quem não se sente mais pertencente ao seu próprio país. As pessoas vagam de um 

lado para outro numa terra em que já não se dorme – a terra sonâmbula –, mas na qual ainda 

perduram a arte e o sonho como formas de resistência. 

A narrativa de Mia Couto constrói-se com um desfile de personagens e de situações que 

representam o culturalismo plural de Moçambique: o preconceito moçambicano contra os árabes, 

que os portugueses reforçaram; os naparamas, que lutavam com os “fazedores de guerra”; o velho 

Siqueleto, que já assistiu a tantas desgraças e não se deixa mais abater, a presença ameaçadora do 

colonizador representado pelo personagem Romão Pinto; Nhamataca, que acredita poder cavar até 

conseguir fazer um rio; as velhas que têm por missão afastar os gafanhotos e que iniciam 

sexualmente o menino Tuahir; as missões religiosas, representadas na figura da irmã Lúcia, que 

também era uma contadora de histórias e tantas outras lendas e cerimônias da cultura africana, 

como a que mostra a purificação da mãe de Farida. Ela não havia cumprido a tradição que rezava 

que somente no céu poderia haver gêmeos. Teria de matar uma das crianças (uma das gêmeas que 

tivera), pois “matara a gêmea só em fingimento” (COUTO, 2007: 72). As mulheres que 

conduziriam a cerimônia necessitavam de alguém que houvesse gerado gêmeos para fazer virem as 

chuvas. 

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

Kindzu, como não poderia deixar de ser, através de um sonho reflete a visão cuja descrição 

termina a narrativa. A paz chega a Moçambique e a população pode, enfim, concretizar o desejo de 
                                                           
1Cf. SECCO, Carmem Lucia Tindó Ribeiro. “Mia Couto e a 'incurável doença de sonhar'” In: Sepúlveda, 
Maria do Carmo; SALGADO, Maria Teresa. (orgs.) Rio de Janeiro: Yendis, 2000, p. 273.  
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(re) construir a sua dignidade. Agora Kindzu já é um naparama e salva o irmão Junhito (nome que é 

uma homenagem à data 25 de junho, data da independência do país) das garras de personagens que 

representam a corrupção e a violência. 

A narrativa é permeada por elementos que para alguns estudiosos compõem o realismo 

fantástico e/ ou maravilhoso; para outros, realismo animista. Numa entrevista à Marilene Felinto, o 

escritor afirma: 

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

A linguagem romanesca de Mia Couto “curiosamente tem mais parentesco com a tradição, a 

fala coloquial e a sintaxe brasileira que a retórica lusitana” (TEZZA, 2007: 5) e evoca as mais belas 

páginas de Guimarães Rosa e Mário de Andrade, elaborada numa prosa permeada de neologismos 

com toques poéticos, trazendo à tona uma oralidade de origem popular, não obstante “o 

colonialismo habilmente [ter procurado] manter a distância entre aqueles que, a despeito das 

grandes diferenças, possuíam e poderiam ter alimentado as franjas de suas identidades” (CHAVES, 

2005: 249). 

Numa sociedade mergulhada em uma profunda crise econômica e cultural, a ficção de Couto 

mostra a resistência “heróica” daqueles que, por uma veia mítica e pelos caminhos da tradição oral, 

ainda “ousam” ter esperança, não obstante estarem imersos em situações de barbárie, 

arbitrariedades e abuso de poder. Escrita que potencializa o valor dos sonhos e o seu talento para 

converter e regenerar a vida representa uma literatura engajada no âmbito histórico e também 

social, que cria e recria o real opressor e opressivo, traços gritantes no Moçambique colonial e pós-

colonial. 
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DE CORPUS FRAGMENTADO A CORPOS DESPEDAÇADOS 
Marcas do insólito em António Lobo Antunes 

 
Regina Celia da SILVA∗ 

 
Escrever por fragmentos: os fragmentos são então pedras sobre o contorno 
do círculo: espalho-me à roda: todo o meu pequeno universo em migalhas; 
no centro, o quê? (Roland Barthes, 2003) 

 

A leitura e a escrita por fragmentos parece ser usualmente um modo de se conceber a 

Literatura na esfera do contemporâneo.  O mundo respira ares de velocidade sejam eles na 

informação ou nas determinações de progresso e de desenvolvimento econômico. De certa maneira, 

estamos cercados por instantes de conhecimento que nos atraem e nos dispersam a cada segundo, 

fazendo-nos criar outros mecanismos de percepção da realidade, cada vez mais fugaz. 

Dentro deste universo dinâmico, diríamos insólito, alguns romances parecem retratar esta 

agônica forma de vida ou pelas configurações exacerbadas do fantástico e do maravilhoso ou pela 

representação da inquietude da alma que, quase oniricamente, se desdobra em imagens distorcidas 

do real. 

Eu hei-de amar uma pedra (2004) é um desses romances que nos dão margens para se 

pensar o insólito como argumento do comportamento humano dos últimos anos. A começar pelo 

paradoxo de sua estrutura, construída ao longo de quase seiscentas páginas, onde o todo, que parece 

aludir às sombras do exagero, desfaz-se em pedaços, na construção de fragmentos de memórias e 

talhos de histórias de personagens inter-relacionados direta ou indiretamente. Temos uma narrativa 

carregada em contraponto com um mundo cada vez mais vil, superficial e pautado na brevidade. 

A maneira como a escrita se apresenta nos remete a pensar que a elaboração da linguagem 

renuncia às marcas do comum. Somos envoltos em momentos de ruptura do discurso, percebemos 

enunciações entre parênteses – que, por vezes, não direcionam a ação da fala ao narrador do 

momento – e confrontamo-nos com a descrição de fatos e de paisagens que mais nos levam a 

apreciar suas páginas como devaneio do que como relatos de vidas propriamente ditas. 

Baseando-nos neste contexto ficcional tensionado pelos arranjos da palavra e da escrita, 

atemo-nos a observar as relações entre o corpus, ou o espaço em que se dá a narrativa, e os corpos 

ou os estilhaços do homem como representação do modo de viver atualmente. Dito isto, passamos a 

uma espécie de análise que privilegia as ações provocadas ao leitor dentro e fora do texto, 

atravessada pela idéia do insólito enquanto argumento de criação e de fruição. 
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Primando pelo que diz o próprio escritor quando anuncia que “a história que conta é o 

menos importante” (BLANCO, 2002: 28), traçamos uma leitura a partir do processo de construção 

da narrativa, valorizando seus elementos de composição e de estruturação na cadência de verbalizar 

o jogo literário. Por isso, abdicamos da possibilidade de se dialogar com um possível enredo – na 

medida em que o romance é construído por relatos que podem ser lidos como um emaranhado de 

pequenas histórias –, em favor de uma ênfase mais direcionada a pontos recorrentes no discurso do 

autor. 

Em Eu hei-de amar uma pedra, de forma reincidente, encontramos a descrição de bocas, 

olhos, sorrisos, pernas, dedos, na composição de imagens que por vezes nos lembram quadros de 

Picasso. O cenário suspenso por estas alusões metonímicas do humano também nos imerge numa 

atmosfera de sonho, momento em que os fragmentos de memórias nos vêem à lembrança de forma 

desordenada, sem seqüenciais ou aparatos que nos permitam a consolidação de idéias contínuas. Por 

outro lado, estas figurações surgem no romance como expressões densas do sentimento, que na 

representação de ambientações aparentemente estranhas, complementam a palavra dando-lhe um 

sentido ampliado, expandido no inverossímil. 

o pé da minha mãe a alargar-se no tapete, felizmente o pé dela 

(nessa época conhecia-lhe melhor os pés do que a cara) 

e com o pé o joelho, o resto do corpo a ganhar espessura a partir do joelho, a pupila que 
faltava ao primo Casimiro a juntar-se à primeira e a trazer os pormenores do rosto assim 
de perto tão esquisitos (orelhas, testa, bochechas, coisas sem relação entre elas). 
(ANTUNES, 2007: 19) 

As relações desconexas destes corpos despedaçados são fragmentos duas vezes distantes do 

discurso. Fazem parte de relatos, também estilhaçados e que, por sua vez, constituem a narrativa 

que, em sua forma usual, é fracionada. Neste sentido, a idéia contida no despedaçar torna-se o 

embasamento deste texto, na medida em que consideramos neste verbo a ação de partir o que já se 

encontra aos cacos. Neste processo surge uma espécie de autonomia do fragmento, sobre a qual nos 

diz o professor Omar Calabrese: 

Só fragmentando o que já está feito é que se anula o efeito, e só tornando autónomo o 
fragmento em relação aos precedentes inteiros é que a operação é possível. O fragmento 
torna-se então um material, por assim dizer, “desarqueologizado”: mantém a forma fractal 
devida ao acaso, mas não é reconduzido ao seu hipotético inteiro, mantendo-se antes na 
sua forma doravante autónoma. (CALABRESE, 1987: 101) 

Neste sentido, a escrita de Lobo Antunes é levada ao extremo da fragmentação, na medida 

em que corpos dispersam-se em partes cada vez mais independentes, sem se prender a envoltura de 

seu todo, sem necessariamente remeter a uma pertença primeira. De maneira a interpretar este 

recorte no romance do escritor pelo viés dos modelos de criação literária contemporânea, esta 
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recusa ao completo estaria próxima de uma estética que renuncia sistemas centrados de 

composição: 

a estética do fragmento é um espalhar evitando o centro, ou a ordem, do discurso. Não é 
por acaso que Barthes escolhe precisamente como emblema a frase de Gide: “A 
incoerência é preferível à ordem que deforma”. O fragmento como material criativo 
corresponde também a uma exigência formal e de conteúdo. Formal: exprimir o caos, a 
casualidade, o ritmo, o intervalo da escrita. De conteúdo: evitar a ordem das conexões, 
afastar para longe “o monstro da totalidade. (CALABRESE, 1987: 101) 

Para o semiótico italiano, este seria um modo de recusar um sistema, afastando a rigidez e o 

aprisionamento que este implica, interpretado aqui como uma maneira de marcar particularidades 

no projeto de escrita do autor. Embora muito contributivas as idéias de Calabrese na tentativa de 

tradução das funções do fragmento na concepção contemporânea de criação, a escrita de Lobo 

Antunes parece ainda acrescentar a este pensamento, “a técnica do inacabado” (MARAVALL, 

1997: 344) ou aquilo que, sem referências, cria seu próprio mundo de manifestação, cujas palavras, 

gestos e sentimentos parecem corresponder a artifícios de um jogo verbal laborioso: 

os gestos a demorarem a acertar as feições, distribuindo-as pelos lugares que lhes 
competiam na cara, ela a colecionar os nervos necessários para fabricar um sorriso(...) 

a cara a desviar-se num beijo desbotado, o ombro a mirar-se na palma, pensava que já 
tinha caído tudo quanto tinha a cair e afinal lá vou eu. (ANTUNES, 2007: 244) 

Toda a narrativa parece contribuir para a imagem do estilhaço, demonstrando a habilidade 

sensível do escritor em criar uma complexa arquitetura textual que consiste na construção e 

desconstrução de sentidos que ora sejam elaborados pelo leitor durante o percurso da história. O 

autor recupera na estruturação de um terreno instável a insegurança do viver contemporâneo, 

driblando as razões do mundo e moldando olhares confusos sobre a consciência. 

uma criatura cujos traços 

(não lágrimas que não acredito em lágrimas) 

se dispersavam em mil bocadinhos juntando-se um segundo para se dispersarem de novo 
(ANTUNES, 2007: 432) 

O insólito aparece no romance, não como um efeito momentâneo ou passageiro, mas como 

uma constante; paradoxalmente, como um artifício comum. As tensões entre o que viria a ser sólito 

e o que nos provoca o estranhamento são dissolvidas por um modo de escrever particularmente 

baseado na dinâmica da incerteza e no mover de uma escrita desestabilizadora. O que encontramos 

neste romance são membros deslocados, focados em instantes por olhares pormenorizados que nos 

dão a dimensão de micro-imagens desajustadas e em constante movimento. Trata-se de um 

animismo despretensioso, que mais tem a ver com a sobrevalorização do fragmento do que com o 

desgaste da lucidez. 
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Tudo renuncia ao inteiro. O corpus da linguagem – no sentido ampliado do termo, e 

entendido como o arcabouço literário criado pelo autor – é tecido sob um tempo cronológico 

descontínuo, as vozes que se intercalam na sobreposição de relatos não seguem uma direção 

sucessiva, as próprias histórias contadas não são construídas visando inícios ou fins; e, não bastasse 

isto, todo o discurso é incessantemente interrompido por uma voz que desconcerta e questiona, 

trazendo interferências a uma leitura já desassossegada. Deste modo, o insólito estaria, então, 

presente não apenas nas imagens que a narrativa evoca, mas na própria estruturação do romance e, 

também, no próprio exercício de criação. 

A partir desta análise, ficamos com a impressão de que reler e reinterpretar a obra não 

seriam os objetivos principais de apreensão do texto antuniano, uma vez que é nos pequenos 

extratos literários que compõem o romance onde encontramos o devir que torna a leitura 

magistralmente deleitosa. Neste sentido, o romance também exprime a criação de personagens que, 

em partes, vão se moldando, sem que o autor se preocupe em, de imediato, nos revelá-los por 

inteiro: “a partir do homenzinho que fumava fui compondo o pimpolho, entreguei-lhe uma esposa, 

duas filhas, o jornal que o vizinho lia ao aquecer o leite” (ANTUNES, 2007: 380). 

Sob este ponto de vista, percebemos a leitura e a escrita de Eu hei-de amar uma pedra como 

um processo irregular e, sobretudo, desconcertante de engenho literário que, de certa forma, está 

relacionado ao comportamento humano das últimas décadas. Somos indivíduos cada vez mais 

fragmentados pelas inúmeras finalidades a que nos prestamos cotidianamente; e, para acompanhar o 

avanço do mundo, parecemo-nos dividir em partes cada vez mais desconexas. O todo parece não 

mais atrair a atenção do homem contemporâneo que tende a compor conhecimentos através das 

frações de notícias, de histórias ou de memórias que ora deixaram de pertencer a um conjunto para 

estilhaçarem-se em imagens globais. 

Neste romance, também os sentimentos são conflituosos, parciais, divididos. Podem ser 

decompostos em momentos de fúria, paixão, indiferença, atravessados pela instância de indivíduos 

mutáveis, cada vez menos certos do que seguramente sentem. Trata-se de um jogo misto de 

emoções que suspende o romance a mais uma variabilidade do insólito. A narrativa é composta por 

restos de sensibilidade que se arrastam no decorrer de vidas fraudulentas, ameaçadas por anseios 

interrompidos. Por isso, o que nos é apresentado são cacos de relacionamentos, sejam eles 

fraternais, familiares ou amorosos, entre sentimentos quebrados pela desunião, pelo abandono ou 

pela apatia. 

Mais uma vez podemos dizer que estamos diante de um mundo narrativo caótico que reflete 

as tensões do presente. Sólito e insólito. Romance insólito. Narrativa insólita. Personagem insólito. 
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Homem insólito. O estranho tomando o lugar do comum no enredo urbano. O insólito cada vez 

menos insólito, menos raro, mais freqüente, mais vulgar. 
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O AVESSO DO SIGNO 
O insólito na narrativa pós-moderna de Caio Fernando Abreu 

 
Rodrigo da Costa ARAÚJO∗ 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

O ovo apunhalado (1975), livro de contos do gaúcho transgressor Caio Fernando Abreu 

(1948-1996) – insólito desde o título e com sensibilidade extremamente aguçada e epifânica –, 

aparece no cenário pós-moderno inovando no aspecto temático e estilístico o conto contemporâneo. 

Sua escritura camaleônica dobra-se sobre si mesma e, na auto-reflexão encenada, remete ao plano 

da epifania e do insólito em mensagens cifradas que sobressai um imaginário extremamente 

pessoal. Com metáforas enigmáticas e imagens inusitadas, o autor acentua a atmosfera cerrada e 

hermética de suas narrativas. 

Cotidiano, vida, ficção, conjugados, revelam, então, outra cena interdita pelo tom 

enigmático, ambíguo e irônico – a retórica da repressão. Por isso a sutileza e o avesso dos signos no 

que está sendo dito e, conseqüentemente, na forma como devem ser lidos. Com esses pressupostos, 

e através de uma leitura semiológica, este ensaio pretende, através de recortes de alguns contos 

desse livro-corpus, refletir sobre o funcionamento do insólito enquanto discurso “do avesso”, do 

deslocamento, do estranhamento; do relacionamento entre sujeito e discurso, sujeito e “formas de 

dizer”. 

O insólito, e, conseqüentemente, o deslocamento, o estranhamento e a transgressão são 

marcas significativas na primeira fase de Caio Fernando Abreu. Isso se deve, em parte, à influência 

latino-americana, que encontra no realismo fantástico um modo particular de ludibriar a censura 

imposta pelos regimes ditatoriais da época. Para esse escritor, Julio Cortázar é a principal 

referência, aludido nesse livro e em suas cartas. 

A escritura, nesse caso, insurge-se contra os padrões pré-estabelecidos, no que se refere aos 

aspectos formais, mas não se limita a quebrar tabus pelo simples prazer da rebeldia, pois há nesse 

processo criativo comunicação e, sobretudo, muita autenticidade no que se diz. A inovação aparece, 

também, no aspecto temático e estilístico, numa pitoresca literatura do insólito, sem perder a beleza 

e o encantamento claricianos e as características acentuadamente pessoais. 

Feito Clarice Lispector (1925-1977), escritora-inspiradora para a sua produção, Caio 

Fernando Abreu, segundo Antônio Hohlfeldt (1988) cria “o conto de atmosfera1” – uma escritura 
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que instaura uma espécie de “aura” que envolve a narrativa, tornando-se quase inconfundível. 

Poder-se-ia mesmo dizer, segundo esse estudioso que, neste caso, “estão os escritores a escreverem 

sempre o mesmo conto, porque na verdade estão a escrever a si mesmos”. 

Dentre os principais procedimentos técnicos usados por esse escritor, Lygia Fagundes 

Telles, no próprio prefácio do livro, nomeou de “loucura lúcida, essa magia de encantador de 

serpentes que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as pessoas vão se aproximando de todo 

aquele ritual aparentemente simples, mas terrível, porque revelador de um denso mundo de 

sofrimento. De piedade. De amor”. Dono de um minucioso artesanato, herdado da escritura 

epifânica e luminosa de Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu pesa e escolhe com miligramas 

cada palavra inserida no texto, sugerindo mais do que contando, suspendendo a ação de seus contos 

de maneira que o leitor possa completá-las criativamente, ampliando-as ou não com os detalhes 

pessoais que permitem ler o discurso ambíguo. 

Segundo Gilda Bittencourt, em O Conto-Sul-Rio-Grandense. Tradição e Modernidade 

(1999), as narrativas desse contexto, inclusive as de Caio Fernando Abreu, caracterizam-se pela 

forma cifrada ou metafórica, na qual a ligação com a realidade seja muito tênue, predominando ou a 

feição onírica e fantasiosa ou o caráter alegórico ou fantástico. Nos contos de O Ovo Apunhalado, 

segundo a estudiosa, o real se mescla com a fantasia, provocando efeitos de estranhamento com 

imagens verdadeiramente surrealistas e absurdas. As narrativas ganham, com isso, configurações 

simbólicas variadas que apontam para idéias e conceitos expressos sub-repticiamente. Com bastante 

freqüência, por exemplo, observa-se que a presença de uma concepção anarquista de vida, 

manifestada em situações extremas em que para superar o imobilismo, a letargia, a indiferença e o 

conservadorismo faz-se necessária uma atitude destrutiva e arrasadora para que daí se estabeleça 

uma nova ordem. 

Assim, o insólito, a estrutura fragmentada, a alternância de blocos descontínuos, o avesso 

dos signos simulam uma trajetória errante e sem sentido das personagens, figurando, nesse 

estilhaçamento do texto, a própria situação dos jovens de uma geração que perdeu os rumos e 

vagueia a esmo, sem destino certo, em busca ou não de respostas. Esse modo deslocado, enviesado 

e transgressor e aparentemente descompromissado viria a identificar a rebeldia experimentada na 

juventude brasileira da época pela viagem do desbunde e da contracultura. 

A INQUIETUDE, A TRANSGRESSÃO E O INSÓLITO 

                                                                                                                                                                                                 
1 Segundo o estudioso Antonio Hohlfeld (1988) em Conto Brasileiro Contemporâneo, o que aguardamos de 
Clarice Lispector e outros autores, inclusive Caio Fernando Abreu “é justamente uma atmosfera, um clima, 
uma espécie de ‘aura’ que envolve a narrativa, tornando-a quase inconfundível: não importa qual 
personagem que aí surja, ela terminará envolvida por esta mesma atmosfera” (HOHLFELD, 1988: 137). 
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Primeiro você cai num poço. Mas não é ruim cair assim num poço de repente? No 
começo é. Mas você logo começa a curtir as pedras do poço. O limo do poço. A umidade 
do poço. A água do poço. A terra do poço. O cheiro do poço. O poço do poço. Mas não é 
ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente 
sente um pouco de medo mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em 
cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois: no fundo do poço 
do poço do poço do poço você vai descobrir quê. (ABREU, 1992: 19) 

“Nos poços” (epígrafe posta acima desse tópico) é o primeiro conto do livro O ovo 

apunhalado, espécie de prenúncio ou “orientações” de como o livro, no seu conjunto, deve ser lido: 

“poços” que se desdobram em outras temáticas, fazendo percursos labirínticos em seus meandros 

com o intuito de aflorar uma escritura profundamente lírica e epifânica, anelando-se, ainda, ao 

sonho, ao discurso do desejo e ao insólito. 

Mapeando esses poços, parece que, de certa forma, encontraremos marcas do insólito nesse 

tipo de narrativa contemporânea, que busca na vertigem e na alucinação uma forma discursiva de 

revelar o cotidiano e ressignificá-lo. Tanto a vertigem como a alucinação assumem processos 

estilísticos, porque passam na percepção pelos seres de papel – narrador, narratário, personagens – 

na construção do cotidiano e do real. Por isso mesmo, define-se por insólito tudo aquilo que foge às 

regras do costumeiro, ao curso comum (doxa2, segundo Barthes), à expectativa quotidiana. 

O insólito, então, surge no “poço” labiríntico por onde o autor-esteta assume a interrogação 

e a demanda do sentido, a deriva e a fragmentação do sujeito que perpassam vários contos. É, com 

essa metáfora, seguida da interrupção do pensamento, é que as narrativas assumem novas 

velocidades, conquistam novos espaços. Vertem-se no labirinto e revertem a exterioridade de cada 

conto. Anunciam uma ressignificação do tempo para a travessia do século. 

De modo geral, a metaficção dos anos sessenta de Caio Fernando Abreu é, ainda, o neo-

realismo, mas utilizando outras formas de expressão e composição: a aproximação com técnicas 

jornalísticas e cinematográficas, a utilização de elementos da narrativa fantástica, recursos do relato 

autobiográfico, o corpo performático, o rock de Cazuza e Renato Russo e os poemas pastichados de 

Ana C. e de Hilda Hilst, entre outros recursos. 

Cinéfilo por excelência, esse autor-esteta constrói o conto “Eles”, segunda narrativa do 

bloco de contos, como um monólogo de um ser que não tem nome, percebe-se “estranho” no 

mundo, na vida, consigo mesmo, numa realidade em que tudo que “é sólido e se desmancha pelo 

ar”, tudo vira cinzas. O Eros interior é, então, revisitado através de paisagens íntimas e a “margem” 

da cidade. “Há apenas um bosque sobre a colina, e talvez por medo de penetrarem no impenetrável 

                                                           
2  O termo designa um antigo alvo da obra de Barthes: o sentido comum, as falsas evidências, isto é, as 
máscaras da ideologia. 
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de um mistério qualquer, ou mesmo por preguiça de se movimentarem de seus lugares, os 

moradores daqui nunca vão ao bosque, ou nunca iam, não sei mais” (ABREU, 1992: 65). 

Como em filmes de ficção científica, os personagens vivem em outras dimensões, têm uma 

marca especial, tentam se comunicar com os humanos, mas não são entendidos. A linguagem que se 

procura, neste conto, sustenta o clima de encantamento e magia, construindo assim, a temática do 

amor proibido, o reino de Eros e da sedução. Aproxima-se e distancia-se da escrita luminosa de 

Clarice Lispector com o conto “Amor” em relação às questões filosóficas, a tematização do 

narrador, a dor do ser e do existir e, principalmente, ao amor que surge como impossibilidade de ser 

concretizado, mas consciente da diferença de seres que têm uma “marca” e que, por isso mesmo, 

acarreta sofrimento. 

O Fantástico e a epifania instalam-se nos interstícios do real e abalam os nossos sentidos, 

demasiadamente habituados à imobilidade das referências adquiridas. O eu torna-se outro, dentro ou 

fora de si. Os parâmetros da percepção modificam-se e até um conceito íntimo, inabalável, como a 

própria identidade, parece não poder escapar à desintegração. Há transferências imprevisíveis e 

irreversíveis do eu. 

Como característica do eu em processo, o conto “Eles” revela a angústia de seres que vivem 

“à margem” do mundo tradicional, heterossexual, fechado em seus princípios. Tudo isso alude ao 

clima dos anos 60/70, da geração hippie entendida como “contracultural” e que apresentava uma 

sexualidade flutuante, homoerótica, em trânsito e “ex-cêntrica”. 

No conto-monólogo e metaficcional, o eu narrador como num intertexto fílmico, fala: 

A partir do momento em que você vê, mesmo involuntariamente, você está perdido: as 
coisas não voltarão a ser mais as mesmas e você próprio já não será o mesmo. O que vem 
depois, não se sabe. Há aquele olhar de que lhe falei, e aquelas outras coisas, mas nada sei 
de você por dentro, depois de ver. (ABREU, 1992: 69) 

Eros pastichado em citações na trama labiríntica é, em alguns discursos contemporâneos, 

não simplesmente o assunto em si: é o texto3, o jogo como máscara ou pulsão na forma como 

conceberam os semiólogos Roland Barthes e Julia Kristeva. 

Convém lembrar que há uma “semiótica do erotismo”, cuja ambigüidade e citações 

intertextuais constituem recepções diferentes das narrativas de Caio. Sua configuração como signo 

erótico deve levar em conta o contexto da intenção dentro de uma relação espaço-temporal 

(FRANCONI, 1997: 28). Embora seja o jogo do poder que determine a posição em que as 

                                                           
3 O próprio texto como recurso da linguagem erótica, o erotismo do texto. In: BARTHES, R. O Prazer do 
Texto. Perspectiva, São Paulo. 1996. 
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personagens atuam, não é a luta ideológica que as move. Ao contrário, são seus interesses pessoais 

que verdadeiramente lhes norteiam as atitudes. 

Ao concluir o conto, a atmosfera de mistério prossegue e dá indícios semiológicos de que a 

experiência não finda, uma vez que a loucura se encontra latente, além do texto como produção, 

também em cada indivíduo. Aqui, como em muitas outras narrativas desse autor, o narrador induz o 

leitor a deparar-se, em última instância, com a não-racionalidade, com a subjetividade individual, 

isto é, o uso da loucura como forma de transgressão social; acrescenta-se a essa leitura as forças que 

pretendem se contrapor ao sistema político da época, pois os incêndios na casa do prefeito podem 

ser associados aos demais líderes do lugarejo. As criaturas assemelham-se aos jovens rebeldes que, 

na época do discurso da Contracultura, rebelaram-se contra o sistema. 

“Retratos” é a sétima narrativa do primeiro grupo do livro. O conto, análogo a um diário 

íntimo, subdivide-se como a estrutura de um roteiro fílmico em sete momentos que correspondem 

aos dias da semana, iniciando no sábado. O protagonista, em primeira pessoa, é um homem de 

classe média e, pelo que tudo indica, está “robotizado” pelo seu cotidiano ou rotina. Há, no entanto, 

um aspecto que acusa um estranhamento: um grupo de jovens hippies, durante aqueles dias, ocupa a 

pequena praça em frente ao prédio onde ele mora. Em contrapartida, os vizinhos e moradores do 

prédio, extremamente conservadores, elaboram um abaixo-assinado a fim de retirá-los do local. O 

homem também assina o manuscrito. 

No sábado, o protagonista-narrador depara-se com um dos jovens que menciona presenteá-

lo com um desenho: o seu próprio retrato. O personagem aceita e, enquanto aguarda a feitura do 

esboço, contempla-os atento ao seu diferenciado modo de vida. Ao rever o jovem, no domingo, 

quando se dirigia a uma banca de jornal, o homem questiona se não gostaria de fazer mais um 

retrato. Surpreso, o homem responde negativamente até ouvir o argumento do rapaz: “faça um por 

dia, assim o senhor saberá como é o seu rosto durante toda a semana” (ABREU, 1992: 52). Nesse 

jogo e durante os outros dias da semana, o rapaz foi aproximando-se e, automaticamente, sendo 

considerado, também, um hippie pelos vizinhos e porteiro do prédio. 

O personagem-narrador, ao final, encontra-se com ele num bar próximo de sua casa e expõe 

os retratos a sua frente. O sexto retrato revela um cadáver e supõe que, no sétimo, “descobri que 

estou morto”. Os episódios, como numa narrativa fílmica, são postos em dúvida: “acho que sei 

porque ele não veio. O barulho da chuva é o mesmo dos seus passos nas folhas que não existiam” e 

abrem-se novas perspectivas para que o leitor recomponha a história a seu modo. É possível dizer 

que a morte, nesse conto, tenha um valor simbólico no sentido de uma transformação, pois o 

personagem-narrador toma consciência da vida enfadonha que levara e, concomitantemente, 

encontrara novas facetas da realidade e de si mesmo. Os desenhos permitem que o protagonista 
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tome consciência do estágio em que se encontra e o contato com o jovem, por sua vez, possibilita o 

resgate do humano, do sensível, do fraterno. 

Assim, em “Retratos”, o protagonista se permite experimentar o inusitado, o diferente, 

apesar da reprovação das pessoas; por conta disso, revê sua atuação social e afetiva. O insólito, 

nesse jogo de identidade, apresenta-se, a fim de revelar o discurso e o encontro consigo mesmo, a 

revisão de valores e partir daí a revisão do modo de viver. 

Semelhante às situações insólitas vividas pelo narrador de “Retratos”, a crônica “O rosto 

atrás do rosto” sintetiza o conflito de um ser humano que, ao se observar ao espelho, surpreende-se 

com “um outro rosto desconhecido” (ABREU, 1996: 36); à medida que o tempo passa, no entanto, 

procura encontrar os desconhecidos espectros de sua face: “Ele ficou olhando, encantado com tanta 

beleza. Mas o outro rosto não se movia” (ABREU, 1996: 36). 

Apesar de recear o contato mais profundo, o personagem tenta tocar esse rosto. Ao final da 

crônica, a máscara é finalmente arrancada e, diante de si, encontra um ser mais genuíno e 

verdadeiro. “Ele estendeu as duas mãos e arrancou a máscara do outro rosto. Por trás da máscara, 

por baixo do outro rosto estava o rosto dele mesmo” (ABREU, 1996: 37); essência de si “Inteiro e 

sem ferimento algum, o rosto dele mesmo. E era lindo, o próprio rosto vivo por trás da máscara 

morta do outro rosto” (ABREU, 1996: 37).  Eis, nesse gesto, a epifania. 

A última narrativa da coletânea é extremamente significativa, uma vez que dá título à obra – 

O ovo apunhalado. Juntam-se a esse título duas epígrafes que funcionam como roteiro de 

elaboração do argumento e recepção para o leitor. A primeira alude à música de Lennon e 

MacCartney e a segunda, uma citação extremamente significativa de Clarice Lispector, que faz 

parte da coletânea de A Legião Estrangeira, é, mais precisamente, um intertexto do conto “O ovo e 

a galinha”. A narrativa, assim, recupera a expressão musical dos Beathes associada à citação de 

Clarice Lispector: “Ao ovo dedico a nação chinesa”. Diante disso, infere-se que há um interesse em 

interpretar as circunstâncias mundiais afinadas às referências do contexto brasileiro. 

A narrativa inicia numa galeria de arte em que se encontra a exposição de um gigantesco 

ovo4 e, à medida que o objeto se movimenta, percebe-se que um punhal crava-lhe o dorso: 

Foi então que ele se voltou meio de lado, sobre a base mais larga, num movimento suave 
e um pouco cômico (...) Mas ele não interrompeu o movimento. Continuou a voltar-se, 
até que eu pudesse ver o punhal cravado em seu dorso branco. Não gritei, não um desses 
gritos de voz, mas alguma região dentro de mim estremeceu num terror e numa náusea 
tão violentos que a dona da galeria voltou-se e me encarou de repente,com um ar pálido. 

                                                           
4 O ovo, segundo Jean Chevalier, “é considerado como aquele que contém o germe e a partir dom qual se 
desenvolverá a manifestação, é um símbolo universal e explica-se por si mesmo. O nascimento do mundo a 
partir de um ovo é uma idéia comum a celtas, gregos, egípcios, fenícios, cananeus (...) o ovo é uma realidade 
primordial, que contém em germe a multiplicidade dos seres” (CHEVALIER; GUEERBRANT, 1988: 672). 
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Que foi que disse. Eu disse: é um bonito ovo, não é um ovo como os outros. Ela 
aproximou-se sorrindo, parou ao lado dele e estendeu um braço por cima de sua casca, tão 
desenvolta como se nunca em sua vida tivesse feito outra coisa senão apoiar-se em ovos 
apunhalados. (ABREU, 1992: 168) 

A representação do ovo indica a gênese da vida ou, ainda, uma realidade primordial que 

contém, em germe, a multiplicidade dos seres. O ovo apunhalado sugere, dessa forma, que o 

impulso de transformação se encontra gravemente ferido. Infere-se nessa idéia e contexto que o 

projeto revolucionário sequer ganha forças e já é brutalmente enfraquecido pela arbitrariedade do 

poder autoritário. Daí a perplexidade, o terror e a náusea clariceana exprimidos pelo narrador. 

O espectador, como num passeio cinematográfico pelo espaço do museu, não toma 

consciência do ferimento à primeira vista, mas depois de decifrar códigos retóricos do contexto 

repressivo consegue ler melhor a simbologia. A relativização do tempo-espaço contribui para as 

impressões insólitas do narrado. Ainda assim, o relato funda-se no insólito, mas não deixa de 

denunciar a latente agressividade social: 

A minha cabeça gira. A minha cabeça não gira. A minha cabeça cresce e se derrama pela 
rua e eu fico vendo as pessoas caminharem por entre meus cabelos. No começo elas têm 
alguma dificuldade, mas sorriem e vão afastando pacientemente os fios, mas os fios 
aumentam e se tornam cada vez mais espessos, mais intransponíveis. Então as pessoas se 
enfurecem, apanham foices, tesouras, facas, agulhas, e voltam com ódio saindo pelos 
olhos e furando meus cabelos que não param de crescer sobre a cidade de pessoas 
enfurecidas. (ABREU, 1992: 170) 

O mundo de figuras insólitas e psicodélicas parece multiplicar-se com as imagens que, com 

a ajuda de recursos cinematográficos e do espelho, dialogam em circularidade. 

agora a câmera se aproxima em zoom e daria um close nas minhas narinas ofegantes, 
meus olhos esgazeados, uma gota de suor escorrendo da testa, depois baixaria até as mãos 
e ficaria fixa durante algum tempo, as minhas mãos crispadas contra a madeira da porta. 
(...) As minhas narinas ofegantes não são narinas ofegantes, são o cabo de bronze de um 
punhal. E meu rosto espavorido não é um rosto espavorido. É um ovo. (ABREU, 1992: 
172) 

O narrador, após um punhal cravado em suas costas, prepara-se ao final do conto, para a 

cerimônia triunfal, pois já não teme a morte. A morte, mais uma vez, constitui-se como redenção e 

alegoria para uma individualidade que não tem condições de se expressar. O lirismo da linguagem, 

os recursos utilizados e o insólito atenuam a dolorosa experiência e incitam a pensar na morte como 

um estágio sublime, semelhante aos contos “Eles” e “Retratos”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: EXPERIMENTAÇÕES INSÓLITAS E EPIFÂNICAS 

Ao transitar pelos sinuosos “poços” ou caminhos da coletânea, o leitor se vê com inevitável 

perplexidade frente ao impacto dos valores de consumo, do discurso da violência e, por extensão, 
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do predomínio de discursos conservadores. É através do choque, do estranhamento e das revelações 

insólitas entre personagens e posturas discordantes que normalmente se instaura o narrado. 

Concomitantemente a isso, o escritor transgressoramente, adota o espaço urbano, a fim de 

vivenciar os lugares comuns, os outdoors, a multidão, os edifícios, os resquícios do humano 

revelados em cada esquina, rua, praça ou retrato. 

A morte, outro elemento insólito, que perpassa esses contos, é vislumbrada em muitas 

situações como experiência-limite. O escritor se lança em profundas experimentações através do 

rompimento com o realismo documental, baseado na lógica e verossimilhança, a fim de assinalar 

insólitas experimentações nas quais se confirmam a ambigüidade, justaposições e, até mesmo, o 

diálogo com as outras artes, como a música, o cinema e o teatro. Isso porque Caio Fernando Abreu 

mergulha no fluxo contínuo de seu tempo com a intenção de reconstruí-lo e, ao que tudo indica, as 

incertezas, a brutalidade do autoritarismo, a automatização dos sujeitos só podem ser exprimíveis 

através de uma nova estrutura tanto da narrativa quanto da linguagem, formas que permitem uma 

abertura de sentidos na recomposição da conturbada cena finissecular. 

O inusitado, nessa coletânea, é apenas mistura dos planos real e irreal ou a introdução de um 

fato insólito no rumo normal dos acontecimentos. O fantástico traduzido em muitas cenas insólitas 

e, diferentemente da concepção de Todorov5, advém dessa mistura de planos de naturezas diferentes 

que rompem o pacto de leitura que se instaura entre o leitor e a obra ficcional, pois o que era para 

ser somente a representação do real, inesperadamente passa a não sê-lo, sem que isso seja 

anunciado ou introduzido. 

Com os cortes bruscos nas frases, na idéia, no encerramento inesperado, enfatiza-se, 

também, outro elemento intrínseco a esse e a outros contos fantásticos: a ironia, a qual, por sua vez, 

tem tudo a ver com o teor crítico e desmascarador que normalmente caracteriza as narrativas desse 

autor e dessa época. 

Todos esses recursos, inclusive a técnica literária da instantaneidade, inspiradas nas outras 

artes (teatro, cinema e efeitos de câmera) dão efeitos insólitos que acompanham as ações de perto, 

seguindo os passos das personagens, movimentando-se dinamicamente em várias direções e não 

mais permanecendo fixas, como em outras narrativas. 

                                                           
5 Tzvetan Todorov em Introdução à Literatura Fantástica (1975), considera que o fantástico corresponde apenas 
àquele instante de hesitação, do leitor ou da personagem, “devem decidir se o que se 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 solução, saindo desse modo do fantástico” (TODOROV, 1975: 48). 
Essa feição “transitória” que Todorov dá ao fantástico difere daquilo que Caio Fernando Abreu pratica em suas 
narrativas, uma vez que nelas a hesitação não se desfaz, e o estranhamento perdura após o final da história. 
Espécie provocação e o estranhamento pós-moderno eles deixam interrogações, lacunas, silêncios, assumem, na 
medida do possível, construções que fortalecem a ironia, recursos insólitos ou a perversidade narrativa. 
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É justamente nesse jogo intrincado com as outras linguagens, com “efeitos” diversos, que 

fazem da ação narrativa um recurso que opta pelo enigmático e ambíguo de contar e trazer implícito 

nesse gesto uma intenção irônica de mostrar o reverso das coisas, o delírio e o avesso dos signos. 
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CORTÁZAR E ANTONIONI 
Diálogo metalingüístico 

 
Marcelo da Rocha Lima DIEGO∗ 

 

A leitura do conto "As babas do diabo", incluído no livro As armas secretas (1959), do 

escritor argentino Júlio Cortázar, não pode se furtar ao cotejo com o filme Blow-up: depois daquele 

beijo, do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Não apenas pelo filme ter surgido a partir do 

conto – em um processo de adaptação que vai muito além da mera transposição de personagens e 

enredo –, mas para uma compreensão transversal – e, conseqüentemente, mais ampla – de ambas as 

linguagens artísticas, a literatura e o cinema, bem como de uma terceira, posta em cena nas duas 

obras: a fotografia. 

Tanto o discurso de Cortázar quanto o de Antonioni são implosivos: explodem dentro de si 

os diversos vetores de significação que os compõem. Suas fronteiras de linguagem, suas divisas de 

gênero, seus limites de gramática propositalmente confundem-se, gerando obras completamente 

poéticas. Muito do caráter transgressor que trazem deve, sem dúvida, ao quadro em que foram 

produzidos: o conto, no momento de descoberta internacional e de grande exploração do Realismo 

Mágico latino-americano; o filme, no momento logo posterior ao auge do neo-realismo italiano, em 

que teve lugar uma presença forte do onírico. 

Ambos problematizam tanto a instância do real quanto a sua representação, podendo ser 

considerados obras fantásticas. Cabe, então, observar a clássica conceituação de fantástico de 

Todorov: 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 
vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste 
mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções 
possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse 
caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente 
ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis 
desconhecidas par nós. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário; ou então existe 
realmente como os outros seres vivos: com a ressalva de que raramente o encontrasmo. 

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se o 
fantástico para entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a 
hesitação experimentada, pois um ser que só conhece as leis naturais, face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural. (TODOROV, 2004: 30-1) 

Fica claro o terreno fértil – os momentos pelos quais a literatura e o cinema estavam 

passando – para uma poética da incerteza, da ambigüidade; para a metalinguagem e o paroxismo da 

própria narrativa. Se toda literatura possui um aspecto metalingüístico, a literatura fantástica 

                                                           
∗ Graduando em Letras, habilitação Português-Literaturas, na Faculdade de Letras da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e bolsista do CNPq junto à Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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radicaliza essa posição, firmando o espaço ficcional enquanto universo distinto do real, posto que o 

único onde as suas histórias poderiam acontecer. 

Roland Barthes diz que "através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, 

segundo um discurso que não é mais epistemológico, mas dramático"; o objetivo deste trabalho é 

observar o quanto há de reflexão sobre a literatura, o cinema e a fotografia – logo, de 

epistemológico – nos dramas (em sentido lato) de Cortázar e Antonioni. 

Tanto o conto quanto o filme possuem dois vértices principais de articulação: a semântica 

das linguagens e a sintaxe do olhar. Mais do que adaptação de um para o outro, há um jogo, no qual 

o primeiro lança os dados que serão recolhidos e relançados pelo segundo. No contínuo literatura-

cinema-fotografia que estabelecem, as duas narrativas elegem o olhar como sentido privilegiado. 

O título do livro é revelador: As armas secretas. Indica um fio que o permeia todo, seu eixo 

temático. Como um primeiro elemento, a arma: substantivo, uma ferramenta, um suplemento ao 

corpo. Em seguida, o secreto: adjetivo, que cala um sentido oculto, clandestino. Nesta articulação 

entre substantivo e adjetivo, pode encaixar-se quase qualquer coisa, desde descoberta em seu caráter 

instrumental e subliminar. 

No primeiro conto, "Cartas de mamãe", são as cartas enviadas pela mãe distante que chegam 

como facas, revolvendo uma dor antiga e culpada do protagonista. Cartas rotineiras, como as que 

chegavam toda semana, mas que, subitamente, através de um ligeiro deslize, traem um antigo tabu 

familiar: a morte do irmão e o casamento do protagonista com a futura cunhada. Se a velha 

enlouqueceu, citando o irmão como vivo, se ele de fato não está morto ou se houve alguma intenção 

subliminar – tudo fica em suspenso. 

No segundo conto, "Os bons serviços", é a própria protagonista-narradora um instrumento, 

quase um móvel, cumprindo as funções para as quais é designada por seus patrões. Secretas são 

tanto as intenções destes, deixando-a cuidado dos cachorros durante a festa, quanto a morte de um 

dos convidados, ou ainda as estranhas figuras em seu enterro. 

No quarto conto, "O perseguidor", a arma pode ser o saxofone do protagonista, um músico 

brilhante, mas acabado pelas drogas. Talvez a biografia sobre ele que o personagem-narrador está 

tentando escrever e que motiva a sua constante procura. Ou, ainda, o próprio músico, que, com seu 

delírio, arrasta todos os que estão a sua volta. Múltiplas as possibilidades de arma, multiplicam-se 

os possíveis perseguidores a que o título alude. 

Finalmente, no quarto conto, que dá título ao livro, a arma é citada em uma primeira 

instância denotativamente – uma arma de caça, que desempenha um importante papel na história. 

Mas essa arma não é secreta; secreto, sim, é o desejo do rapaz pela moça, sempre recalcado; ou o 
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trauma sexual desta, que o usa como escudo para qualquer investida genuinamente amorosa; e, 

também, o desejo dela, que atira nele para se proteger não de uma ameaça efetiva, mas de seus 

medos do passado. 

Os quatro contos exploram as relações entre armas e secretas por todas as quinas. A arma 

em seus sentidos objetivos e subjetivos, reflexivos e recíprocos, defensivos e agressivos, potentes e 

impotentes. O segredo enquanto signo de um interdito, do incerto, do latente. Nesse panorama, as 

ferramentas lingüísticas também são utilizadas de maneiras variadas: narrações na primeira e na 

terceira pessoas, focos narrativos cambiantes, deslocamentos temporais. Como uma última e 

alinhavadora acepção, as armas secretas podem ser, ainda, as linguagens artísticas, uma evocada por 

cada conto: em "Cartas de mamãe", a Literatura, pois a ferramenta detonadora do drama é um texto 

escrito; em "Os bons serviços, as Belas-artes, porquanto a protagonista é concebida pelos outros 

como um objeto; em "O perseguidor", a Música, cuja forma de fuga estrutura todo o conto; e, em 

"As armas secretas", o Teatro, considerando que a célula dramática do conto é um trazer à cena, 

dentro de um contexto de terror e piedade. 

Focando agora no conto em destaque, "As babas do diabo", situado precisamente no centro 

do livro, é possível perceber suas filiações ao projeto da obra como um todo, bem como suas 

especificidades. Não obstante ele trate de uma arma secreta – como se verá mais adiante –, a 

linguagem sobre a qual reflete, afora a literária, é a fotografia, uma arte moderna, contrastando com 

as demais – clássicas. Sua presença faz um contraponto com as demais e secciona em dois o livro, 

já em uma operação que é fundadora do ato fotográfico, o corte. 

As babas do diabo às quais o título se refere possuem diversos significados. O primeiro, que 

dá origem aos demais, é o da planta conhecida em português como barba de bode ou barba de 

velho, parasita que pende dos galhos das árvores, em fios delgados, criando uma cortina translúcida. 

A natureza da planta é a de uma arma secreta: uma parasita, que não produz seiva própria e rouba a 

da árvore onde se aloca; uma presença discreta, que não faz relevo na paisagem e cuja existência, 

muitas vezes, é percebida apenas pela sombra matizada que faz. 

A barba de bode, no entanto, surge primeiramente através de uma de suas denominações 

espanholas, os fios da virgem, quando, em determinado momento da narrativa, compara-se um dos 

personagens, o rapaz, em fuga, com um fio da virgem na luz da manhã. A cena criada nessa 

passagem é de algo que se esvai suavemente, de uma presença unidimensional que perde sua nitidez 

dentro da abundância que o contexto permite ver – a luza da manhã, os fotógrafos sabem, é a mais 

generosa com as texturas, posto que a mais oblíqua – e se faz notada unicamente através da 

filtragem que efetua. Os fios da virgem na luz da manhã, o rapaz que foge da cena, o processo 
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químico da revelação fotográfica – fenômenos banhados de luz, nos quais a informação se revela 

por meio da ação de um filtro, uma parte encoberta. 

Há que se notar ainda que a designação fios da virgem, em sentido literal, tanto pode revelar 

uma identificação popular da forma da planta com os hipotéticos trabalhos de costura da Virgem 

Maria, quanto possibilitar a leitura de um tecido gerado por uma ausência – no caso, a ausência de 

uma experiência, ponto caracterizador da virgindade. A virgem fia, pois não gera; em vez de carne, 

gera um tecido – no conto, um texto. 

No entanto, é feito um contraponto logo em seguida à passagem do conto em que essa 

questão surge, desrealizando uma metáfora para criar outra: "Mas os fios da virgem são também 

chamados babas do diabo". A virgindade do símbolo é rompida, da esfera da santidade passa-se à 

do diabólico; de uma virgem que não se permite invadir e cuja produção é algo linear para um diabo 

em gesto de pôr algo para fora e cujo resultado é uma forma plástica. Também a baba se encontra 

no campo semântico da linguagem, mas como uma produção secundária da linguagem oral, seu 

resíduo. Se a voz do diabo possui um lugar já marcado na tradição – a voz que cooptou Adão e 

Fausto –, surge aqui um local para a sua baba, aquela que dá a ver um sentido antes encoberto, uma 

hermenêutica. 

O conto começa com uma afirmação, "Nunca se saberá como isso deve ser contado", 

instaurando desde início a insolubilidade dos enigmas. Em seguida, são postas em xeque as 

categorias gramaticais que representariam a realidade – à qual já não mais correspondem –; o 

narrador reflete sobre qual pessoa do discurso deveria usar, assim como qual o tempo verbal 

adequado, se é que pessoa e tempo há que lhe sejam adequados. Todorov fornece alguns subsídios 

para se pensar essa manobra narrativa: 

Uma teoria dos pronomes pessoais, estudados na perspectiva do processo de enunciação, 
poderia explicar muitas propriedades importantes de toda a estrutura verbal. É um 
trabalho por fazer. (...) É verdade que as categorias da linguagem não são forçosamente 
categorias literária; mas com isso tocamos no paradoxo com que se deve confrontar 
qualquer reflexão sobre literatura: uma fórmula verbal concernente à literatura trai sempre 
a natureza desta, pelo fato de que a literatura é ela-própria paradoxal, constituída por 
palavras porém significando mais do que palavras, verbal e transverbal ao mesmo tempo. 
(TODOROV, 2004: 164) 

Nas três frases iniciais do conto já estão presentes índices dos principais planos da narrativa: 

a mulher loura, as nuvens e os semas de visão, "viram", "olhos", "diante". Ao fim do parágrafo, 

como se o narrador estivesse aborrecido com a imprecisão da gramática disponível, uma interjeição 

que utiliza um referente já familiar ao texto: "que diabo". 

No segundo parágrafo o narrador adjetiva como insondável aquilo que será narrado e pensa 

como seria bom se sua máquina de escrever trabalhasse sozinha – talvez em diálogo com a outra 
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máquina que, igualmente, protagoniza a história, a de fotografia, em uma conversa não mediada 

entre máquinas cuja função é registrar, seja a imagem, seja a fala. Não obstante, o narrador, ele 

mesmo, nega a possibilidade dessa não-mediação e se dispõe a executar a tarefa de escritor a partir 

de um lugar muito próprio: o de morto. Esse narrador de primeira pessoa quer falar do lugar de 

quem está de fora, de quem já perfez um ciclo, de quem observa inerte, como que petrificado por 

um olhar de Medusa; como o da Górgona, o olhar fotográfico também mata a realidade, 

petrificando um instante no sal de prata do negativo. 

Finda a abertura do conto, de pura especulação metalingüística, o narrador pede ordem e 

objetiva a história, alternando o uso da primeira e da terceira pessoa conforme os momentos de 

maior ou menor emoção, respectivamente. Apresenta o personagem: "Roberto Michel, franco-

chileno, tradutor e fotógrafo amador". Em seguida, o endereço deste em Paris e a especificação da 

obra que vertia para o francês, um tratado sobre recusas e recursos. 

Em um dia de boa luminosidade, Roberto Michel passeia pela cidade de Paris com sua 

câmera fotográfica, buscando alguma cena interessante. Chega à Ile de Saint-Louis, onde percebe 

um casal. De início não dá atenção aos dois, mas depois repara na atitude visivelmente nervosa do 

rapaz. Imagina, então, uma história para o encontro entre aqueles dois: um jovem adolescente, bem 

mais novo do que a mulher, inquieto frente à postura de sedução da mulher, talvez uma profissional 

do sexo, desejoso, mas sem coragem para se entregar a ela. O fotógrafo, como um voyeur, espreita a 

cena com prazer, prazer reduplicado pelo seu jogo especulativo. Apenas depois de algum tempo 

repara em um homem que também observa a situação de dentro de um carro; sem esperar mais, 

dispara a máquina e fotografa a mulher com o jovem. Surpreendidos, os dois tem reações 

diferentes: a mulher se indigna e interpela o fotógrafo; o rapaz surpreende-se e corre, 

atabalhoadamente – dando ensejo à expressão que dá título ao conto. 

Há, ao longo dessa cena, um movimento modular entre os quatro personagens, envolvendo 

sempre três deles. Em um primeiro módulo estão a mulher e o rapaz; o fotógrafo rompe esse 

momento chamando atenção para si com o disparo da máquina; ele entra então na cena, substituindo 

o rapaz, que foge. No novo módulo que é formado estão a mulher e o fotógrafo; o homem do carro 

rompe com esse momento chamando a atenção para si com o bater da porta; ele entra então na cena, 

substituindo o fotógrafo, que segue o seu caminho. Esta dinâmica poderia continuar infinitamente, 

mas a testemunha que viria a descrevê-la não está mais presente; tem como conseqüência o 

estabelecimento de um paralelismo na estrutura narrativa entre as figuras do rapaz, do fotógrafo e 

do homem do carro – aqueles que promovem os cortes. 

Um salto na narrativa transfere a ação para dali a uma semana, quando as fotos já estão 

reveladas. O fotógrafo gostou particularmente de uma, que pendurou na parede. Ele alterna o seu 
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tempo entre a tradução que estava fazendo e a observação da imagem, perscrutando-a, 

contemplando-a melancolicamente. Barthes propõe duas formas de aproximação de uma imagem: 

é o studium, que não significa, pelo menos imediatamente, o estudo, mas a aplicação a 
uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, empolgado (...). A 
este segundo elemento que vem perturbar o studium eu chamaria, portanto, punctum; 
porque o punctum é também picada, pequeno corte – e também lance de dados. O 
punctum de uma fotografia é esse acaso que nela me fere (mas também me mortifica, me 
apunhala). (BARTHES, 1981: 46-7) 

O punctum que o fotógrafo descobre é a expressão contraída da mulher, olhando em direção 

ao homem do carro. Percebe então que se inserira em uma cena cujos contornos não discernira, um 

teatro em que ela também era vítima, constrangida a seduzir o rapaz – o homem do carro talvez 

fosse o seu cafetão, talvez um interessado em rapazes que a utilizava na caça de sua presa. Sua 

intervenção, desestabilizando um jogo de cartas marcadas que não conhecia, pouca valia tivera, 

quem sabe livrou aquele jovem, ao menos provisoriamente – tentava crer. Mas sua grande sensação 

no momento é de impotência, pois ele, no mundo dos vivos, mas encarcerado em um futuro – em 

relação ao momento da foto – nada pode fazer. 

Foi preciso longa observação para penetrar no corte daquele texto fotográfico e compreender 

a sua revelia, a dimensão trágica da escritura, seu aspecto fático. No texto-foto e no texto-conto a 

narrativa é traumatizada por esse corte profundo, sua interpretação. Após a radicalidade de sua 

experiência de leitura, o protagonista-narrador refugia-se no onírico, mira as nuvens – que as 

crianças, em exercício de imaginação, também brincam de interpretar, atribuir sentidos. 

Passando agora para um exame do filme Blow-up, o primeiro deslocamento é geográfico: o 

filme tem lugar em Londres, como um reflexo da Paris do conto em além Mancha. O personagem 

principal também é um fotógrafo, mas profissional e de sucesso. Na primeira cena em que aparece 

em ação a modelo é vista por seus olhos, através de um espelho; em outra, ele se vê em diferentes 

espelhos enquanto se barbeia – e aqui é interessante notar o prazer que ele sente nesse momento, 

não masoquista, pois não é um prazer da auto-inflicção da agonia gerada pela navalha, mas sádico, 

porque se compraz na visualização da cena, a qual, coincidentemente, o tem com referente. Os 

jogos especulares no filme são abundantes, e através deles o roteiro de Antonioni vai construindo, 

visualmente, uma lógica interna de reflexividade, de mediação pseudo-neutra dos elementos 

simbólicos. 

No ensaio coletivo que o fotógrafo faz com um grupo de modelos, ele as coloca em uma 

linha diagonal, interpostas por cortinas de tecido transparente, criando um efeito análogo ao da 

barba de bode – ou fios da virgem, ou baba do diabo. A metalinguagem fica evidente em trechos 

como o que mostra a passagem de uma manifestação que tem por leva yankees go away; quando 
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passa um carro com americanos, os manifestantes colocam a placa com os dizeres go away no 

carro, que, literalmente, go away. 

Artista visual, o fotógrafo tem uma conversa – um dos poucos diálogos do filme – com seu 

amigo pintor, na qual este explica que ele procede a execução de um quadro como a uma 

investigação, sendo a composição o resultado de uma rede de pistas formais. O filme promove uma 

inversão nesse método, fazendo de uma real investigação – a ida do fotógrafo ao parque – uma 

imersão em uma tela – a câmera fixa capta a paisagem do parque em um enquadramento clássico, 

como se fosse uma pintura. 

É passeando por esse parque que o fotógrafo vê um casal, um homem e uma mulher, 

namorando e conversando, embora carregassem certa angústia de serem flagrados. O fotógrafo bate 

uma série de fotos dos dois, parando apenas quando é percebido, e a mulher pede que lhe entregue 

os negativos; ele se recusa e sai andando. O filme não dá um salto, como o conto, mas mostra a 

revelação e a ampliação das fotografias. O que é descoberto, nelas, não deixa margem a dúvidas: 

uma mão segurando uma arma entre os arbustos; e, em um negativo posterior, o corpo do homem 

em um canto. 

Também este fotógrafo fica sem ação frente ao que descobre e a sua imagem é 

progressivamente apagada da tela, na célebre cena do jogo de tênis entre os clowns. Ecoa, então, na 

mente do espectador, um comentário que o próprio fotógrafo havia feito com seu amigo pintor, 

olhando para uma de suas fotos, em que havia um mendigo: diz que gostaria de ser como ele, ter 

aquela liberdade. Tanto o livro quanto o filme falam da liberdade que há dentro de uma obra que já 

se perfez, em comparação como o mundo real, impotente em sua mobilidade, sem possibilidade de 

modificar o que já passou, empedrado em um eterno futuro. 
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O INSÓLITO NA OBRA DE LARA DE LEMOS 
Histórias sem amanhã1 

 
Cinara Ferreira PAVANI∗ 

 

A visão de jornalista da escritora gaúcha Lara de Lemos marca seus textos com uma forte 

tendência à reflexão sobre a realidade circundante. Histórias sem amanhã, de 1963, reúne crônicas 

publicadas originariamente em jornal pela escritora. O título do livro remete para o caráter 

transitório do texto jornalístico que, em geral, é datado, na medida em que tem como foco temas do 

dia-a-dia. No entanto, transcorridos mais de 40 anos de sua publicação, a obra revela-se atual. É 

justamente a dimensão estética de seus textos que confere a Histórias sem amanhã perenidade e 

universalidade. A autora extrai do cotidiano a matéria-prima de sua escrita, construindo histórias em 

que o elemento insólito é ponto de partida para a reflexão sobre a existência humana. Nesse sentido, 

este estudo tem como objetivo analisar as tensões entre o sólito e o insólito na obra de Lara de 

Lemos, buscando verificar o papel dessas tensões na construção dos significados de seus textos. 

A crônica “O ladrão” narra a história de um homem que comete três vezes o mesmo crime, 

no mesmo local: “rouba, prende fogo e foge” (LEMOS, 1963: 34). A história é contada a partir do 

olhar de uma mulher que sai para caminhar e, de repente, se depara com um tumulto: 

Manhã azul. A mulher caminhava na rua, assobiando por dentro. Passo leve, alma leve, 
vontade de ignorar o pior. 

Numa esquina, perto do cais, um monte de gente e muitas vozes: 

– O que foi? 

– Um ladrão! 

– Foi aquele ali? 

– Danado! Além de roubar o depósito, pôs fogo no colchão do guarda. (LEMOS, 1963: 
33) 

A manhã azul simboliza o sentimento de felicidade íntima da mulher que caminha na rua. O 

seu desejo de ignorar o pior, no entanto, já prenuncia que algo diferente irá acontecer. Ante a 

agitação das pessoas que observam a cena e a sua própria curiosidade, a mulher se questiona sobre a 

necessidade humana de saber do mal dos outros: “A mulher esticava o pescoço, mas não via nada. 

Queria perguntar, e, ao mesmo tempo, se envergonhava. Por que essa curiosidade pela vida dos 

outros? Pelo mal dos outros? Se estivesse acontecendo alguma coisa boa, ninguém ligava” 

(LEMOS, 1963: 33-4). 

Nesse questionamento, observa-se uma reflexão sobre o interesse despertado pelo insólito, 

ou seja, por tudo o que é diferente, estranho, inusitado. Embora não formule uma opinião própria 
                                                           
1 Este artigo faz parte do estudo de pós-doutorado, intitulado “A relação entre o íntimo e o público na obra 
literária de Lara de Lemos: o real e a subjetividade feminina” (UFRJ). 
∗ Professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul. 
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sobre o acontecimento, a mulher ouve diversas vozes que se manifestam em relação ao ladrão, 

acusando-o, defendo-o ou simplesmente julgando-o como um anormal: 

Foi ouvindo. Um operário comentou: 

– É a terceira vez que faz essa brincadeira. Rouba, prende fogo e foge. Desta vez se 
estrepou, deram um calço nele bem na esquina. Caiu e o guarda voou por cima dele. Vai 
pegar uma cana boa. 

Outro, com jeito de pobre honesto, apoiava o ladrão: 

– Bem feito. Tomara que todos fizessem o mesmo. Que roubem, queimem, mandem tudo 
pros ares! Pior é miséria sem bronca. Pior é pedir esmola, negociar a própria desgraça. 
(LEMOS, 1963: 34) 

A ação do ladrão desencadeia diferentes interpretações por parte das pessoas que se 

manifestam. Pode-se dizer que essas interpretações estão ligadas à visão de mundo de cada 

personagem. Enquanto o operário crê que se trata de uma brincadeira, o pobre honesto com jeito de 

“jornalista de esquerda” (LEMOS, 1963: 35) acredita que se trata de uma forma de reagir às 

injustiças sociais. Assim como alguns entendem os motivos do ladrão, outros o julgam como mal ou 

como doente: 

– Tem paciência, quem tem fome não precisa matar ninguém. Que roubasse, vá lá, mas 
botar fogo no colchão do pobre do vigia... Tem dó, é pura maldade! (...) 

– É um psicopata. Repetiu a façanha, sempre com as mesmas características - 
inconsciência, agressividade neurótica, impulso sádico. (LEMOS, 1963: 35) 

A mulher que se atém a escutar as opiniões, apenas se dá conta de que não há como ignorar 

o “pior” quando se depara com o próprio ladrão, que está sendo carregado pelos policiais: 

A mulher olhou e viu um rapazinho magro. Tinha sido espancado, preso e estava sendo 
empurrado, sob a aquiescência de todos. Respirava curto, desmanchado o cansaço da 
briga. Olhos no chão, desanimados de qualquer vontade. Cara simples, sem nenhum 
mistério. Cara de fome antiga. Num rápido instante se viram e, embora não se 
conhecessem, a sensação íntima foi de um longo adeus (LEMOS, 1963: 35) 

A descrição do ladrão como um rapazinho magro, com cara de fome antiga, sendo 

espancado e empurrado sob a aquiescência de todos, sugere uma crítica ao preconceito da sociedade 

em relação ao sujeito que está à sua margem. Em sua maioria, as pessoas julgam o ato exterior em 

si. A mulher, ao contrário, ao olhar nos olhos do ladrão, percebe sua dor e sua miséria: “A mulher 

perdeu o assobio, a leveza do passo, o bom do viver. As nuvens ficaram altas, tão altas que não 

adiantava olhar para elas. O céu ainda estava azul. Mas já não era mais possível continuar 

ignorando” (LEMOS, 1963: 35). 

Os diferentes juízos das pessoas que assistem à detenção do homem representam a dimensão 

pública do problema social apontado na crônica. Já o olhar trocado entre a mulher e o ladrão 

permite um contato íntimo, que iguala os dois enquanto seres humanos que sofrem. Ao se defrontar 

com o homem e sentir “a sensação íntima de um longo adeus”, a personagem, que queria ignorar o 
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pior, em um momento de epifania, dá-se conta da face humana daqueles que estão à margem da 

sociedade. 

Cabe ressaltar que, em uma sociedade na qual os indivíduos são valorizados ou 

desvalorizados por sua condição social, herança étnica ou opção sexual, a percepção da humanidade 

do ladrão é que pode ser interpretada como algo insólito. Nesse sentido, o insólito tem a função de 

desacomodar o status quo e mostrar o que subjaz às ações humanas. 

Na crônica “Uma história”, o insólito se instaura a partir da ação de Lena, uma menina que 

deseja ter cabelos crespos como sua amiga Luiza: 

Lula estava ali, na frente dela, com seu filho urso. Tinha feito permanente e ficara com 
jeito de anjo de igreja. 

Ela e o anjo combinaram pular na corda. Quando Lula pulava, os cabelos, brilhando de 
sol, balançavam na cabeça. Como era lindo! Lena olhava influída, enquanto segurava o 
ursinho de pano. (LEMOS, 1963: 45). 

O desejo da menina está relacionado a uma necessidade de aceitação, uma vez que se parecer com 

um anjo, provavelmente, despertaria a admiração das pessoas do seu convívio. No entanto, sua 

carência não é percebida pelo mundo adulto: 

– Mãe, eu quero fazer permanente. A Luizinha fez e ficou tão bonita! 

– Que permanente, que nada, menina. Onde é que já se viu criança fazer permanente? 
Permanente de pobre é tifo. (...) 

– Que é tifo, mãe? 

– Uma doença que faz cair o cabelo. Depois cresce outro bem crespo. A filha do 
sapateiro, a Doca, está com tifo preto. Se não morrer, na certa fica de cabelo crespo. 
(LEMOS, 1963: 45-6) 

Houve uma epidemia de tifo na década de 40, em Porto Alegre, e sua erradicação estava 

condicionada às condições econômicas dos atingidos pela doença, ou seja, embora se tratasse de 

uma enfermidade que afetava todas as classes sociais, os mais pobres não tinham condições de 

tratá-la adequadamente pela falta de recursos financeiros. Portanto, percebe-se na crônica o enfoque 

de um problema que afeta a sociedade da época em que a autora escreve. No entanto, sua 

abordagem ultrapassa o factual ao desvelar os conflitos humanos oriundos da realidade 

representada. A resposta irônica da mãe desencadeia a ação insólita da menina, que vai até a casa da 

vizinha doente para contrair o tifo: 

Lena saiu sorrateira e correu para a casa do sapateiro. Entrou pelos fundos e foi direto ao 
quarto de Doca. Na cama de tábuas, uma menina gemia baixinho. Lena olhou fascinada. 
Passou a mão nos cabelos da outra. Sentiu uma quentura úmida. Com certeza, era 
“aquilo”. Encostou o rosto na testa, na boca, na febre de Doca e disse, fechando os olhos, 
com força: “Tifo, vem para mim! Eu quero ficar de cabelos crespos, vem”. (LEMOS, 
1963: 46) 
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A menina deseja contrair o tifo, desconsiderando, inicialmente, a gravidade da doença e a 

possibilidade de morrer. Quando vai dormir, entretanto, seu medo do escuro eclode e ela começa a 

pensar sobre sua ação: “Foi deitar com um peso por dentro. E se ela morresse? Começou a pensar 

na mãe chorando, na avó, nos irmãozinhos. (...) Será que quando criança morre, mãe veste luto? 

Abraçou-se no Zé, o irmão menor, e ficou rezando até dormir” (LEMOS, 1963: 46-7). 

O pensamento da Lena revela sua carência afetiva, uma vez que imagina os familiares 

chorando sua morte e se questiona sobre o luto da mãe. O fato de não ter coragem de contar o que 

aconteceu revela a ausência de diálogo na família. A menina vive o conflito em silêncio e sofre por 

guardar o segredo: “O segredo continuava doendo. Teve vontade de contar tudo para a avó, que 

ralhava mole, sem ódio. Mas, se contasse, o que sobrava para ela?” (LEMOS, 1963: 47). 

Ao saber que o irmão menor contraíra o tifo, Lena desaponta-se profundamente e pergunta-

se “por que Deus tinha escolhido o Zezinho para ter cabelos crespos?” (LEMOS, 1963: 47). 

Inconscientemente, Lena desejava que as atenções da família se voltassem para ela. No entanto, o 

irmão lhe “roubara” mais uma vez: “Quando os outros saíram, abraçou o irmão chorando. – ‘Tu 

roubou o meu tifo’ – disse derrotada, cheia de muitas amarguras, como uma pessoa grande traída 

para sempre” (LEMOS, 1963: 47). 

A personagem Lena sente-se excluída e deseja ser especial para a mãe. No entanto, a 

pobreza de recursos materiais de sua família parece se estender ao âmbito dos sentimentos. 

Simbolicamente, a menina busca a morte para se sentir amada. O insólito vislumbrado no ato da 

menina de tentar contrair a doença para se sentir amada revela a pobreza das relações humanas no 

que se refere ao afeto.  Nesse sentido, o insólito no texto em análise pode ser relacionado ao 

estranho que, segundo Freud, “não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito 

estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do processo de repressão” (FREUD, 

1996: 301).  Desse modo, pode-se dizer que a repressão dos sentimentos levou a menina a buscar 

uma forma simbólica de expressão, configurada na tentativa de contrair a doença para ficar com os 

cabelos crespos. 

Como se observa, o insólito presente na obra de Lara de Lemos desempenha o papel de fazer 

pensar sobre questões que vão além do simples registro do cotidiano. Em plena década de 50, 

quando a mulher ainda não tem um espaço livre de expressão, a gaúcha Lara de Lemos escreve para 

jornais de grande circulação e representa dramas existenciais que garantem a perenidade de seus 

textos. 
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A RECEPÇÃO DO CONTO “O ALIENISTA”, 
DE MACHADO DE ASSIS, NO ENSINO MÉDIO 

 
Fabíola Menezes de ARAÚJO∗ 

 

Pensar as possibilidades de repercussão da narrativa ficcional nas aulas de Filosofia não é 

nenhuma novidade: Platão já se propõe a isso em sua “República” e, ao contrário do que julga a 

maioria, o filósofo não se mostra totalmente contrário a essa proposta, como mostra a fala da 

personagem de Sócrates na seguinte passagem dessa obra: 

Diga-se que, se a poesia imitativa voltada para o prazer tiver argumentos para provar que 
deve estar presente numa cidade bem governada, a receberemos com gosto, pois temos 
consciência do encantamento que sobre nós exerce; mas seria impiedade trair o que 
julgamos ser verdadeiro (que a arte imitativa não nos convoca a um bom governo). 
(PLATÃO, “Livro X”, 2005: 275) 

A mesma passagem ainda traz a pergunta: “Ou não te sentes também seduzido pela poesia, 

meu amigo, sobretudo quando a contemplas através de Homero?” (PLATÃO, 2005: 275). Platão 

julga então que, se a ficção tiver argumentos para provar que deve estar presente no seu ideal de 

República, ela será bem recebida, pois já “exerce encantamento sobre nós” (PLATÃO, 2005: 275). 

São justamente esses os argumentos que procuraremos expor no texto que se segue, não a partir de 

Platão, mas expondo uma bem sucedida experiência ficcional junto ao Ensino Médio a partir de um 

conto de Machado de Assis – “O Alienista”. Julgamos que esse conto, em particular, já se mostra 

próximo à atividade filosófica. Isso porque Machado de Assis nesse conto, de uma só vez, faz 

consistentes críticas à ciência moderna, ao senso-comum, à religião e à política: quase todas as 

instituições que, cotidianamente, nos constrangem a enxergar a vida sob uma só ótica, levando-nos 

a reproduzir o que, para cada uma delas, aparece como verdade única. Como trataremos de mostrar, 

Machado, sempre desconfiando das unanimidades, nos abre, com esse conto, uma excelente via de 

acesso ao pensar filosófico. Em aula, através da narração do conto e de uma proposta de redação, 

visamos desconstruir nos alunos aquilo o que, até então, mostrava-se como uma base aparentemente 

sólida e trazer à tona uma experiência filosófica. A proposta de redação era, basicamente, responder 

à seguinte questão: de que modo a postura filosófica de Machado de Assis vêm à tona no conto “O 

Alienista”? A redação poderia tanto se restringir ao conto quanto se propor a fazer uma leitura do 

nosso cotidiano a partir do exemplo de Machado de Assis. Além disso, propomos a cada uma das 

nove turmas em que realizamos esse trabalho um concurso: o “Concurso Machado de Assis”. Em 

sala, buscamos, além disso, apontar a postura filosófica de Machado trazendo à tona as seguintes 

questões: onde estariam presentes, na estória narrada, críticas à ciência moderna, ao senso-comum, 

                                                           
∗ Doutoranda em Psicanálise na UFRJ, mestra em Filosofia pela UERJ e professora de Filosofia do Colégio 
Pedro II. 
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à política e à religião? As respostas foram dadas nas redações, como poderemos ver a seguir, a 

partir de trechos de algumas redações selecionadas. Logo depois, traremos também um apanhado 

geral das interpretações mais interessantes. 

Em uma das redações, nós nos deparamos com a ênfase na estória do conto, como que 

mostrando que a estória completa, por si só, já apresenta uma postura crítica: 

No conto de Machado, Simão Bacamarte é um médico estudioso das moléstias da mente 
humana que retorna famoso da Europa à cidade de Itaguaí, onde é recebido com festa por 
ser o primeiro cientista da cidade. Lá, funda um hospício, afirmando que todas grandes 
cidades do mundo possuem um, e que um hospício era necessário para o desenvolvimento 
da cidade. O hospício criado é chamado de “Casa Verde”. (Aluno: Daniel Vainfas) 

Logo depois, esse mesmo aluno comenta essa parte da estória dizendo que: 

Simão Bacamarte representa o cientista, o possuidor da razão e de um método infalível 
para a produção de conhecimento. Pelo senso-comum, as suas decisões tornaram-se 
incontestáveis porque traz a ciência como resposta correta pata tudo. Assim, o cientista, 
por ter um conhecimento superior aos outros cidadãos, adquiria uma onisciência 
inquestionável. Machado de Assis expressa, assim, uma crítica ao senso-comum. 

O aluno, então, conclui: 

No fim do conto, Simão conclui que todos os habitantes de Itaguaí eram loucos e que só 
ele era são; assim, normal era ser louco, decidindo, então, enlouquecer. Machado de Assis 
critica, filosoficamente, enfim, a postura médico-científica que determina o que é ou que 
não doença, que segue um método rígido e imutável e que não vê o homem como corpo e 
alma; que, na busca pela razão plena acaba ficando sem nenhuma. 

Em cinco das nove redações selecionadas, fomos surpreendidos com inventivas críticas à 

sociedade de nossa época, que, para tanto, tomaram como exemplo a narrativa de Machado, como 

mostramos no trecho a seguir: “Machado de Assis, na maioria de suas obras, faz uma crítica ao 

modo de pensar e de agir da sociedade. A mídia de massa é uma das principais influenciadoras do 

pensamento de nossa sociedade. Veremos, assim, a relação de oposição de Machado de Assis e as 

mídias de massa” (Aluno: Jonathan Marinho). 

Nessa redação, o aluno continua a elaborar as relações entre a mídia de massa e a 

possibilidade de reflexão: 

As informações transmitidas pela mídia de massa não são divulgadas de maneira neutra, 
como deveria ser feito, e isso acaba influenciando os receptores, muitas vezes de forma 
negativa. 

No caso do sistema capitalista, as escolhas desse tipo mídia são totalmente manipuladas. 
Mesmo ela querendo passar boas informações para as pessoas, isso se torna viável devido 
à questão dos fins lucrativos. A mídia já percebeu, através do IBOPE, que a maioria das 
pessoas gosta de programas que transmitem informações de baixo nível e contestáveis, ao 
invés de gostar de programas com um caráter mais cultural e educativo. 

 A novela é um exemplo disso. Muitas pessoas preferem ver novelas a ver qualquer outro 
programa com informações de conhecimento, que possam aprimorá-las intelectualmente. 
Outra influência ruim é a que a mídia exerce com as propagandas. Ela faz de tudo para 
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induzir as pessoas a comprarem determinando produto, investirem em negócios, etc. Isso 
graças ao capital oferecido. Muitas pessoas, por se sentirem ‘pressionadas’, acabam 
deixando-se levar pela mídia. 

Conclui-se que a mídia deveria transmitir mais informações em vez de inutilidades, para 
que as pessoas pudessem ter um maior conhecimento sobre tudo e para que mudem o seu 
modo de pensar e de agir. (Aluno: Jonathan Marinho) 

Em outra redação, somos levados a refletir sobre como seria a perspectiva machadiana no 

caso de uma eleição realizada no contexto escolar de ensino-médio: 

Assim como Machado de Assis fez em seu conto ‘O Alienista’, podemos interpretar 
filosoficamente a atual situação política de nosso Colégio. Representando a força política, 
temos os candidatos a diretor-geral que apresentam suas idéias, propostas e interpretações 
a respeito da ‘verdade’ do Colégio. A força política se expande através de eleitores, que 
são representados por funcionários e alunos. 

 A expansão da força política nem sempre se dá de maneira justa porque os eleitores são 
divididos entre os que realmente pensam nas propostas dos candidatos e aqueles que 
apenas seguem a escolha de outros - os eleitores ‘influenciáveis’. Estes eleitores 
representam o senso-comum: a superioridade de seu número em relação ao de eleitores 
‘pensantes’ faz com que a força dos candidatos aumente, o que ocasiona muitas vezes um 
resultado que não é o melhor. 

O fato é que a Comissão Eleitoral (uma força ditadora de regras) tem consciência dessa 
massa e acredita que os funcionários (habitual poder na escola) merecem mais confiança 
nos votos que os alunos. Assim, o voto dos alunos tem seu peso diminuído. Esse fato 
reflete como forças semelhantes se protegem: os funcionários favorecem os funcionários 
dando-lhes mais poder. O argumento para justificar esse ato seria que alguns alunos não 
têm maturidade suficiente para votar (ou seja, as forças “mais baixas” na hierarquia são 
menos dignas de confiança). Mas não é exatamente justo que a voz mal usada de alguns 
cale a de outros. Na verdade, isso não seria necessário se as forças “mais altas” não se 
aproveitassem dos eleitores influenciáveis. É uma situação favorável que elas mesmas 
criaram porque, fazendo o aluno acreditar que seu voto não é importante, ele não vai se 
preocupar em procurar informações verdadeiras, vai se importar menos. Tal situação faz 
com que o candidato só tenha que conquistar algumas poucas pessoas influentes para 
conseguir votos. 

Com essa interpretação, podemos concluir que a força política cresce de acordo com o 
número de pessoas que consegue aliar, mas prefere manter a ignorância de seu eleitorado 
para facilitar o próprio crescimento. A ignorância deve ser combatida para que o 
resultado das eleições reflita o que é realmente melhor para o povo ou, nesse caso, para o 
Colégio”. (Aluna: Clara Leitão Abreu) 

Finalmente, nós podemos trazer à tona aquilo que grande parte das redações procurou 

enfatizar – que no conto “O Alienista”, nós nos deparamos com as seguintes críticas: 1) à ciência 

moderna, transfigurada no papel da personagem principal, o “Dr. Simão Bacamarte”; 2) ao senso-

comum, visível da figura do povo; 3) à política, através das personagens dos vereadores e 

representantes do povo; 4) à religião, identificada na personagem do Padre. 

Podemos notar que essas críticas vêm à tona no sentido de mostrar tanto o entrelaçamento 

dessas quatro instituições na vida cotidiana, quanto de mostrar aquilo que é próprio a cada uma 

delas. Vimos o povo maravilhado com um cientista-doutor só porque ele vem da França, um povo 

incapaz de desconfiar e de saber se aquela figura realmente pode trazer algo de interessante ou de 
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positivo para a população. Vimos uma ácida crítica à ciência moderna: a personagem-principal 

estabelece uma teoria acerca do desequilíbrio mental; contudo, ela desconsidera o ambiente e as 

pessoas que são seu objeto de pesquisa – à priori, loucos seriam todos aqueles que pudessem ser 

considerados desequilibrados, isto é, todos aqueles que estivessem fora dos rígidos padrões da 

Razão – ao todo, 4/5 da população. A Razão, neste sentido, não estaria interessada realmente em 

saber a verdade acerca dos fenômenos ou o que se passa com as pessoas, mas estaria mais 

interessada em fazer a manutenção das verdades que ela própria estabelece, à priori, como sendo 

verdadeiro. No caso do conto estudado, observamos que todos os que são considerados 

desequilibrados para os padrões da ciência (do próprio cientista) anteriormente estabelecidos, 

passam a ser considerados doentes mentais. O povo, por sua vez, sempre vítima e algoz de si 

mesmo, não tem palavras para criticar, e exalta o cientista que toma o próprio povo como cobaia de 

seus experimentos. Quando esse mesmo povo começa a desconfiar, é pego novamente por outra 

artimanha do cientista – ele muda o seu padrão de doença mental, solta as pessoas que estavam 

presas e prende as que estavam soltas. A ciência, de mãos dadas com o senso-comum, estabelece 

parâmetros de equilíbrio e desequilíbrio sem levar em conta que o próprio processo de 

estabelecimento desses parâmetros já pode ser um indício de desequilíbrio da saúde mental. Os 

Vereadores e o Padre, por sua vez, por também serem incapazes de exercer um papel crítico em 

relação aos acontecimentos, vão atrás dos projetos que se mostram como tendo maior poder: 

quando o cientista é exaltado pelo povo, eles também o exaltam, quando o povo começa a 

desconfiar, eles também o fazem, e assim por diante, tornados vítimas do senso-comum. 

Como podemos ver, através de “O Alienista”, Machado de Assis nos provoca, com figuras 

de linguagem – analogias, metáforas e metonímias – a pensar o status quo que orienta a nossa 

estrutura social. Ele expõe a tessitura da malha que comporta as divisões de poder em nossa 

sociedade. Isso no seguinte sentido: por um lado, o texto indaga se a ciência, enquanto fruto das 

pesquisas de cientistas de “carne e osso”, possui realmente a lisura e a neutralidade a que se propõe. 

E, por outro lado, ele também traz à tona o que é próprio ao senso-comum: enxergar somente com 

lentes opacas, em conformidade com o que parece ser, sem desconfiar dos saberes que apenas se 

mostram como sólidos e, finalmente, o que se mostraria como próprio à política e à igreja: o 

discurso feito para angariar mais poder. 

Podemos concluir que a narrativa ficcional pode ser uma grande aliada nas aulas de 

Filosofia. Isso na medida em que, como nos mostra Machado de Assis, a literatura, com os seus 

próprios instrumentos, também se propõe a pensar a verdade. A leitura do conto abordado, 

especificamente, ao trazer à tona uma crítica radical, questionando acerca do que, quase sempre, 

aparenta ser o mais sólido – a ciência, o senso-comum, a política e a religião – permite que olhemos 
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o real de um outro modo, mais crítico e menos ingênuo. É interessante notarmos ainda que uma 

obra com o caráter tão sólito como a de Machado de Assis nos permita mostrar o caráter insólito da 

própria vida: ao ironizar os pretensos “donos da verdade”, o Mago do Cosme Velho se aproxima da 

figura Socrática. Sendo assim, vale lembrar um dos ensinamentos de Aristóteles em sua Política, “o 

objetivo da educação não é dar meios aos homens para escravizar quem não merece tal tratamento, 

e sim, em primeiro lugar, evitar que eles mesmos sejam escravizados por outros” (ARISTÓTELES, 

1997: 1333b) e trazer uma redação que, a partir de Machado, evoca essa possibilidade, acerca do há 

de mais autêntico na educação. O título por si só já é bastante sugestivo – “Libertar”. 

Na obra de Machado de Assis, ‘O Alienista’, Simão Bacamarte questiona os fatores que 
comprovam que uma pessoa é ou não louca. Tomando uma postura filosófica em relação 
ao sistema da cidade de Itaguaí, Assis critica o senso-comum e a ciência. 

O povo representa o senso-comum: todos concordavam com as conclusões daquele que se 
dizia médico -- Doutor Simão Bacamarte. Poucos eram os que discordavam do cientista e, 
quando isso ocorria, eram rotulados como loucos e mandados para a ‘Casa Verde’. 

Doutor Simão estava com a força política a seu dispor, facilitando ainda mais manipular o 
objeto de sua teoria: o povo. Mas, em determinado momento, o seu método científico 
leva-o a crer que os políticos também são loucos, deixando a maioria da população na 
‘Casa Verde’. 

Simão Bacamarte começa, então, a andar em círculos, chega a intitular-se louco, soltando 
todos os que estavam presos e se internando. Em sua solidão, procura a definição de 
loucura, uma explicação que, para ele, só viria cientificamente. 

Bacamarte deveria ter revisto seu método científico: aí está a grande critica à ciência, que 
tem seus olhos fechados ao mundo e tenta explicar tudo dentro de seu campo. Ao criticar 
o senso-comum, compreendemos que Machado quis transmitir a idéia de que as pessoas 
deviam ter uma opinião própria, derrubando esse sentimento coletivo e abrindo as portas 
para o pensar, a mais potente força de expansão, para que, então, nós possamos nos 
libertar de qualquer sistema. (Aluno: Gabriel Braga) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSIS, M. Textos Avulsos. Rio de Janeiro: Garnier, 2008. 

ARISTÓTELES. Política. 3ed. Tradução de M. G. Kury. Brasília: UnB, 1997. 

PLATÃO. A República. Tradução de H. G. Burati. São Paulo: Rideel, 2005. 



 

 

DO SÓLITO AO INSÓLITO 
Um novo modo de entender o substantivo 

 
Maria Noêmi Freire da Costa FREITAS∗ 

 

Num ambiente literário como este, talvez possa parecer estranho apresentar-se um trabalho 

dessa natureza. Falar de classe gramatical no mesmo ambiente em que se discute Inês de Castro, o 

Santo Graal, o faz-de-conta de Monteiro Lobato, o estético, o‘maravilhoso’... Onde, afinal, se situa 

este trabalho? Posso adiantar que, certamente, temos um interesse comum: a formação de leitores 

competentes. 

JUSTIFICATIVA 

O propósito desta apresentação é contribuir para o desenvolvimento da leitura de textos 

literários (e isso também se aplica aos textos em geral), tendo como objeto da atenção a análise do 

nome substantivo como constituinte textual icônico orientador dos sentidos. O intento insere-se na 

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

insólito pela relação da seleção do material lingüístico (motivada pelo projeto do autor) com a 

dinamicidade dos sentidos dos textos (condicionada pelas condições da interação), como expressão 

da tensão entre o sólito e o insólito. Entendemos que ler é, antes de tudo, interpretar o projeto do 

texto, e é também investigar os elementos lingüísticos em seu caráter dinâmico e funcional. 

ALGUMAS QUESTÕES TEÓRICAS E CONCEITOS 

Estudar o vocabulário do texto na perspectiva semiótica é sensibilizar-se para a 

subjetividade na linguagem, uma subjetividade polifônica, mas também original, porque a mente 

humana cria e recria os signos numa produção infinita de sentidos constitutivos do mundo. Partindo 

do conceito de Simões (2006) para ‘iconicidade’1, gostaríamos de destacar: 

 Investigar a iconicidade do substantivo é tentar captar as posições discursivas ou 
processos de discursivização na escolha dos nomes, com vistas à depreensão da carga 
semântica que determina a escolha desta ou daquela forma por parte do falante; no caso 
dessa classe (substantivo), visando à designação e à identificação das coisas, 
principalmente. (FREITAS, 2008: 13) 

O valor icônico do substantivo é um índice da identidade dos discursos que orienta os 

sentidos sobre os quais se desenvolve a ação humana. É uma força geradora de expressividade, um 

aspecto textual relevante, que não deve ser desprezado na leitura dos textos, tendo em vista o seu 

potencial semântico e a sua capacidade instrutiva na interpretação interativa dos sentidos. 

                                                           
∗ Mestre. Orient. Darcilia Simões. UERJ/SMERJ 
1 “potencialidade imagética dos textos a partir da qual os intérpretes produzem formas mentais que deflagram 
a cognição numa dada direção” 
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Inscrito na linha de pesquisa Ensino da Língua Portuguesa: histórias, políticas, sentido 

social, metodologias e pesquisa, nosso empenho tem sido em desenvolver estratégias de leitura e de 

produção de textos que auxiliem o ensino, com foco na compreensão dos constituintes textuais, na 

perspectiva semiótica de base peirceana intermediada e ampliada por Darcilia Simões. 

Entendemos que o ensino contextualizado não deve desprezar o valor da palavra em si, 

como elemento essencial do discurso e da construção das ideologias e dos saberes. Isso não quer 

dizer que o significado da palavra não se produza contextualmente. Mas que, construído num 

percurso social, histórico e ideológico, esse significado contribui para a produção de sentidos do 

texto em que se insere, ao mesmo tempo em que se atualiza socialmente. O contexto é, nesse caso, o 

“ambiente” discursivo-interativo no qual um dos significados latentes da palavra se realiza e se 

atualiza. 

Assim entendido, o substantivo é uma classe de palavras que, tendo como função imediata 

ou primeira designar os objetos reais ou imaginários, sensível às condições dos discursos e das 

interações, é um componente textual icônico de valor pragmático e estilístico que contribui para a 

produção de sentidos dos textos. 

Segundo Koch (2002), a concepção de língua como lugar de interação também 

“corresponde a noção de sujeito como entidade psicossocial, sublinhando-se o caráter ativo dos 

sujeitos na produção mesma do social e da interação”. A subjetividade aproveita-se do caráter 

dinâmico do substantivo para utilizá-lo na produção dos sentidos discursivos, fazendo valer a 

iconicidade dos nomes a despeito da concepção tradicional que os entendia como um simples modo 

de etiquetar as coisas. 

Desse modo, a linguagem é uma forma de ação interindividual, na qual os signos se 

atualizam pela participação dos usuários na atividade de produção de “imagens” e sentidos, inerente 

ao processo de comunicação. Por esse prisma, os Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º. e 4º. 

Ciclos (MEC/SEF, 1998) entendem a linguagem “como atividade discursiva e cognitiva”, a língua 

“como sistema simbólico utilizado por uma comunidade lingüística” e as duas como “condições de 

possibilidade de plena participação social”.  É com essa mesma visão que observamos a 

necessidade de preparar os sujeitos para a leitura e utilização dos códigos em sua plenitude, 

acreditando na perspectiva semiótica de Peirce como o melhor caminho para realizar esse 

empreendimento. 

Na ótica da iconicidade, as línguas são documentos de cultura e as idéias e ideologias são 

componentes enunciativos que definem imagens e metáforas representativas e identitárias dos 

povos e das visões de mundo presentes na comunicação. Neste sentido, a leitura proficiente e a 

produção competente de textos orais e escritos, balizadoras das mudanças na realidade social, 
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constituem práticas sociais que se desenvolvem através do domínio do código lingüístico resultante 

da compreensão ampliada dos componentes enunciativos. Nessas atividades, o substantivo é um 

signo, compreendida a escolha de um nome como a manifestação enunciativa de um estado emotivo 

e de um juízo de valor, ou seja, como a manifestação de um conteúdo subjetivo suscetível de 

interpretação. O signo é, para Peirce, um representâmen, “algo que, sob certo aspecto ou de algum 

modo, representa alguma coisa para alguém; isto é, cria na mente do intérprete (receptor, 

decodificador) um sinal equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido ao qual chamou de 

interpretante do primeiro signo” (SIMÕES, 2004). 

A relação nome-objeto dá-se em virtude de uma qualidade ou aspecto do objeto 

determinante da escolha do nome, como num processo de constituição de metáfora, a qual se funda 

numa relação de identidade. Designado por esse processo, o objeto pode reconstituir-se, um 

assimilando, reciprocamente, a qualidade do outro (nome e objeto), atualizando-se, ambos, a cada 

enunciação. De acordo com a natureza da qualidade (cognitiva ou afetiva), aproveitada nessa 

relação, temos, respectivamente, a denotação e a conotação. 

Marques (2003) lembra que “os fatores emotivos são fontes permanentes de novos sentidos 

para termos ligados às mais diversas experiências humanas” (MARQUES, 2003: 66) e podem 

chegar mesmo a constituir palavras-tabus. De outro lado, temos também o gênero, condição 

circunstancial do discurso, como fator de iconicidade, que pode servir de parâmetro limítrofe da 

discursividade e da interpretação. O gênero é um determinante da expressividade e do tom 

valorativo que, de acordo com Bakhtin (1979), assimilamos, reestruturamos e/ou modificamos. 

 Para Bakhtin (1979), a estabilidade e a identidade, na significação, são sempre provisórias. 

Esse filósofo da linguagem também acredita nos direitos interindividuais da palavra. 

Na produção dialógica do sentido, consideradas as dimensões vertical e horizontal das 

relações entre os textos, também a palavra, especialmente o nome, como componente individual e 

dinâmico do discurso, tem caráter polifônico, intertextual, com espaço para indeterminações e 

ambivalências, sem que se percam de vista as relações de coerência com o universo textual seja a 

materialidade lingüística seja o ambiente extralingüístico, o qual Bakhtin sintetiza no conceito de 

situação. 

Nesse ponto de vista, reafirma-se, no que se refere à seleção vocabular e, em especial, à 

seleção do “nome”, o caráter relativo da interpretação, ou seja, um espaço produtivo entre o sólito e 

o insólito, graças à iconicidade. 
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Para ilustrar os nossos pressupostos, trazemos uma “refábula”2, de José Paulo Paes, com a 

proposta de observarmos a iconicidade do substantivo. 

TEXTO 
Cigarra, formiga & cia. 

José Paulo Paes 
 
Cansadas dos seus papéis fabulares, a cigarra e a formiga resolveram associar-se para 
reagir contra a estereotipia a que se haviam sido condenadas. 

Deixando de parte atividades mais lucrativas, a formiga empresou a cigarra. Gravou-lhe o 
canto em discos e saiu a vendê-los de porta em porta. A aura de mecenas a redimiu para 
sempre do antigo labéu de utilitarista sem entranhas. 

Graças ao mecenato da formiga, a cigarra passou a ter comida e moradia no inverno. Já 
ninguém a poderia acusar de imprevidência boêmia. 

O desfecho desta refábula não é róseo. A formiga foi expulsa do formigueiro por haver 
traído as tradições de pragmatismo à outrance e a cigarra teve de suportar os olhares de 
desprezo com que o comum das cigarras costuma fulminar a comercialização da arte. 

Esse texto demanda especial atenção ao seu vocabulário. 

VOCABULÁRIO DO TEXTO 
À outrance: fr. sem tréguas, até o fim; a ferro e fogo; a qualquer preço. (Palavras e 
expressões mais usuais do latim e de outras línguas estrangeiras: UOL – Michaelis) 

Boêmia: roda de intelectuais, artistas, etc. que leva a vida de modo hedonista e livre, 
bebendo e divertindo-se. (Pej.) procedimento de quem é vadio e pândego. (Houaiss) – 
aqui, empregado como adjetivo. 

Estereotipia (Tip.) processo pelo qual se duplica uma composição tipográfica (...) 
(Aurélio) 

Estereótipo: forma, clichê.(Aurélio) 

Clichê: (Est.) frase freq. rebuscada que se banaliza por ser muito repetida, 
transformando-se em unidade lingüística estereotipada, de fácil emprego pelo emissor e 
fácil compreensão pelo receptor, lugar-comum, chavão. (Houaiss) 

Imprevidência: ausência de previsão, de previdência; descuido, desprevenção, incúria. 

Labéu: mancha infamante na reputação de alguém; desdouro,desonra. (Houaiss) 

Mecenas: indivíduo rico que protege artistas, homens de letras ou de ciências, 
proporcionando recursos financeiros, ou que patrocina, de modo geral, um campo de 
saber ou das artes; patrocinador. (“Antr. Lat. Maecenas, átis ‘Caio Cilino Mecenas – 60 a. 
C. – 8 d. C., estadista romano), protetor dos artistas, esp. dos escritores Vergílio e de 
Horácio”, tornado subst. com.” (Houaiss) 

Utilitarista: relativo ou próprio do utilitarismo; adepto do utilitarismo, utilitário. (Houaiss) 

Pragmatismo: (Fil.): ênfase do pensamento filosófico na aplicação das idéias e nas 
conseqüências práticas de conceitos e conhecimentos; filosofia utilitária. 

ANÁLISE 

O vocabulário rebuscado distancia o texto do gênero popular original, com o qual se 

relaciona intertextualmente e produz um efeito de estranhamento imediato, investindo-o de outro 

                                                           
2 Classificação dada pelo próprio autor, J. P. Paes (2001: 63). 
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discurso – o capitalista, por meio das seguintes palavras: lucrativas (adj.), empresou (v.), vendê-los 

(v.), mecenas (subst.), comercialização (subst.). A expressão “ter comida e moradia”, típica do 

discurso neoliberal assistencialista do capitalismo, é legitimada no texto: os substantivos comida e 

moradia são usados, demagogicamente, nesse tipo de discurso, como condições essenciais de 

cidadania. 

O título contém índices da intertextualidade. Os substantivos cigarra e formiga, 

correlacionados, carregam consigo a estereotipia adquirida pelas personagens na fábula original, ou 

seja, as marcas do utilitarismo (a formiga) e da imprevidência (a cigarra) e as transferem para o 

texto atual. Nota-se aí, claramente, o aspecto polifônico como fator da iconicidade do substantivo. 

Uma segunda definição de pragmatismo, no Dicionário Eletrônico Houaiss, (uma já foi 

dada em “Vocabulário do texto”) lembra essa constituição polifônica (icônica) do substantivo: 

“dentro do pensamento de Charles S. Peirce, afirmação de que o conceito que temos de um objeto é 

a soma dos conceitos de todos os efeitos decorrentes das implicações práticas que podemos 

conceber para o referido objeto”. Nesta perspectiva, os nomes são investidos desse conceito e dessa 

polifonia atribuídos aos seus referentes, pois representam esses referentes e contribuem para o seu 

reconhecimento e a sua “identidade” social, na realidade extra-lingüística. 

Os “nomes” utilitarista e mecenas são empregados como substantivos atributivos 

pejorativos – são classificações, portanto, são avaliativos: está embutido neles um juízo de valor 

decorrente do discurso social. Esse juízo de valor está implícito na constituição histórico-ideológica 

e etimológica desses substantivos, por meio do “interdiscurso”, e é reafirmado no texto (Cf. 

“Vocabulário do texto”). 

Em “A aura de mecenas a redimiu para sempre do antigo labéu de utilitarista sem entranhas” 

e em “Já ninguém a poderia acusar de imprevidência boêmia” há duas pressuposições, segundo as 

quais, em enunciados anteriores, a cigarra e a formiga já teriam sido acusadas, respectivamente, de 

imprevidência e utilitarismo. 

A intertextualidade coloca os discursos em luta através dos sintagmas nominais: os papéis 

fabulares, da cigarra e da formiga – a estereotipia –, dos quais essas personagens foram redimidas, 

na versão atual da fábula, pelo discurso capitalista, entram em luta contra a comercialização da 

arte3, do discurso dos defensores da arte e do pragmatismo, que se opõe, no texto, ao outro, e 

representa – está nele implícita, iconicizada – a ideologia do texto original. 

CONCLUSÃO 

                                                           
3 Repare-se a antítese produzida na construção deste sintagma, que reúne dois vocábulos de significados 
antagônicos nesse contexto. 
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O narrador, em discurso indireto, simula uma objetividade na narração, mas deixa marcas 

suspeitas de subjetividade (ironia) na escolha das palavras, cuja interpretação depende, basicamente, 

da percepção do leitor. 

Nesta análise, foi possível contemplar alguns meios de “manifestação de vozes” – o 

interdiscurso, a ironia, a pressuposição, etc., que interferem e estão presentes na seleção dos 

substantivos dessa “prosa poética” de José Paulo Paes. 

O valor icônico-atributivo do substantivo é uma força geradora de expressividade. E vimos 

que, se é expressivo, é instrucional: contribui para a produção de sentidos. 

Tanto os conteúdos lingüísticos, tomados como premissas, como os respectivos conteúdos 

inferenciais intervêm na escolha dos nomes, entendida como um modo de interagir com o mundo: 

de, num só tempo, interpretar e (re)construir o mundo, operando com a memória discursiva e com 

processos de anaforização, dos quais participam “os conhecimentos lexicais, enciclopédicos e 

culturais [e] os lugares-comuns  argumentativos de uma dada sociedade” (KOCH, 2004: 62). 

Investigar a iconicidade do substantivo é também contribuir, considerado o duplo papel do 

enunciador-leitor (Sautchuk, 2003), para a formação de leitores-co-enunciadores proficientes. E é, 

por fim, investigar, a dimensão “insólita” da significação. 

O leitor proficiente é aquele que percebe as artimanhas do texto, as redes isotópicas 

(Simões, 2004) e o significado dos elementos que as constitui. Ele deve reconhecer quando o 

significado é transitório, impreciso ou rudimentar, porque – lembrando palavras de Eni Orlandi 

(1988) – “ler é saber que o significado pode ser outro”. 

Esta visão ampliada da função semântica do substantivo enriquece a leitura dos textos e 

contribui para um ensino de qualidade engajado com a atual demanda social de produção de 

sentidos, investido dos ideais da “leitura de mundo”, de Paulo Freire, na luta pela constituição de 

sujeitos conscientes, baseada nos princípios de igualdade, liberdade e justiça social. 
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O INSÓLITO ENTRE SOMBRAS E NÉVOAS 
Um vislumbre do fantástico em Cornelio Penna 

 
Carlos Eduardo Louzada MADEIRA∗ 

 

Segundo a teorização de Tzvetan Todorov, só é possível caracterizar o fantástico quando se 

está na presença da incerteza, da dúvida. Diante do acontecimento insólito, que não se pode definir 

como real ou imaginado, o leitor, ou o personagem, caso a indefinição esteja também representada 

no interior da narrativa, não sabe por que terreno está transitando. A manifestação do fantástico se 

dá exatamente nessa espécie de entre-lugar, nessa hesitação entre duas hipóteses possíveis, nesse 

vagar ambíguo entre o natural e o sobrenatural. 

Entretanto, em vez de tentar caracterizar estruturalmente o fantástico em Cornelio Penna, 

buscando, por exemplo, marcas de hesitação ao longo de sua obra, por que não indagar sobre o que 

motivaria, ou como se originaria, o efeito fantástico passível de verificação em seus romances? A 

força literária de Penna reside, antes de tudo, no caráter original e denso do seu universo ficcional. 

Os personagens cornelianos, implicados numa existência sombria e nebulosa, vivem quase que 

envoltos num véu de incomunicabilidade que os conservam encerrados em si mesmos. Dessa 

dinâmica surge um registro inovador, que foge ao esquematismo psicológico predominante, fato 

louvado por Mário de Andrade em seu artigo “Romances de um antiquário”. Estaria talvez o 

fantástico de Cornelio Penna no humano, no interior de seus personagens e na percepção que eles 

têm dos ambientes em que transitam? 

Na chamada produção regionalista, que se sedimenta no início da década de 30, já é possível 

localizar, em meio ao sociologismo prevalente, quadros interioristas que anunciam uma mudança de 

tom nas letras nacionais. Em Graciliano Ramos, por exemplo, avulta uma tendência ao intimismo, 

que Antonio Candido (2002) chamou de “pesquisa progressiva da alma humana”. É, no entanto, 

com o surgimento de nomes como Octávio de Faria, Cyro dos Anjos, Lúcio Cardoso e, 

principalmente, Cornelio Penna, que entramos no que a historiografia literária batizou de romance 

introspectivo ou psicológico. 

O termo romance psicológico começou a ser utilizado na literatura européia a partir da 

década de 1920, resultando de procedimentos estéticos preocupados com a consciência individual 

dos personagens, com a forma de apreensão do espaço exterior pela mente humana. Os romances 

ditos psicológicos têm em comum uma descrição de mundo que parte do universo interior de suas 
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criaturas, abrindo espaço para estranhamentos e contrariando, desta forma, a visão panorâmica e 

impessoal da realidade externa que governava a ficção do final do século XIX. 

A ficção de Cornelio Penna se baseia fortemente na construção psicológica de seus 

personagens e é aí que talvez resida o “sentimento do fantástico” que ela provoca, para usar a 

expressão de Julio Cortázar. Tem-se, por vezes, a sensação de que não é possível abandonar a esfera 

interior dos personagens cornelianos. Mesmo os ambientes que os circundam parecem impregnados 

dessa interioridade. As casas, por exemplo, na ficção do autor funcionam como uma espécie de 

prolongamento desse íntimo, que se transfigura em cada detalhe de sua caracterização e também na 

atmosfera não raro claustrofóbica. 

Em Repouso, através da figura de Urbano, vemos como essas representações se mostram 

indissociáveis da percepção que os personagens têm do espaço com o qual formam uma espécie de 

amálgama, uma mescla do palpável com o impalpável. A intimidade com a casa em que passara a 

infância se projeta quase como reflexo da alma do personagem. O caráter interiorista da descrição 

abaixo fica também reforçado pelo recorte que as memórias de Urbano provocam, inundando-o 

num fluxo estático e gerador de expectativas conforme vai cruzando a soleira da porta, verdadeira 

fronteira simbólica entre uma existência deixada para trás e outra que começa daí a surgir: 

Era a sua casa! Ela parecia olhá-lo ansiosa, em um apelo mudo, e pedia sem palavras que 
se apressasse, que corresse para o seu seio. Finalmente estava diante dele a porta, que 
estava aberta de par em par, mostrava o estreito saguão, que se afundava pela casa a 
dentro, em um grande convite. Foi sem sentir que Urbano compreendeu que já se metera 
por ele, que já subira as escadas e se dirigia para a sala de jantar. O avô, em outros 
tempos, ao ouvir o seu passo rápido de menino, ao escutar o seu “tropel na escada”, como 
ele dizia, o saudava com um cordial: — Deus louvado! (...) A avó continuava sentada, e 
muitas vezes murmurava palavras de desaprovação por erguer-se por causa de uma 
criança, mas um riso silencioso, em contraste com o que dizia, iluminava, cheio de 
secreta delícia, o seu rosto ainda moço. (...) Agora tudo parecia ainda mais velho e 
cansado, e Urbano tinha a impressão de que era uma imperceptível camada de pó o 
aveludado que sentia sob os seus dedos, quando tocava nos móveis e nas portas. As 
paredes já não tinham a mesma cor, e eram agora de um branco de giz. Pareciam pintadas 
de novo, mas, em muitos lugares, o mofo reabria os seus desenhos, e ele, ao vê-los, não 
compreendia como sua garganta fora tomada pela secura do ar, e suas narinas se 
dilatavam, para poder respirar melhor. (...) Devia estar sozinho e fechado entre aquelas 
paredes muito altas, e pareceu-lhe estar muito longe, fora do mundo. Tudo se 
aconchegava e se revestia da solenidade triste dos lugares desertados, e até o ar imóvel se 
recusava a trazer qualquer som que viesse perturbar o silêncio de morte da casa. 
(PENNA, 1958: 464-9) 

O sentimento que, de súbito, invade o personagem, afastando-o afetivamente daquele espaço 

tão íntimo de si, instaura na narrativa uma atmosfera fantasmagórica. Na seqüência, Urbano 

experimenta sensações e pressentimentos que não se explicam pelas tintas do natural: 

Antes de chegar à porta da rua, quando abria a taramela da meia porta, com toda a 
cautela, para que não fizesse ruído, sentiu que alguém se movera dentro de um dos 
quartos que se abriam para o corredor, e onde ainda não entrara. Abriu a porta, que estava 



 

 131

apenas encostada, com as mãos trêmulas e prendeu a respiração; espreitou, mas nada 
conseguiu ouvir. Teve a sensação de que o movimento que ouvira não fora feito por uma 
criatura humana, pois não havia ninguém no quarto, onde tudo estava quieto e em 
silêncio. A penumbra que ali reinava era de tristeza e de vazio... Mas que estranho vazio... 
porque, depois que entrou, a verdade de uma presença o tomou de chofre, e convenceu-o 
de que não estava só, de que um coração palpitava perto dele, naquela sombra amorfa e 
inerte. Tudo continuava tal como quando abrira a porta, mas sua essência transmudara, e 
Urbano sentiu paralisar-se a profundeza de seu ser, ao respirar a atmosfera opressora que 
agora o cercava, de prisão, de cubículo de condenado à morte. (PENNA, 1958: 469) 

De fato, o personagem vai descobrir no quarto o avô à espera da morte, inerte sobre a cama, 

acometido por uma paralisia irreversível. Confirmados, de alguma forma, os presságios de Urbano, 

fica ainda no ar a inexplicabilidade da percepção, por ele, de movimentos que o avô jamais poderia 

ter feito. 

É freqüente em Repouso a descrição de presenças misteriosas, incorpóreas, que se permitem 

serem lidas tanto como manifestações de uma realidade sobrenatural quanto como projeções do 

universo psíquico dos personagens. Qualquer que seja a opção interpretativa do leitor, fica mantido 

o tom assombrado da narrativa: 

Sem olhar para trás, ela entrou pela alameda que conduzia até a capela, e parou por 
instantes, cabisbaixa, escutando, pois já não se sentia só como até ali, e de todos os lados 
lhe vinha um bafejo de presença e de companhia. Todo o cemitério cochichava e 
murmurava. Havia vida muito suave, inocente, em todos aqueles sons que não 
ultrapassavam uma certa medida, contidos por mão invisível. Mas fez-se repentino 
silêncio, e tudo parou, em súbita imobilidade, à escuta, quando Dodôte se aproximou de 
umas das velhas e desmanteladas sepulturas. Tornou-se indistinto, inaudível, o murmurar 
das árvores que sacudiam fortemente os galhos, e pareciam trocar confidências animadas. 
Não mais se ouviu o uivo dos ventos que as agitavam, e que batiam o alto da montanha 
constantemente, ao passar por sobre as muralhas. Tocavam apenas as copas e quase 
quebravam as longas pontas dos ciprestes. (...) No silêncio e na calma que se fez, tudo 
parecia escutar, estar à espera... Dodôte teve medo, sentia que aquela repentina mudança 
criava um desequilíbrio, uma ruptura no que até ali a sustentara, e ajoelhou-se. 
Abandonou-se ao terror que a invadia, e deixou que longos arrepios a percorressem. 
Estava inteiramente só, suspensa naquela altura... (PENNA, 1958: 433-4) 

A remissão à idéia de morte, isolamento, silêncio, é recorrente em toda a obra de Cornelio 

Penna. À exceção de A menina morta (1954), em que o intimismo predominante tem também um 

estímulo, digamos, externo, a decadência de uma fazenda escravista diante da proximidade da 

abolição, as outras criações do romancista têm no universo interior dos personagens a gênese para 

histórias que transitam entre o sombrio e o inexplicável, entre o sonho e a realidade. 

Dois romances de Nico Horta (1939) se inicia com o seguinte parágrafo: “A casa parecia 

suspensa na luz trêmula, e tudo afastava de si, em esquisito encantamento” (PENNA, 1939: 179). 

Como uma espécie de epígrafe anatemática, essas palavras já anunciam a ambiência da narrativa. 

Mais adiante no texto, segue uma descrição impregnada de elementos fantásticos: 
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Não se distinguia sequer um suspiro, e a morte parecia realmente percorrer com lentidão 
aqueles grandes espaços abertos, onde jaziam, em posições de cansado espanto ou de 
afastamento total de si mesmos, corpos imóveis, descompostos de seus leitos enormes. O 
sol, vencedor absoluto, entrava em grandes golfadas, varrendo os meios-tons, desenhando 
com implacável nitidez e velocidade todos os detalhes pobres dessas figuras jacentes, e 
tornava vazia a casa toda, como um grande sepulcro. As almas tinham fugido, espantadas 
pela luta violenta e irreal do negro e da luz... (PENNA, 1939: 179) 

No início do capítulo seguinte, somos apresentados a um primeiro personagem, que irrompe 

em meio ao caos imagético: “Deitada, D.ª Ana ouvia cantar, dentro de si mesma, uma canção 

desconexa. Mas, de repente, o silêncio ergueu-se nela, e tornou-se espesso, sufocante, cheio de 

fantasmas que se estendiam ligados uns aos outros, formando um só ser monstruoso” (PENNA, 

1939: 181). Tomado o realismo em sentido estrito, poderíamos dizer que essas duas descrições, 

colocadas lado a lado, revelam um livro de fortes tons anti-realistas, chegando mesmo às raias do 

surreal, na medida em que subverte por vezes os mecanismos do formalismo lógico e joga com 

elementos que impõem uma aproximação com o inconsciente e o onírico. 

Analisando Dois romances de Nico Horta, Mário de Andrade afirma que, do “ponto de vista 

da verossimilhança” (ANDRADE, 2002: 125), Cornelio Penna “vai muito longe e todos os seus 

personagens (...) parecem anormais ou definitivamente loucos” (ANDRADE, 2002: 125). Essa 

anormalidade detectada por Mário vem na verdade confirmar a introspecção como traço 

determinante do universo literário corneliano. É justamente essa introspecção que faz aflorar os 

traços incongruentes de seus personagens, levando o leitor a transitar por caminhos desiguais e 

obscuros, mas, sobretudo, humanos. 

O comentário do escritor paulista faz lembrar o que diz Henri Massis quando escreve sobre 

as tendências psicologizantes da literatura da década de 1930. Para Massis, o humano, quando 

sobrepuja o estético, se transforma em elemento mórbido, algo que perturba o equilíbrio e provoca a 

fuga do real. Lucia Miguel Pereira, no artigo “A literatura interiorizada e o real”, publicado em 

1935, analisa o posicionamento de Massis: 

Conviria talvez que o crítico francês tivesse precisado o que entende por real. Culpando 
alguns espíritos por se interessarem mais pela análise das reações humanas do que pelos 
acontecimentos, parece ter dado ao real uma significação apenas sensorial, o que o 
restringe extraordinariamente, e o mutila. Uma ação só pode ser considerada mais real do 
que um sentimento por ser mais palpável. O realismo objetivo é muitas vezes uma 
negação da realidade integral. (PEREIRA, 1992: 50) 

Podemos dizer que o vigor e o alcance das descrições cornelianas advêm, em boa medida, de 

um mergulho vertiginoso no abismo da alma humana, buscando trazer à tona sua complexidade 

psíquica e emotiva. Essa literatura de análise psicológica, no Brasil, já pode ser detectada no século 

XIX, em autores como Machado de Assis, em cuja obra já se verificou também a presença do 
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fantástico. Machado aprofunda e ajuda a amadurecer um tipo de construção narrativa até então 

pouco explorado entre nós. 

Escrevendo sobre Aminadab, livro de Maurice Blanchot publicado em 1942, Jean-Paul 

Sartre (2005) afirma que já não existe senão um único objeto fantástico: o próprio homem. Esse 

retorno ao humano, segundo Sartre (2005), despoja o fantástico de seus artifícios, fazendo com que 

o leitor se reconheça na narrativa: 

Nada de súcubos, nada de fantasmas, nada de fontes que choram, há apenas homens, e o 
criador do fantástico proclama que se identifica com o objeto fantástico. Para o homem 
contemporâneo, o fantástico tornou-se apenas uma maneira entre cem de fazer refletir sua 
própria imagem. (SARTRE, 2005: 139) 

Em seu estudo do romance de Blanchot, Sartre (2005) vai estabelecer uma análise 

comparativa deste com O castelo, de Kafka, realçando uma característica desse fantástico 

humanizado: a revolta dos meios contra os fins, que implica, na verdade, uma total ausência de fim, 

ou finalidade. Trata-se mesmo, em outras palavras, do já mencionado procedimento de 

naturalização do absurdo, do insólito, transformando em elementos da realidade comum aquilo que 

poderia ser percebido como inaceitável. 

No que toca à obra de Cornelio Penna, no entanto, podemos dizer que o fantástico que nela 

se vislumbra encontra na introspecção e na análise psicológica a humanização referida pelo crítico 

francês. Da “análise de almas” operada por Penna, conforme a expressão cunhada por Manuel 

Bandeira em correspondência enviada ao autor, irrompe, por meio de mecanismos diversos, a 

mesma atmosfera sufocante que Sartre identifica em Kafka e Blanchot. 

Entre as sombras e névoas que abraçam o universo onírico e amargurado da ficção 

corneliana, podemos detectar o deslocamento que sofre o homem no mundo moderno, vendo-se 

obrigado a relativizar os estatutos da verdade e da razão absolutas. A experiência do real em Penna 

passa a ser também a experiência do impalpável, das consciências individuais fugidias. Procurando 

dar sentido ao mundo, o romancista se distancia das convenções sociais, do exterior, e volta as 

atenções para dentro de si, para o humano, enfim. 
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O HORROR E O FANTÁSTICO EM ÁLVARES DE AZEVEDO 
 

Karla Menezes Lopes NIELS∗ 
 

INTRODUÇÃO 

Fantástico, segundo o dicionário Caldas Aulete (2008), no âmbito literário, trata-se de 

“modalidade de narrativa (romance, conto etc.) em que elementos sobrenaturais se misturam à 

realidade" (AULETE, 2008). Refletindo sobre tal temática em Álvares de Azevedo, autor 

consagrado como principal nome do Romantismo Gótico no Brasil, analisaremos a obra Noite na 

Taverna avaliando sua adequação à concepção de fantástico apresentada por Tzvetan Todorov 

(2007). 

Definir a literatura fantástica não é tarefa fácil, tendo em vista que não se trata de um 

conceito inequívoco. Além disso, o gênero, embora bastante difundido na literatura de língua 

inglesa, não é muito estudado pela tradição crítica dos Estudos Literários brasileiros. 

Tzvetan Todorov define, no ensaio Introdução à literatura fantástica1 (2007), talvez o 

principal trabalho sobre o tema, a essência do fantástico na narrativa ficcional como um efeito 

decorrente de: 

um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. 
Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma 
ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo 
continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante 
da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. 
(TODOROV, 2007: 30) 

Percebemos que, segundo o ensaísta, o fantástico ocorre no momento de hesitação do 

personagem ou, como diz adiante, do leitor em relação ao caráter “sólito” ou “insólito” daquilo que 

é narrado. Em outras palavras, trata-se da hesitação entre uma explicação natural e uma 

sobrenatural. A opção por uma das duas soluções colocar-nos-ia diante dos gêneros do estranho ou 

do maravilhoso, distinção que faremos mais detalhadamente adiante. 

Interessa-nos, no presente trabalho, definir se Noite na Taverna pode ser considerada uma 

obra fantástica segundo a perspectiva acima. Em um estudo publicado em 2003, Ficção cientifica, 

fantasia e horror no Brasil – 1875 a 1950,  Roberto de Souza Causo afirma que a obra não se 

encaixaria estruturalmente neste modelo teórico. Para o autor, a obra amoldar-se-ia melhor ao 

                                                           
∗ Graduanda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). karla.niels@gmail.com. 
1  Obra de cunho estruturalista que visa abarcar um estudo de gênero pautado no levantamento de aspectos 
textuais; assim propõe uma visão generalista do fantástico bem como dos gêneros ‘vizinhos’, o estranho e o 
maravilhoso. 
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entendimento de H. P. Lovecraft, para quem a atmosfera, o medo e a “intensidade emocional” 

(Apud CAUSO, 2003: 105) provocadas são fatores essenciais ao fantástico2. 

Voltando à obra Noite na Taverna, Causo (2003) diz-nos que “apenas o Capitulo II, 

intitulado ‘Solfieri’, apresenta essa ambigüidade” (CAUSO, 2003: 104), ou seja, a “hesitação entre 

uma explicação natural e uma sobrenatural” (CAUSO, 2003: 104). Pretendemos, com o estudo que 

se segue, verificar se a obra em questão apresenta ao menos a principal condição necessária à 

concepção do fantástico, levando em conta que “o fantástico implica (...) não apenas a existência de 

um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também uma maneira 

de ler” (TODOROV, 2007: 38). 

UMA BREVE INCURSÃO AOS CAMPOS DO FANTÁSTICO, DO ESTRANHO E DO 

MARAVILHOSO 

Vimos, na introdução deste artigo, que, para Todorov (2007), o fantástico consistiria em um 

efeito advindo de três condições, a saber: (1) hesitação entre a explicação natural e a sobrenatural; 

(2) identificação do leitor com personagem; (3) recusa da interpretação poética ou alegórica. 

Implica, portanto, a existência de acontecimentos inexplicáveis, imprecisos; e na “possibilidade de 

fornecer duas explicações ao acontecimento sobrenatural e, em conseqüência, o fato de que alguém 

devesse escolher entre ambas” (TODOROV, 2007: 32). Observa-se, portanto que o leitor deve 

integrar-se à narração (cabe ressaltar que se trata de um leitor ideal, o narratário, o qual, em termos 

formalistas, é o arquitetado pelo texto). Tendo em vista que a identificação com o personagem, para 

Todorov, é fator dispensável e que não há interpretação alegórica que seja conhecida para esta obra 

sobre a qual tenhamos que investigar; abandonaremos essas duas condições e trabalharemos dentro 

do âmbito da hesitação, primeira condição do fantástico. 

Ressaltamos ainda que, segundo o ensaísta, o gênero só se concretiza se a hesitação não tiver 

solução, se a anfibologia causada se mantiver até o final. Quando a hesitação é produzida somente 

“durante uma parte da leitura” (TODOROV, 2007: 48), o que se tem é “o efeito fantástico” 

(TODOROV, 2007: 48) e não a configuração completa do gênero. Em suma, a opção por uma das 

duas explicações possíveis, natural ou sobrenatural, remeter-nos-á ao estranho ou ao maravilhoso. 

O estranho, quando mais próximo ao fantástico, apresenta acontecimentos aparentemente 

sobrenaturais que, ao final da narrativa, recebem uma explicação natural, ainda que apresentem um 

“caráter insólito” (TODOROV, 2007: 51). Quando puramente estranho, temos o real colocado sobre 
                                                           
2 Em seu ensaio, Todorov contesta Lovecraft, entendendo que embora o medo esteja freqüentemente ligado 
ao fantástico, não consiste em uma condição essencial, uma vez que o medo é por ele compreendido como 
uma percepção subjetiva. Sobre esse tema, Júlio C. França Pereira, em artigo recente, salienta que “Todorov 
desconsidera aqui que Lovecraft fala na sensação do medo por estar refletindo sobre a literatura de horror, 
especificamente a de horror sobrenatural, e não sobre o fantástico” (PEREIRA, 2008: 6). 



 

 137

um espectro que provoca uma reação de estranhamento ou de repugnância tanto aos personagens 

quanto aos leitores. 

No maravilhoso, diferentemente, os acontecimentos apresentam uma explicação 

propriamente sobrenatural, isto é, não podem ser entendidos a partir de leis físico-naturais, e ainda 

“não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito” 

(TODOROV, 2007: 60). 

ANALISANDO NOITE NA TAVERNA 

 A obra é constituída de sete contos co-relacionados. O primeiro e o último são ambientados 

na própria taverna, os demais são histórias narrada por cada um dos convivas presentes e levam por 

título o nome destes. Sinteticamente, podemos propor que somente os contos “Solfieire” e 

“Gennaro” apresentam um possível efeito fantástico; os contos “Solfieire”, “Bertam”, “Claudius 

Herman” e “Joahann” abordam temas tabus e os contos “Bertram”, “Gennaro”, “Claudius” e 

“Último beijo de amor” tratam de crimes passionais e de vingança. 

O primeiro conto, “Uma noite no Século”, é ambientado em uma taverna onde os 

personagens, bebendo, fumando e declamando delírios poéticos, conversam sobre imortalidade, 

crença em Deus, medo e orgias. Sua função dentro da narrativa parece ser preparar o ambiente 

lúbrico dos próximos contos. 

O personagem Archibald é quem sugere o que está por vir: 

 entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam  e os cotovelos 
se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carneiro no cepo gotejante,  
o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos – como 
Hoffmam os delirava ao clarão dourado de Johannisberg.  (AZEVEDO,1984: 30)3 

Em seguida, Solfieiri diz, introduzindo o próximo conto: “– Pois bem, dir-vos-ei uma 

história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grosas bagas de 

terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado” (AZEVEDO, 1984: 31). 

Observemos que, apesar da menção ao terror, não há relação com o sobrenatural e nem 

mesmo nada que cause hesitação emocional. Outro ponto a observar é que colocar como uma 

“lembrança do passado” transmite veracidade ao leitor, buscando tornar os contos mais verossímeis. 

No conto seguinte, “Solfieire”, o narrador-personagem conta que, numa noite escura e 

chuvosa, vê uma sombra de mulher, ouve-a chorar e segue-a pelo “labirinto das ruas. (...) Aqui, ali, 
                                                           
3 Observemos que neste trecho o próprio autor faz menção a “contos fantásticos” e ao autor Hoffman; 
menção esta que parece ser responsável por referências críticas futuras que o relacionam ao autor alemão. 
Um exemplo é o comentário feito por Agripino Grieco em Evolução da poesia brasileira de 1932: “O 
rapazola que compôs, no “Se eu morresse amanhã”, o epitalâmio das suas núpcias com a morte; que levou, 
na Noite na Taverna, Poe e Hoffman à Paulicéia” (AZEVEDO, 2000, p.47). 
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além eram cruzes que se erguiam de entre o cervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar: em torno 

dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci, sei apenas que quando amanheceu achei-me a 

sós no cemitério” (AZEVEDO, 1984: 34). 

Começa a ser criada a atmosfera ideal ao fantástico, a suspeita, a hesitação. 

Na seqüência, o narrador relata que um ano depois, após uma orgia e fora de si, caminhou 

pelas ruas até o mesmo cemitério: “Quando dei acordo de mim estava num lugar escuro: as estrelas 

passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro círios batiam num 

caixão entreaberto. Abri-o: era o de uma moça (...) era o anjo do cemitério” (AZEVEDO, 1984: 34). 

O narrador a retira do caixão, beija-a, despe-a e ressalta que era como uma estátua. O que se 

segue parece ser uma relação necrófila. Prossegue dizendo que “o gozo foi fervoroso” (AZEVEDO, 

1984: 35), mas expõe que à convulsão do seu amor “a donzela pálida parecia reanimar-se” 

(AZEVEDO, 1984: 35) e conclui dizendo “Não era já a morte: era um desmaio” (AZEVEDO, 

1984: 35). Retoricamente, pergunta aos amigos boêmios “Nunca ouvistes falar em catalepsia?” 

(AZEVEDO, 1984: 35). É resolvida então a questão da hesitação apresentando uma solução natural 

ao fato e ao mesmo tempo ameniza a questão moral e social da necrofilia. Contudo, se levarmos em 

consideração que houve por um momento o que Todorov chama de “efeito fantástico”, o conto 

Solfieire adequar-se-ia a tal descrição. 

A seguir, em “Bertram”, a amante do narrador-personagem, Ângela, mata o marido e o filho, 

para viabilizar o romance. O impacto sobre o narrador descreve o impressionante caráter frio, 

sanguinário e monstruoso do ato: 

Quando Ângela veio com a luz, eu vi... era horrível!..O marido estava degolado. Era uma 
estátua de gesso lavada de sangue... Sobre o peito do assassinado estava uma criança de 
bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos... Estava morta também: o sangue  que corria das veias 
rotas de seu peito se misturava com o do pai! (AZEVEDO, 1984: 41) 

Mais adiante, entra em cena novamente um tema tabu, a antropofagia, quando, após um 

naufrágio, restam em uma jangada somente três pessoas: o narrador, o comandante e a mulher do 

comandante (nova amante de Bertram), sem ter o que comer. Decidem que um deles deve morrer; o 

comandante. O fato é explicado pela alegação: “Isso tudo, senhores, para dizer-vos uma coisa muito 

simples... um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio – a antropofagia” 

(AZEVEDO, 1984: 50). O narrador argumenta: “Aquele cadáver foi nosso alimento por três dias... 

Depois as aves do mar já baixavam para partilhar minha presa” (AZEVEDO, 1984: 52). Ao se 

referir ao corpo do comandante como uma presa, alude à ferocidade humana diante de situações 

extremas. 
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Quando a mulher lhe propõe morrerem juntos, Bertram concorda e o pacto é selado com 

uma relação sexual que atinge ares de loucura, um delírio tão intenso que a faz beber da água do 

mar, certamente um erotismo aliado à perspectiva da morte. No auge da loucura da mulher, ele a 

sufoca em um abraço sugerindo uma nova ação antropofágica, mas uma onda a arrebata dele. 

A referência a crimes passionais e à antropofagia tem um impacto no leitor, mas não exige 

um afastamento do campo real, nem a aceitação de uma ordem sobrenatural. 

“Genaro” relata uma história menos repulsiva que as anteriores. Neste, o narrador-

personagem morava na casa de Godofredo Walsh, cuja filha sustentava uma paixão platônica pelo 

protagonista e acaba engravidando. Como Gennaro não a pediria em casamento, ela adoeceu 

profundamente. E, delirante em seu leito de morte, a jovem diz a ele que matou o filho ainda por 

nascer. 

Os dias subseqüentes à morte de Laura são marcados pela traição de Genaro e Nauza 

(esposa do anfitrião) e pela dor e loucura do pai da moça, até o momento clímax: “um tremor, um 

calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me, e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo: parecia-me 

que era ela que o mandava, que era Laura que se erguia de entre os lençóis de seu leito, e me 

acendia o remorso, e no remorso me rasgava o peito” (AZEVEDO, 1984: 27. Grifo nosso). 

Há apenas uma sugestão de sobrenatural ao se insinuar a influência de Laura sobre seu pai 

após seu falecimento, sugestão essa que não se aprofunda no decorrer do conto. Os próximos 

acontecimentos levam o velho a tentar assassinar Genaro, que sobrevive e encontra-o junto a sua 

esposa, ambos envenenados, constituindo aparentemente um crime passional. 

Neste conto, para considerarmos o efeito fantástico, é necessário levar em conta as crenças 

do leitor, um aspecto que Todorov não leva em consideração. Para um leitor cético, a sugestão 

passa por alto e a leitura encaminha-se para a solução natural. Já um leitor com determinadas 

crenças religiosas, direcionaria provavelmente sua leitura para uma solução sobrenatural. 

No conto “Claudius Herman”, o narrador-personagem droga a Duquesa Eleonora, pela qual 

se apaixonara, com objetivo de ter relações sexuais com ela: “o sono dela era profundíssimo... A 

bebida era um narcótico onde se misturam algumas gotas daqueles licores excitantes. (...) O homem 

estava de joelhos, o seu peito tremia, e ele estava pálido como após de uma longa noite sensual (...) 

ela estava nua: nem veludo, nem véu leva a encobria” (AZEVEDO, 1984: 69). 

 Fez assim durante uma semana até que, após um baile, resolve seqüestrá-la. Quando 

Eleonora acorda num quarto de estalagem, perplexa sem saber o que acontecia, Claudius lhe 

esclarece tudo. Propõe-lhe que realmente abandonasse seu marido, o que, entre argumentos e 

poesias, ela acaba aceitando. 



 

 140

Claudius abaixa a cabeça e começa a relutar para continuar sua história quando Arnold, que 

ficara alheio à conversa, termina a história: “– Escutai vós todos – disse – Um dia Claudius entrou 

em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue e num recanto escuro da alcova um doido abraçado 

com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora, o doido nem o pudéreis conhecer tanto a agonia o 

desfigurara! (...) Era o Duque Maffio” (AZEVEDO, 1984: 80-1). 

Ocorre a tematização de situações moralmente condenáveis como estupro, seqüestro e crime 

passional, mas, sem sombra de dúvida, são aspectos do campo real. 

A seguir, o conto “Johanm” se desenlaça em Paris num jogo de bilhar, onde há um 

desentendimento entre o narrador-personagem e seu adversário, Artur, o que resulta em um duelo 

armado. Artur é atingido pelo tiro, cai moribundo, acena para seu bolso, de onde Joahnn tira dois 

bilhetes e um anel.  “o primeiro bilhete era uma carta para sua mãe. O outro estava aberto, li: ‘uma 

hora da noite na rua de... nº 60, 1º andar; acharás a porta abertas. Tua G.’” (AZEVEDO, 1984: 86). 

Põe no dedo o anel do morto e vai até o encontro. Sobe ao quarto da moça e tem relações 

com ela (a relação se dá em condições em que ele não consegue reconhecê-la). Após sair do quarto 

da moça, incorre numa briga corporal com um homem desconhecido. Depois de matá-lo, descobre 

que era seu irmão e faz uma descoberta ainda mais assombrosa: “aquele homem – sabeis-lo! era do 

sangue do meu sangue – era filho das entranhas de minha mãe como eu – era meu irmão: uma idéia 

passou ante meus olhos como um anátema (...) abri a janela, levei-a até ali (...) Era minha irmã!” 

(AZEVEDO, 1984: 87). 

Mais uma vez, o que é nos apresentado é algo totalmente dentro da realidade, mas que, 

novamente, entra na questão dos limites morais e sociais – no caso, o incesto e o fratricídio. 

O último conto intitulado “Último beijo de amor” apresenta a cena de todos caídos 

praticamente em coma alcoólico na Taverna, às escuras, quando uma mulher vestida de negro 

adentra procurando por um deles. “Quando a luz bateu em Arnold ajoelhou-se. Quis dar-lhe um 

beijo, alongou os lábios... Mas uma idéia a susteve. Ergueu-se. Quando chegou a Johann, que 

dormia, um riso embranqueceu-lhe os beiços, o olhar tornou-se sombrio” (AZEVEDO, 1984: 89). 

Ela mata Johanm, que o leitor descobre então ser seu irmão – é a mesma mulher do conto 

anterior. 

Volta a Artur que a reconhece, conversam sobre o passado e despede-se: “Eu vinha só dizer-

te adeus! Da borda de meu túmulo: e depois contente fecharia eu mesmo a porta dele... Arthur eu 

vou morrer!” (AZEVEDO, 1984: 92). 

Morre Giorgia e Arthur suicida-se com um punhal. 
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Vingança, assassinato, suicídio, fatos que se dão no campo real. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do estudo apresentado, chegamos a conclusão que a obra Noite na Taverna não se amolda 

ao conceito todoroviano de literatura fantástica. A atmosfera construída por Azevedo, uma taverna, 

Paris, séc. XIX, homens bêbados que relatam histórias recheadas de promiscuidade, sexo ilícito, 

antropofagia, necrofilia, seqüestro, assassinatos bárbaros, ambientes lutuosos, causam mais repulsa 

ao leitor do que medo. 

Entretanto, Todorov (2007), ao abordar o estranho, cita aspectos receptivos de temas como 

os de Noite na Taverna, quando em comentário aos contos O Anjo Bizarro e A Queda da casa de 

Usher, do americano Edgar Allan Poe, diz-nos que “as cenas de crueldade, o gozo no mal, o 

assassinato que provocam o mesmo efeito. O sentimento de estranheza parte, pois, dos temas 

evocados, os quais se ligam a tabus mais ou menos antigos” (TODOROV, 2007: 55). 

De maneira geral, concluímos que a obra como um todo se ajusta mais plenamente ao 

estranho, mas como adequá-la? Sobre o viés de que teoria? Surgem ainda outras questões: em que 

momento da história literária o autor Álvares de Azevedo foi considerado como um nome do 

Romantismo gótico? E por quê? 

Tendo em vista o fato que o trabalho apresentado é o primeiro passo de uma pesquisa em 

curso, pretendemos enfrentar tais questionamentos em artigos futuros. 
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A relação dialógica entre literatura e cinema há muito tem aberto espaços de estudo para a 

Literatura Comparada. Em especial, um conceito amplo como o conceito de insólito – bem como os 

gêneros que a ele se relacionam, como Estranho, Fantástico e Maravilhoso – dá margem a inúmeras 

aplicações no estudo das duas artes. 

Nesse contexto, o presente ensaio tem como objetivo estabelecer uma interpretação cruzada 

entre o conto “O espelho: Esboço de uma nova teoria da alma humana”, de Machado de Assis, e 

dois filmes contemporâneos, a saber, Dogville (2003) e Efeito Borboleta (2004). 

Tal idéia não se prende ao plano da forma, mas ao da análise e crítica dos eixos temáticos 

dessas três obras. A idéia nasce a partir da reflexão promovida pelo protagonista do conto acerca 

das duas faces do que ele chama de “alma humana”: uma “alma exterior” e uma “alma interior”. 

Segundo o narrador machadiano, Joãozinho ou Senhor Alferes, “cada criatura humana traz 

duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro...” 

(ASSIS: 22). 

Com base em sua argumentação, é possível entender a alma interior como a parte da 

consciência humana que o define, em um movimento de dentro para fora – suas emoções, seus 

traços de personalidade, aquilo que é inerente a seu caráter. Já a alma exterior consiste no conjunto 

das interpretações a respeito do homem que provêm de fontes externas e é assimilado por ele como 

verdade. É uma alma que “muda de natureza e de estado” (ASSIS: 22) ao longo do tempo. 

No que tange à co-existência dessas duas “almas”, o personagem afirma que: 

Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira; as duas 
completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das 
metades, perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda 
da alma exterior implica a da existência inteira. (ASSIS: 22) 

É essa afirmação que dá origem ao conflito exposto ao longo do conto. 

No caso do personagem de Machado, ele recebe uma promoção para o cargo de alferes e, em 

pouco tempo, sua alma exterior começa a ganhar espaço excessivo em relação ao que seria razoável 

para o equilíbrio de sua “alma humana”. No início, todos o chamavam, incessantemente, de 

“alferes”, enquanto ele pedia que mantivessem a alcunha de “Joãozinho”. Aos poucos, no entanto, o 
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personagem foi assumindo essa alma externa de forma que “O alferes eliminou o homem. Durante 

alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; 

ficou-me uma parte mínima de humanidade” (ASSIS: 24). 

Eis que a individualidade se subjuga ao julgamento externo, à identidade formulada pelo 

olhar social, e o personagem começa a ter dificuldades de se reconhecer fora de sua farda e, 

sobretudo, sem ter quem lhe chame de “alferes” (o que ocorre durante alguns dias na fazenda, na 

ausência dos empregados e dos parentes). 

Desse estado crítico, ocorre o episódio insólito no conto, ilustrado no trecho a seguir: “no 

fim de oito dias, deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. 

Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; não me estampou a 

figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra” (ASSIS: 28). 

De acordo com o conceito apresentado por Todorov (1970), este evento insólito se encaixa 

no gênero que ele chama de “estranho puro” (TODOROV, 1970: 158), isto é, um acontecimento 

que encontra explicação nas leis da razão, mas que, de alguma forma, se apresenta como 

extraordinário, singular, inquietante, enfim, insólito. Vale acrescentar, certamente, o que diz o 

dicionário Houaiss no verbete “insólito”: “que não é habitual; infreqüente, raro, incomum, anormal; 

que se opõe aos usos e costumes; que é contrário às regras, à tradição”. 

Naturalmente, o personagem acredita, por instantes, que o espelho não mais reflete sua 

imagem da forma real, mas ele mesmo é capaz de encontrar razões para esse acontecimento: “Então 

tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava; receei ficar mais tempo e, 

enlouquecer” (ASSIS: 28). Entretanto, a inquietação que se segue é tão grande que o leva a um 

estado tenso de reflexão sobre si até que ele encontra uma solução para o problema: vestir 

novamente a farda de alferes. 

Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como estava 
defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo nada; o vidro reproduziu então a 
figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o 
alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, 
dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. (ASSIS: 29) 

O mote do conto de Machado remete à noção de insólito que se atrela à fuga das condições 

de normalidade, marcada não por elementos mágicos ou seres irreais (traço que diz respeito aos 

gêneros do Fantástico e do Maravilhoso, de modo geral), mas por uma situação inusitada que tem 

raízes na própria subjetividade do personagem. 

O insólito, aqui, tem origem em um desequilíbrio na forma como o personagem apreende 

sua própria existência no mundo – uma visão bifocal, que engloba aquilo que ele mesmo tem 

internalizado a seu próprio respeito e aquilo que os outros lhe impõem em termos de interpretação 



 

 144

de sua persona ou situações a serem vivenciadas. Suas próprias reações tornam-se condicionadas 

àquilo que o outro traz como realidade existencial – sua alma externa. 

Nesse ponto, entram em cena os filmes em questão – Efeito borboleta (2004) e Dogville 

(2003). Cada um representa situações extremas de desequilíbrio entre a alma interior e a alma 

exterior do personagem em condições-limite da existência; o primeiro, a (ir)realidade vivida por um 

personagem que tem sua alma interior sobrepujando sua alma exterior e o segundo, a realidade de 

uma personagem que é esmagada, em sua individualidade, pela alma exterior. 

Em Efeito Borboleta, o jovem Evan, desde muito novo, sofre de episódios de amnésia 

parcial em determinados momentos de grande tensão. Os médicos prescrevem-lhe, então, o uso de 

um diário, no qual deveria registrar tudo o que lhe acontece, de modo a tentar recordar os trechos 

que faltavam. 

Entretanto, Evan começa acreditar que, ao reler os diários, na verdade, ele é capaz de voltar 

no tempo e consertar ações que originaram problemas posteriormente. 

O evento-chave de todos os acontecimentos que têm conseqüências imprevisíveis é uma 

“brincadeira” que ele e seus amigos (entre esses amigos, a menina de quem gostava) fazem, 

colocando um explosivo em uma caixa de correio de uma família. Inesperadamente, no entanto, 

antes que a bomba exploda, uma mãe com um bebê de colo caminha até a caixa de correio. Cada 

uma das “voltas” de Evan ao passado se insere em um desfecho diferente para esse caso – a mãe e o 

bebê são atingidos pelo explosivo ou ele tenta salvá-los e fica sem as extremidades do corpo, dentre 

outros. 

Durante todo o filme, o espectador fica em um estado de suspense, pois as situações 

reconstituídas – que se ambientam, na verdade, dentro da mente de Evan – parecem acontecer de 

fato. Para o personagem, também é algo real. O grande problema é que, cada vez que Evan “volta 

ao passado”, ele desfaz algo ruim, mas conseqüências piores ocorrem a outras pessoas. 

Tal efeito faz com que, cada vez mais, ele tente voltar ao passado e, assim, se feche em seu 

mundo, vivendo numa alma interior completamente desconexa com a realidade exterior – de um 

paciente psiquiátrico que acaba internado em uma clínica. 

O personagem se envolve de tal forma com sua alma interior, a qual fantasia um poder 

inexistente, que chega ao ápice de sua loucura: em um momento de desespero, buscando desfazer 

todas as ações que tiveram más conseqüências – entre elas sua estada no hospital psiquiátrico –, ele 

invade o consultório de seu psiquiatra, retoma seus diários confiscados e deixa um bilhete para 

quem viesse depois: “Se alguém achar isto, significa que meu plano não deu certo e eu já estou 

morto. Mas se eu puder voltar, de alguma maneira, ao início de tudo isto, talvez eu possa salvá-la.” 
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O insólito, neste filme, é vivido pelo personagem e pelo espectador – será que ele é mesmo 

capaz de voltar ao passado? Enquanto não fica claro que as cenas não-lineares de situações 

resolvidas e dissolvidas se processam, na verdade, dentro de sua mente, a angústia se dá para 

ambos. As letras trêmulas dos diários na passagem de uma realidade para a outra dão um efeito de 

fantástico a essa transição, o que, a despeito da razão (que impulsiona o espectador à interpretação 

ordinária, de que tudo não se passa de uma doença), tenta convencer de que esse poder realmente 

existe. 

Em Dogville, a protagonista é Grace, uma filha de gângster que, ao tentar fugir do pai, chega 

a uma pequena cidade no final de uma estrada sem saída, chamada Dogville. Nessa cidade pobre e 

isolada – oposta as suas condições anteriores de vida –, ela encontra o jovem Tom (escritor e 

filósofo frustrado), que tenta fazer com que ela seja aceita pela população local e possa lá viver 

escondida. 

Aqui, é interessante fazer um adendo sobre o personagem Tom, com base em uma fala do 

narrador durante sua apresentação: “Se alguém tentava decifrar qual era sua profissão, ele respondia 

‘mineração’. Ele não abria caminho através de rochas, mas de algo ainda mais duro, ou seja, a alma 

humana. Bem onde ela cria bolhas”. É curioso reparar a utilização do termo “alma humana” neste 

caso, que corresponde, estreitamente, ao conceito do narrador no conto de Machado. 

Tom estudava a moral e o comportamento ético buscando exemplos concretos para ensinar 

ao povo de Dogville.  Para ele, tratava-se de pessoas com problemas de aceitação, que teriam de se 

curar de seu defeito moral. Eles precisavam de um exercício de aceitação que viesse como um 

presente para aquela cidade. Nesse sentido, Grace, a fugitiva, aparece como um exemplo tangível; 

ela chega a Dogville como fugitiva (particularmente interessante o fato de estar bem-vestida, o que 

apontava para uma realidade completamente oposta à da cidade), trêmula de medo... Diz o narrador: 

“Ela podia ter escondido sua vulnerabilidade, mas ela decidiu se entregar a ele [Tom] a esmo. Isso 

mesmo, como um presente”. 

De certa forma, como o alferes do conto machadiano, Grace abriu as portas de sua vida para 

que a alma exterior (naquele momento, original de Tom) ganhasse espaço. Pode-se ver o início da 

dominação dessa alma externa no seguinte diálogo: 

Tom: Não vai comer? Deve estar com fome 

Grace: Não posso. Não mereço esse pão. Eu roubei aquele osso. Eu nunca havia roubado 
nada. E agora tenho que me punir. Fui criada para ser arrogante. Então, tive que me 
ensinar essas coisas. 

Tom: Isso pode ser bom para a sua educação, mas, nesta cidade, em tempos como estes, é 
muito rude não comer o que está à sua frente. 

Grace: Sinto muito. [Em seguida, ela come o pão.] 
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Nesse momento, Grace começa a abrir mão de ser quem sempre havia sido e passa a se 

submeter às vontades dos cidadãos da cidade, em busca de uma aceitação, da construção de uma 

nova identidade que se origine nas opiniões externas – uma nova alma exterior. O plano de Tom é 

que ela disponibilize todo o seu tempo ajudando a cada morador de Dogville com as tarefas que não 

são necessárias, mas que fariam bem se realizadas. Em pouco tempo, ela descobre que há muito 

mais a ser feito do que todos imaginam, e ela se torna uma escrava tácita (o salário simbólico que 

recebe, nada mais do que migalhas, serve para que a cidade exija ainda mais dela). Seu destino 

passa a ser, inclusive, decidido em assembléias entre os moradores. 

Após uma visita da polícia em busca da desaparecida, a cidade conclui que sua presença ali 

se constituía em um risco e que, por isso, devia ter um preço mais alto, uma contrapartida que 

equilibrasse os custos ou danos de sua presença. Ela responde: 

Grace: E como chegaríamos a esse tal equilíbrio? 

Tom: Eles querem que trabalhe por mais horas, e a minha proposta foi que você os 
visitaria duas vezes ao dia. Assim, pareceria estar contribuindo mais sem prolongar 
demais o dia. É uma maneira de evitar aborrecimentos. 

Grace: Mas parece... parece um pouco estranho, difícil de acontecer na prática. 

Tom: Foi o que eu pensei. Martha disse que tocará o sino a cada meia hora para poder 
acompanhar seu novo horário. 

Grace: Aí todos vão me deixar ficar? 

Tom: Não. A Sr.a Henson acha que devemos diminuir seu salário. 

Grace: Então... [com ar desolado] 

Tom: Um gesto simbólico. A palavra “perigosa” no cartaz a deixou preocupada. 

Grace: Farei o que for preciso. Se tiver que trabalhar mais e por menos dinheiro, estou 
disposta a fazer isso, é claro. Só quero ter certeza de que não preferem que eu vá embora. 

Tom: Claro que não. 

Grace: Você acha que assim é melhor? 

Tom: Sei que é. 

Percebe-se, nessa cena, que Grace não domina mais sua própria vida. A alma externa, os 

hostis julgamentos de Dogville, as opiniões de Tom a subjugam totalmente, controlando seu 

presente e seu futuro. 

Desse modo, a cada dia, ela trabalha mais, e os desejos escusos e a crueldade dos moradores 

de Dogville se inflamam contra ela. As humilhações crescem e a desumanizam, mas a pressão da 

alma externa é tão grande que ela mal consegue reagir. 

O insólito, então, se caracteriza na desumanização, na perda da identidade humana de Grace; 

ela usa uma coleira, não possui mais vontade própria, as pessoas de Dogville usam seu corpo e ela, 
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como uma espécie de zumbi, sem força e sem vida, continua existindo, resignada à posição que a 

cidade lhe impôs. 

Esse momento de Grace é retratado na seguinte cena: Tom tenta ajudá-la a fugir da cidade, 

roubando de seu pai uma quantia em dinheiro para tanto. O cúmplice dos dois seria o personagem 

Ben, um velho homem solitário que transporta mercadorias em um caminhão. O dinheiro é dado a 

ele para levar Grace à cidade mais próxima. No meio do caminho, no entanto, ele pára o caminhão, 

abusa sexualmente de Grace (que não possui mais forças para se defender) e ainda a leva de volta a 

Dogville. Acusada do roubo do dinheiro e de tentativa de fuga – como se ela fosse prisioneira da 

cidade –, Grace enfrenta o seguinte: 

[narrador] Infelizmente, para ela, o primeiro roubo da história de Dogville havia 
acontecido na noite anterior, quando todos estavam na reunião. Uma quantia enorme 
havia sido roubada do Sr. Thomas Edison [pai do personagem Tom, Thomas Edison Jr.] e 
logo as suspeitas recaíram sobre Grace que estava preparando uma fuga e precisaria de 
dinheiro. Grace se manteve em silêncio frente às novas acusações. E Bill, que havia 
melhorado muito nos estudos da engenharia, acabou construindo um mecanismo de 
prevenção de fuga. [Os habitantes da cidade colocam a coleira de ferro em Grace] Não 
era nada bonito, mas era muito eficiente. [Eles fazem com que Grace se ajoelhe para 
martelarem o feixe de ferro. Ao contrário do que poderia parecer, uma cena de tortura, 
Grace não pronuncia uma palavra, e todos mantêm um ar sorumbático, um tanto apático, 
durante o procedimento.] 

Após algumas falas que apontam para uma destilada crueldade, distorcida pela inversão do 

papel de vítima – Grace é o elemento perigoso, não a cidade, que tenta se proteger dela –, a cena 

termina com a moça dizendo: “Posso ir agora?”. Esse comportamento bizarro coaduna com sua 

auto-imagem, que se transformou naquilo que a cidade vê: alguém sem valor, perigoso e merecedor 

de castigo e humilhação. Uma anulação da alma interior pela alma exterior, gerando uma insólita 

desfragmentação da alma humana de Grace. 

 Em ambos os filmes, assim como o narrador em “O espelho” conclui, a alma humana, sem 

o equilíbrio entre suas duas metades, a alma interior e a alma exterior leva a situações-limite o 

homem. O assombro causado por essas situações marca o insólito, como definido por Flavio García 

(2006): 

os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de acontecer, são raros, pouco 
costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, anormais, contrariam o uso, os costumes, as 
regras e as tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso comum, às 
expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado momento, a dada e 
específica experienciação da realidade. (GARCÍA, 2006: 19) 

Em suma, o que se percebe é que o insólito, o estranho, o fantástico são gêneros ou 

conceitos literários amplos e que tanto a literatura quanto o cinema têm utilizado, sobretudo, com a 

intenção de criar um efeito de expectativa de sobre-realidade no espectador – o que não deixa de ser 

o papel básico da literatura de ficção. 
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O ABSURDO É A REALIDADE EM QUE VIVEMOS 
Uma leitura de Bolero, de Victor Giudice 
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UMA BREVE PARÁFRASE 

Além de incomodar, como também o fazem os contos de Giudice, Bolero (1985) é uma 

narrativa difícil. Difícil porque exige do leitor um conhecimento prévio de arte e de política, 

incômodo porque flerta todo o tempo com a desesperança e o absurdo da contemporaneidade. 

Narrado em primeira pessoa, Bolero nos conta a estória de um homem que passa sete anos 

na maternidade de um hospital esperando sua esposa, Cynthia, dar à luz. Um dia, incentivado pela 

enfermeira de “pernas-ponteiro” Auriflor, o personagem-narrador deixa o hospital, sem notícias da 

mulher e do suposto filho e, ao andar pelas redondezas, pára numa praça com canteiros de flores 

artificiais azuis, vermelhas e douradas, onde colhe uma da última cor. É, então, preso, torturado e 

descobre que, no tempo passado na maternidade, o regime político da Cidade mudara, dando lugar à 

Monarquia, representada pelas mesmas cores das flores. Depois de dividir uma cela com a 

personagem Número Um, o narrador é solto e acolhido pela mesma enfermeira, com quem 

desenvolve um romance. 

Ao longo das trezentas e trinta e uma páginas do livro, a parte da história que ele não 

presenciara vai pouco a pouco se revelando. Como ninguém, com exceção de Auriflor, acredita nos 

anos passados no hospital, a personagem, vista como subversiva, é investigada e perseguida pela 

guarda real, chegando à clandestinidade, vendendo algodão-doce com nariz de palhaço na porta do 

Circo, cujas sessões parecem ser “a principal atividade pública” (BASTOS, 2000: 44) da Cidade. 

Nas últimas páginas, o narrador instaura a República, assassinando com um punhal 

fabricado pelo próprio pensamento o rei Vezirrê Budru – na verdade, o palhaço Eusebius, dono e 

apresentador do Circo. O narrador se amasia com Auriflor, com quem tem um filho, Auripedro, e se 

torna presidente de um grande complexo industrial por meio de um golpe que envolve falsificação 

de assinatura e documentos. Descoberto, é recompensado com o cargo por sua atitude. “O desfecho 

da narrativa mostra-nos o protagonista devidamente ajustado ao novo espaço, beneficiário do 

próprio conformismo” (BASTOS, 2000: 46). 

A FICÇÃO DA REALIDADE E A REALIDADE NA FICÇÃO 
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A verossimilhança, em inúmeros episódios do romance, caminha em corda-bamba, exigindo 

do leitor atenção e reflexão contínuas. Definitivamente não se trata de um romance de 

entretenimento, mas de uma obra de leitura dolorosa, persistente e questionadora. 

Teria mesmo passado o narrador sete anos sentado num corredor de hospital?  Como poderia 

ter ele colocado um ponto final na Monarquia com um punhal fabricado por seu pensamento? E 

esse punhal teria mesmo o poder de ferir e matar o rei Vezirrê Budru? E como entender a mudança 

de um regime político em virtude de uma partida de xadrez? Ainda mais quando pessoas substituem 

as peças do jogo e a Cidade vira um tabuleiro... 

A verdade é que Bolero trabalha com alegorias, com símbolos, metáforas. Não se deve levar 

ao pé da letra os fatos apresentados pelo narrador, até porque, conforme já salientamos, a obra é 

narrada em primeira pessoa. Assim, o insólito dos sete anos passados pelo narrador-personagem no 

corredor do hospital, por exemplo, pode ser entendido como uma metáfora do longo tempo que ele 

demorou para voltar sua atenção para o caos político em que se via inserido, para passar-se de uma 

postura passiva, de aceitação pura e simples dos fatos, para uma postura ativa, o que pode ser 

confirmado pelo fato de ser essa mesma personagem a responsável pela alteração do regime político 

da Cidade, e mais: o que foi feito por meio de um punhal fabricado por seu próprio pensamento. Em 

outras palavras, a personagem contempla, reflete e transforma o fruto dessa reflexão em atitude, em 

libertação. 

Quanto à alteração do regime através de uma partida de xadrez em que as pessoas tomam o 

lugar das peças e a Cidade passa a ser o tabuleiro, na Sétima Monarquia, temos uma representação 

simbólica da luta pelo poder e do envolvimento e responsabilidade de todos os cidadãos com 

relação à política do espaço que ocupam. Some-se a isso a leitura do xadrez como um jogo que 

exige atenção, cuidado e estratégia, exatamente como na política. 

Não podemos ainda nos esquecer do fantástico do pierrô que faz surgir também do 

pensamento esferas prateadas e que morre simplesmente se deitando, deixando de respirar e se 

transformando em “galhos desfolhados” (GIUDICE, 1985: 54) e gravetos. 

a esfera de prata saía do pensamento. Cristalizava-se, adquiria energia e virava matéria. 
Hem? Que tal? A incredulidade do rapaz durou poucos segundos, porque ele era de fato 
um eleito. Parou e pensou. Viu? Pensou. Veja como é difícil. O rapaz pensou muito, 
muito, e acreditou. O pensamento é um punhal espetado no cérebro. (GIUDICE: 1985: 
53) 

No fragmento supracitado, quem faz as vezes do narrador é a personagem Número Um, o 

torturado com quem ele divide a cela quando preso e que, mais tarde, será executado. A revolta, o 

inconformismo e o sarcasmo são a tônica da narração do Número Um, inclusive e principalmente 

no que diz respeito às agressões verbais ao leitor e à crítica à sua submissão e escala de valores. Ele 
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acusa, por exemplo, os espectadores do Circo de se preocuparem com safadezas, para usar uma 

expressão do próprio texto, quando deviam observar o empenho do mestre pierrô, a sua arte com as 

esferas, o que nos faz perguntar em que medida podemos tomar o pierrô branco como o autor, o 

malabarismo com as esferas como o trabalho com as palavras e as idéias no romance e a platéia do 

Circo como nós leitores: 

O pierrô branco não sabia que os pensamentos daquela platéia eram fabricados pelos 
operários do picadeiro mancomunados com uma grandessíssima safadeza que eles 
próprios desconheciam porque tinham a caixa craniana mais oca do que intestino de 
mendigo. A palhaçada geral não passava de uma indústria de cérebros fecais ardendo de 
curiosidade pela cor da calcinha da bailarina ou por uma trepada ocasional entre o casal 
de leões, durante o ato do domador. (GIUDICE, 1985: 54-5) 

No relato do Número Um, sobram críticas até mesmo ao narrador-personagem, que o está 

escutando e servindo de ponte até nós: “Hem? Que tal? A imaginação é o luxo do pensamento. 

Sabia? Claro que não. Você é igual a todos. Nunca pensou. Quanto mais imaginar. Imaginar é muito 

mais complexo” (GIUDICE, 1985: 57). 

Além das lições de moral, o Número Um é responsável por duas assertivas extremamente 

importantes e condizentes com as idéias vigentes no todo do romance. Ele fala sobre o pensar, o 

refletir e também dos limites entre realidade e ficção, se não vejamos: “O pensamento é tudo. Não 

pode haver dúvida onde há pensamento” (GIUDICE, 1985: 55). 

Você deve estar achando que esse negócio é pura ficção e que eu sou um mentiroso 
desavergonhado. Pode ser que seja ficção mesmo. Sabe o que é ficção? É quase a mesma 
coisa que realidade. É uma realidade sem visões falsas. É isto que atrapalha. A ficção 
parece absurda porque é a realidade despojada de todas as mentiras. Portanto, todas as 
verdades são ficções e todas as realidades são mentirosas. (GIUDICE, 1985: 57) 

No livro A personagem de ficção (1970), ao se tratar da logicidade da obra de ficção, 

escreve-se: 

Os enunciados de uma obra científica e, na maioria dos casos, de notícias, reportagens, 
cartas, diários, etc., constituem juízos, isto é, as objectualidades puramente intencionais 
pretendem corresponder, adequar-se exatamente aos sêres reais (ou ideais, quando se trata 
de objetos matemáticos, valores, essências, leis, etc.) referidos. Fala-se então de 
adequatio orationis ad rem. Há nestes enunciados a intenção séria da verdade. 
Precisamente por isso pode-se falar, nestes casos, de enunciados errados ou falsos e 
mesmo de mentira e fraude, quando se trata de uma notícia ou reportagem em que se 
pressupõe intenção séria. 

O têrmo “verdade”, quando usado com referência a obras de arte ou de ficção, tem 
significado diverso. Designa com freqüência qualquer coisa como a genuidade, 
sinceridade ou autenticidade (têrmos que em geral visam à atitude subjetiva do autor), ou 
a verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não a adequação àquilo que 
aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência interna no que tange ao 
mundo imaginário das personagens e situações miméticas; ou mesmo a visão profunda – 
de ordem filosófica, psicológica ou sociológica – da realidade. Até neste último caso, 
porém, não se pode falar de juízos no sentido preciso. Seria incorreto aplicar aos 
enunciados fictícios critérios de verdade cognoscitiva. (CÂNDIDO et alli, 1970:18-9) 
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Ora, a ficção enquanto prosa literária e Bolero, no caso específico, apresentam-se como 

verdadeiros enquanto genuínos, sinceros e/ou autênticos, ainda que condicionados à subjetividade 

do autor. Nesse sentido, podemos, portanto, entender uma obra de ficção como representante 

legítima da realidade e do pensamento do escritor. Quanto aos enunciados tidos como obras 

científicas, ainda que constituindo juízos, pretendem-se sérios, verdadeiros. A personagem Número 

Um, no fragmento que há pouco reproduzimos, afirma ser a ficção “uma realidade sem visões 

falsas” (GIUDICE, 1985) e acrescenta que “a ficção parece absurda porque é a realidade despojada 

de todas as mentiras” (GIUDICE, 1985). Tais palavras podem causar certo estranhamento ao 

princípio, mas são autênticas e, por conseguinte, provam que a personagem não está mentindo 

desavergonhadamente, como ela teme que o narrador principal da estória e nós, leitores, pensemos. 

Mentirosas são as palavras e atitudes daqueles que detêm o poder e que nele querem, a todo o custo, 

se manter, como o presidente do complexo industrial do romance e o palhaço-rei Vezirrê Budru. 

Isso para permanecermos apenas no âmbito da ficção aqui discutida. 

EXPERIMENTALISMO E ESPETÁCULO 

Uma das principais características de Bolero é o experimentalismo, que acaba por aproximar 

a narrativa de um espetáculo circense, como o Circo de Vezirrê Budru. A coexistência de gêneros 

textuais distintos dentro do romance, o uso de paralelos incomuns e inimagináveis, a 

metalinguagem levada às últimas conseqüências, o mosaico constituído de fragmentos autônomos, 

dois dos quais, inclusive, publicados isoladamente como contos, fazem do experimentalismo de 

Bolero um espetáculo à parte. 

O capítulo narrado pela personagem Número Um, por exemplo, é a “Narrativa do Número 

Um”, conto de Os Banheiros, de 1979, portanto vindo a público seis anos antes da publicação de 

Bolero. Há ainda outra passagem do romance que também foi publicada isoladamente como conto, 

“Pôquer”, em 1972, no livro Necrológio, treze anos antes do lançamento de Bolero. É interessante 

observar que o aproveitamento dos contos no romance já estava previsto pelo autor, sobretudo o 

publicado n’ Os Banheiros. Entre o título do texto e o texto propriamente dito, lemos: “(Fragmento 

do romance Bolero)” e a seguinte epígrafe, também epígrafe de Bolero: “Fragmentos? De que vale 

conhecer quase todos se não conhecemos todos os quases?”, com “(O Número Um)” subscrito, 

quando nos questionamos acerca da compreensão da obra aqui estudada como a reunião de “todos 

os quases” do escritor, o que facilita o entendimento da miscelânea de episódios, gêneros textuais e 

demais experimentalismos de Bolero. 

O PRINCÍPIO DA INVOLUÇÃO 
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O princípio da involução, descrito e exemplificado no romance, faz sua ponte com o regime 

monárquico vigente. É o caso, por exemplo, do Auritio que teve que se “despreparar” para pleitear 

o cargo de oficial da Guarda: 

as provas para admissão na Guarda são todas de desconhecimento gerais. Quem souber 
alguma coisa está reprovado. Havia cursos despreparatórios, mas eu não tinha dinheiro. 
Que foi que fiz? Me despreparei sozinho. Comecei pela tabuada. Decorei respostas 
erradas para qualquer multiplicação, divisão, soma e subtração. Por exemplo: eu dizia 
oito vezes oito. E respondia trinta e um. Quatro vezes cinco: dezenove. Sete menos sete: 
dois. Nove mais oito: treze. Dez dividido por cinco: oitenta e quatro. E assim por diante. 
No fim de uma semana, consegui esquecer as quatro operações. Um mês depois eu não 
sabia mais nada de logaritmos, potências, raízes, trigonometria, equações, etc. Passei para 
outras matérias. Se me perguntassem quem era Kant, eu não tinha dúvidas: o inventor dos 
escafandros. E Sócrates? O pai da aviação. E Santos Dumont? Um dançarino de cabaré. 
Esqueci tudo. De noite, metia os pés num balde de água fria e me despreparava até a lua 
nascer. 

– A lua? Insisti eu? 

– A lua. A Astronomia também estava no programa. Até que chegou o dia da prova. As 
respostas eram marcadas com um xis. Minha burrice era tanta que eu fiquei na mais 
absoluta tranqüilidade. Eu passaria em último lugar com louvor, o que é uma glória, 
porque o soldo já vem com AIC. 

– O que é AIC? Perguntei de novo. 

– Adicional de Ignorância Completa. Mas isto não vem ao caso. Fiz a prova em uma hora 
e meia. Quando saí, conferi as respostas com um colega. Eu tinha errado todas, sem 
exceção. Havia uma questão de Geografia com os nomes de dezessete países para serem 
assinalados ao lado das dezessete capitais. Foi uma luta para acertar as erradas. Levei 
mais de quinze minutos, mas consegui. E agora, pasme. Dias depois, quando saiu o 
resultado, eu tinha ido ao pau. Ao pau. Pedi revisão de provas. Sabe o que aconteceu? Eu 
me distraí e assinei o nome no final. Vai ser inteligente assim na China. Encerrou o 
Auritio. (GIUDICE, 1985: 161) 

É esse ainda o caso das “cadernetas redutivas”, que vão reduzindo o dinheiro depositado nos 

bancos, e da morte de Holofernes pelo frio provocado pela ação do termômetro sobre a temperatura, 

e não o contrário, reduzindo-a a graus negativos. 

O uso de escalas decrescentes, conforme observa Alcmeno Bastos (2000), é corrente em 

outras obras de Victor Giudice, como nos contos “O Arquivo” e “Falecimento, morte e vida de F.”, 

do livro Necrológio. 

N’ “O Arquivo”, o conto mais editado de Giudice, joão, grafado assim mesmo com a inicial 

em minúscula, vai tendo seu salário diminuído e suas condições de trabalho pioradas, como 

premiação, conforme o tempo em que se mantêm no emprego e sua dedicação. joão é rebaixado de 

posto e seu salário sofre sucessivas reduções ao longo de quarenta anos de serviço. Quando joão 

resolve pedir sua aposentadoria, já é tarde demais, não há mais como fugir da reificação, processo 

iniciado com a sua primeira redução salarial, aquela de quinze por cento por nós mencionada. 
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joão afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura 
regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. 
Nos lados, havia duas arestas. Tornou-se cinzento. 

joão transformou-se num arquivo de metal. (GIUDICE, 1972) 

O sucesso de “O Arquivo” junto aos leitores pode ser facilmente explicado. Ao lermos o 

conto, nos identificamos de imediato com o protagonista, simplesmente porque, ao invés de 

acharmos os fatos narrados absurdos, percebemos uma enorme semelhança com a nossa realidade, 

em que a maldade e as falcatruas são recompensadas e a dedicação e o caráter para nada servem, só 

se para caracterizar o homem bom e justo como um tolo. Vivemos uma realidade de inversão de 

valores, exatamente como a involução e as escalas decrescentes propostas pelo escritor. Quanto 

mais damos, mais querem nos tirar. Somos transformados em números ou roldanas e, finalmente, 

reificados por completo, como joão. Não é a narrativa que se apresenta como absurda. Absurda é a 

realidade em que vivemos ou, nas palavras de Número Um, “a ficção parece absurda porque é a 

realidade despojada de todas as mentiras” (GIUDICE, 1985: 57). 

CONCLUSÃO 

Bolero, de Victor Giudice, caracteriza-se como um romance engajado, audacioso, 

experimental e, por que não dizer, didático. Por meio do trabalho com símbolos e alegorias, o autor 

nos conta a história do despertar de um homem para os problemas sócio-políticos de sua Cidade e, 

como uma espécie de bônus, para o lugar da arte em meio a esse contexto. 

Giudice, com Bolero, mostra ao leitor a sua importância para os rumos da sociedade e do 

país. Mostra ainda nossa cegueira diante da relevância da arte como expressão genuína de 

pensamentos e a maneira como ela pode influenciar e despertar a atenção para a interação das 

pessoas com o meio em que vivem. 

O romance fala ainda da ganância, do desejo desenfreado pelo poder e pelo dinheiro, bem 

como dos absurdos com os quais somos obrigados a conviver, o que fazemos de forma submissa, 

sem maiores questionamentos. 

O desfecho de Bolero pode ser entendido como pessimista ou realista, a partir do momento 

que o mesmo narrador que instaurara a República, acaba por se render ao sistema, tomando atitudes 

ilegais e sendo recompensado por isso. 

Talvez a maior lição que o escritor nos tenha deixado com o romance seja o questionamento 

dos limites entre a arte, sobretudo a ficção, e a realidade, provando por meio das palavras de 

Número Um ser a ficção “a realidade despojada de todas as mentiras.” 
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MANIFESTAÇÕES DO INSÓLITO NA TESSITURA DAS 
MEMÓRIAS DO CÁRCERE, DE GRACILIANO RAMOS 

 
Norma de Siqueira FREITAS∗ 

 

As Memórias, brotadas como resposta a meses de encarceramento em prisões brasileiras, 

vividos por Graciliano Ramos, no ano de 1936/1937, durante a ditadura de Getúlio Vargas, irão 

fundar uma literatura de teor testemunhal ao se configurar como narração de uma experiência-limite 

que, por seu efeito desintegrador, coloca em xeque a própria representação. O sofrimento extremado 

marca de maneira significativa Graciliano-escritor-narrador-personagem das memórias da cadeia, 

levando-o a elaborar um texto que não se constituiu como simples reportagem ou denúncia, uma 

vez que, no embate entre memória e história e na aporia entre lembrança e esquecimento, 

encontramos um Eu desdobrado em unidades fragmentares que, no empenho de reproduzir o 

inimaginável, propondo-se a narrar o inenarrável, acaba por instaurar um novo modelo estético. 

Assim, o Modernismo Brasileiro já esfacelado, recebe, em 1953, o relato autobiográfico Memórias 

do Cárcere (daqui para frente, MC). 

Vale lembrar que a tessitura da obra deu-se num período emblemático da história mundial: o 

pós-guerra. O mundo experimentava, ainda, o horror do Holocausto e Auschwitz obrigava a uma 

necessária indagação ética em relação ao respeito às diferenças, ou seja, ao convívio harmonioso 

com o Outro. Depoimentos cuja preocupação oscilava entre o empenho de lembrar para tentar 

esquecer, de algum modo, as atrocidades cometidas pelo fascismo e o esforço de lembrar para 

alertar, impedindo que o Mal voltasse a ressurgir, disseminavam-se por toda a Europa. Aos 

sobreviventes da Intolerância cabia a penosa, mas, imprescindível, tarefa de dizer do sofrimento que 

não se esgotava nas palavras, embora nelas encontrasse certo conforto. Pela peculiar limitação 

discursiva, essas narrativas acabam permeadas por espaços lacunares, cujo silêncio atravessa o 

“real” problemático, articulando, dessa maneira, o literário e o histórico e, com isso, apagando as 

linhas fronteiriças entre o documental e o ficcional. 

Talvez as crueldades dos campos de concentração e as cinzas dos fornos crematórios tenham 

impulsionado o escritor a desfiar suas memórias como forma de denúncia e resistência do mesmo 

modo que o fizera (e ainda o fazem) os judeus sobreviventes da Segunda Grande Guerra. De fato, 

Graciliano-narrador-personagem das memórias é, igualmente, um sobrevivente a espargir sobre a 

folha de papel as feridas do passado. A experiência-limite, transportada para o livro, configura-se 

como um retrato partido resultante do movimento pendular entre lembrança e esquecimento, entre 

atração e repulsa, da luta entre desejo e impossibilidade. 

                                                           
∗ Mestre em Literatura Brasileira. Doutoranda, em Literatura Comparada, na UFF/CNPq. 
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A desobrigação com a composição das cenas em sua completude, a liberdade confessa em 

deslocar-se livremente “para a direita e para esquerda como um vagabundo” (MC: 36, I) e em 

tracejar situações e delinear personas/personagens “como se os enxergasse pelos vidros pequenos 

de um binóculo” (MC: 36, I. Grifo nosso), vão constituir um tipo de montagem que implica 

(des)construção como característica marcante da memorialística graciliânica. 

A simbiótica voz narrativa, no intrincado emaranhado da memória, opta pela fragmentação 

como estratégia discursiva de uma obra que se apóia no corpo ultrajado. Como sob o prisma de uma 

lente, cenas e personagens são pinçadas da memória do corpo do artista da palavra. As inscrições no 

corpo, “oferecido como lugar de representação da morte e da liberdade” (KIFFER, 1995: 105), 

foram feitas a ferro e fogo, em meio à dor e à náusea, entre apatia e resistência. Embora em 

frangalhos, o “corpo narrado” de Graciliano configura-se como “lugar de resistência às medidas 

coercivas” da época. (KIFFER, 1995: 105). Ora, se, por um lado, o corpo do narrador “se 

transforma em massa indistinta e amorfa” (KIFFER, 1995: 38), de outro ângulo, o movimento da 

leitura e releitura molda a massa e evidencia marcas, ampliando, desse modo, o campo de 

significância. 

Durante todo o percurso da narrativa, o corpo do narrador-personagem situa-se num entre-

lugar e, à semelhança do exilado, um eterno desgarrado. Há sempre uma sensação de não-

pertencimento deslizando pelos entremeios dos relatos, pois o narrador dessas memórias da prisão 

sentia-se “num mundo bem estranho” (MC: 64, I), “vacilante” (MC: 356, I). Diante dessa situação 

de inadequação, experimentada pela sensação de não-pertencimento e, também, frente ao absurdo 

existencial imposto ao narrador, o corpo reage e fala. E diz de dor e sofrimento, de resistência e 

revolta. Traduz-se em repugnância. Em constante “sensação de queda ou vôo. Náusea, aperto no 

diafragma” (MC: 69, I). 

Todo o corpo do narrador-personagem ressente-se diante do flagelo que se lhe impõem. 

Entretanto é o estômago, metáfora e metonímia, que grita mais alto. A situação indigesta da 

experiência carcerária transforma insensatez, sordidez e perplexidade em repulsa, nojo, repugnância 

e náusea. Não raras vezes, a voz narrativa remete tais sensações a seu aparelho digestivo. 

Considerando toda a extensão da obra, podemos afirmar que repetidamente o enunciador usa o 

vocábulo “estômago”, aliando estômago à fome, como, ainda, à nauseante condição do 

aprisionamento: 

Picadas no estômago. Fome. Não, não era fome: nem conseguiria mastigar qualquer 
coisa. Só pensar em comida me dava enjôo.  (MC: 54, I). 

o enjôo à comida, a língua seca, os beiços a rachar; o estomago já se entorpecia. (MC: 19, 
II). 
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O ar estava nauseabundo e empestado. (...) O cheiro de carniça invadiu-me os 
gorgomilhos, trouxe-me enjôo, lágrimas, embrulho no estômago. Outra vez levantei as 
mãos, apertei o nariz, receando vomitar (MC: 59, II) 

Tanto a sociedade médica quanto a sabedoria popular estabelecem vínculos entre o sistema 

nervoso central e o aparelho digestivo humano. Sabemos que situações de estresse podem provocar 

gastrites, úlceras, enjôos, vômitos e diarréias. Não há, então, como estranhar que o autor-narrador-

personagem das memórias da cadeia tivesse seu estômago como ponto sensível. Podemos afiançar 

que ele era todo estômago. Alimentação inadequada unida a cenas degradantes, odores de corpos 

decompostos, sofrimento e revolta são capazes de estimular o cérebro que reage em forma de 

contrações estomacais, náuseas e refluxo. 

Curioso observar como a narrativa de Graciliano ressalta de modo incomum a apreensão do 

sentido olfativo. As sociedades sempre privilegiaram a visão como sentido de excelência, seguindo-

se a ela, a audição. O mundo civilizado estabeleceu normas que impuseram ao olfato e, mesmo ao 

gosto, certa censura, pelo motivo de os cheiros manterem determinada relação com faro, enquanto 

capacidade extraordinária própria do instinto animal, ou ainda, por se associarem a atividades 

internas do baixo-ventre. 

Como reiteram Nízia Villaça e Fred Góes (1998), o “animal se mantém presos ao sentido do 

cheiro e do gosto (...) enquanto o homem se liberou, ampliando a capacidade do olho e do ouvido” 

(VILLAÇA et alli, 1998: 178). Dessa maneira, o mestre da escrita do cárcere, colocando em 

destaque o sentido do olfato, busca aproximar homens a animais. 

A estratégia discursiva de Ramos ratifica a total despersonalização a que os encarcerados 

são submetidos. Humilhação que se inicia no “Porão do Manaus” e culmina no “curral da Ilha 

Grande”, quando sempre “importunado pelo cheiro desagradável” (MC: 70, II), o narrador tenta 

“vencer a repulsa” (MC: 70, II). Numa constante desantropomorfização do homem e, numa 

confusão sensório-perceptiva, a voz narradora denuncia o processo intenso de denegação humana 

em relação a si e aos companheiros de prisão, como podemos entrever no trecho a seguir: 

Era como se fôssemos gado e nos empurrassem para dentro de um banheiro carrapaticida. 
(...) Simples rebanho, apenas, rebanho gafento, na opinião de nossos proprietários, 
necessitando creolina. Os vaqueiros, armados e fardados, se impacientavam. Desviando-
me deles, tentei sondar a bruma cheia de trevas luminosas (...). Arrisquei alguns passos, 
maquinalmente, parei meio sufocado por um cheiro acre, forte, desagradável (...). Agora 
já não éramos pequeno rebanho a escorregar num declive: constituíamos boiada 
numerosa. (MC: 124 -5, I) 

A seleção vocabular, reiteradamente, aponta para um misto de zoologização e coisificação, 

acabando por associar-se ao odor desagradável de bichos cujos proprietários somente se contentam 

em aguilhoar. O procedimento discursivo concretiza a despersonalização como sintoma de uma 
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sociedade doente, aqui representada pelo cárcere nessas memórias, onde, na atmosfera grotesca, 

mal-cheirosa e nevoenta tornava-se impossível identificar traços humanos. 

Na trama romanesca, as sensações do cheiro e paladar apresentam-se, freqüentemente, 

interligadas; reservando aos outros sentidos posição secundária. Conforme o confirmam os 

excertos: 

Afirmando a mim mesmo ser impossível um estômago suportar aquilo (...). O olfato, o 
paladar e a vista acomodavam-se às circunstâncias. E havia um clamor surdo. (...) Apesar 
da náusea, parecia-me necessário comer (...).Fiz um tremendo esforço, meti uma colher 
de feijão, engoli rápido. Um gosto horrível deu-me tremuras. (MC: 77, II. Grifos nossos) 

As vozes abafadas, o rumor de colheres, o cheiro nauseabundo, a comida nojenta, as 
pranchas negras, apagavam-se. Julgo ter comido. (MC: 78, II. Grifo nosso) 

No primeiro segmento, a gradação inicia-se com a impressão sensorial olfativa, passando à 

gustativa, deixando a visão e a audição para o final, num procedimento discursivo que tenta, e 

consegue, privilegiar olfato e paladar, relegando os sentidos, consagrados pela tradição, a um plano 

posterior. Entretanto, no segundo, como em um jogo, o narrador faz o inverso, pois, na permutação 

deliberada, situando-se entre imagens auditivas e visuais, o cheiro/faro do instinto animal ocupa a 

parte central do discurso. 

O jogo sensorial, no qual múltiplas impressões se fundem, irá compor as cenas de excesso 

que tanto incomodam e surpreendem a personagem-narradora das memórias da cadeia. O episódio 

do livro no qual um negro a coçar-se, sem pejo, constitui-se como uma das cenas em que essa 

característica se impõe de forma contundente, porque como nos diz Bakhtin, baseado na concepção 

de Flögel, o grotesco é “tudo o que se aparta sensivelmente das regras estéticas correntes, tudo que 

contém um elemento corporal e material nitidamente marcado e exagerado” (BAKHTIN, 1999: 31). 

A cena do negro a coçar os escrotos dá-se no porão do Manaus. E nos é assim apresentada pela voz 

do narrador dessas memórias: 

A imagem repulsiva me atormentava: num estrado vizinho, inteiramente nu, um negro 
moço arranhava os escrotos em sossego. Indignava-me (...) lampejos de bom-senso 
impediam-me de gritar, pedir ao tipo que tomasse vergonha. (...).  O negro se coçava 
tranqüilamente, como se ali não tivesse ninguém, e obrigava-me a espiá-lo. (...)  O saco 
escuro, repuxado a unha, alongava-se; testículos grossos davam à porcaria o jeito de uma 
cabeça de gargalo fino. Cachorro. (...) As minúcias ignóbeis – a cor, a forma, a 
transudação – enfurecia-me. (...) O animal nem tinha consciência que nos ofendia. E os 
dedos esticavam sem cessar a pelanca tisnada. (MC: 129-130, I) 

É toda uma atmosfera sensório-visual fortíssima pela sensação de choque causada no 

espectador que se sente preso pelo olhar e que, ao mesmo tempo, repudia a cena. Num exercício de 

atração e repulsa, o narrador do episódio, quase a delirar, tenta desviar a atenção ao pedir um 

fósforo a um “sujeito invisível” (MC: 130, II) de descrição fragmentada: “braço curto, robusto, 
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cabeludo em excesso” (MC: 130, II). Um braço apenas a servir de salvação e fuga àquele cenário 

surreal. 

A hipérbole, por seu caráter de excesso, faz-se predominante em outras cenas chocantes e 

bizarras que, segundo o comentário metalingüístico do próprio autor-narrador, torna-se de difícil 

descrição em matéria literária. Essa angulação ao encontro do execrável e do abjeto, ainda, não se 

manifestara, significativamente, na expressão literária brasileira. Tendência que firmaria seus 

pilares somente e mais especificamente nas três últimas décadas do século XX, resultando, então, 

no que podemos nomear de estéticas da crueldade ou da violência. Nesta vertente, deparamo-nos 

com textos em que o real excessivo toma espaço e perambula por entre as diversas manifestações 

artísticas a nos mostrar a (obs)cena contemporânea. 

Difícil tratar desse ignóbil assunto, nunca em livro se descerram certas portas. Arrisquei-
me a abrir aquela porta por me haver surgido o acidente: quando menos esperava, um jato 
de sangue. Num minuto estancou; mas o líquido viscoso, os coágulos, provocaram-me a 
necessidade urgente de banhar-me. Infelizmente era até impossível desejar isso. O meu 
pijama aderia ao corpo (...) dava-me a sensação de ser agredido por multidões de pulgas. 
(MC: 187, I) 

Aquela gente escarrava no chão, vomitava no chão; a um canto, perto da escada, havia 
sempre alguns indivíduos de costas, molhando a parede; corria desse mictório 
improvisado um filete que desaguava no charco movediço. (...) a evaporação nos afligia 
com o horrível fartum. (MC: 145, I) 

Considerando que, em momentos de crise, a beleza enquanto fruição cede lugar ao grotesco; 

considerando, ainda, que Kant reconhece como estético o juízo de gosto e, por isso, atribui-lhe valor 

subjetivo, é possível concluir que a poética de Graciliano Ramos vale-se, muita vez, do grotesco e 

da aspereza para estabelecer vínculos próprios do mundo carcerário, onde o absurdo é total. O 

“elemento feio, dessa forma, surge como categoria estética” (LOPES, 1994: 26), através do discurso 

poético que segue o “caminho inverso da idealização da beleza do corpo” (JEUDY, 2002: 72). 

Essa rememoração – efetuada pelas frestas do corpo supliciado, devassado e exposto – é 

denúncia que choca, que captura os sentidos chamando atenção para o abismal absurdo no qual uma 

sociedade torna-se impotente diante do poder. O período de montagem do relato memorialista 

configura-se como de reinante ambigüidade. Se, no mundo, a Grande Guerra chega ao fim; no 

Brasil, o Velho Ditador, Getúlio Vargas, renuncia para, depois, retornar à política e ao poder, 

amparado pelo voto e pelos braços do povo. De modo que os subterrâneos da política amalgamam-

se ao subterrâneo do Porão do Manaus de onde emergem essas cruéis imagens. 

No mundo dessas tristes memórias, a ruína não atinge somente a vil matéria de que todo ser 

humano é formado, penetra, outrossim, o corpo ético do ser humano. Repulsa e revolta 

transformam-se na (obs)cena apresentada pelo risco discursivo do autor-narrador. O cárcere, 

delineado pelo narrador do relato, acaba por retirar parte da humanidade do homem pelo inumano 
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desejo de controlá-lo. Se, como salienta Ângela Maria Dias, a narrativa de Ramos constitui-se como 

“encarnação discursiva da experiência vital” (DIAS, 1989: 101), podemos concluir que tal 

experiência de vida embrenha-se pelo corpo do narrador como insistente repulsa ao cárcere e, por 

extensão, à cena político-social do Brasil de Vargas. 
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O INSÓLITO NAS NARRATIVAS CURTAS DE CLARICE LISPECTOR 
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INTRODUÇÃO 

A presença de eventos insólitos na narrativa sempre importou para a delimitação e a 

conceituação dos gêneros literários (GARCÍA, 1999; LE GOFF, 1990; TODOROV, 1992). Estes 

Elementos fazem parte de um espaço de possibilidades narrativas que, dicotomizado entre “sólito” e 

“insólito”, podem representar a vigência da normalidade cotidiana, uma oposição a esta norma, ou 

seja, estranha a ela e ainda a vigência de algo sobrenatural e que não é passível de acontecer no 

universo da realidade (SCHWARTZ, 1981). A obra de Clarice Lispector não parece, num primeiro 

olhar, repleta destes elementos. Contudo, pode-se ler na resenha editorial de seu Laços de família 

(LISPECTOR, 1998) o seguinte comentário: “os personagens são sempre surpreendidos por uma 

modalidade perturbadora do insólito, no meio da banalidade de seus cotidianos. Clarice cria 

situações onde uma revelação, que desconstrói e ameaça a realidade, desvela a existência e aponta 

para uma apreensão filosófica da vida” (Resenha – Editora Rocco). 

Tal comentário, aliado ao caminho de análise do elemento insólito e sua presença na 

narrativa como conduzido pelo grupo de pesquisa Estudos Literários: literatura, outras linguagens, 

outros discursos, nos leva a apresentar aqui uma proposta de descrição do elemento insólito e a sua 

presença nas narrativas curtas de Clarice Lispector. 

O ELEMENTO INSÓLITO 

O elemento insólito tem sido estudado recentemente ora como matriz de um impasse na 

história da literatura ora através de investigações das literaturas da lusofonia (GARCÍA, 2005) ou, 

ainda, como presença que caracteriza um novo gênero literário, o Insólito Banalizado (GARCÍA, 

2007; 2007a). A partir das análises propostas e de nossas reflexões em torno da questão, sugerimos 

pensar o conceito de insólito como sendo um efeito de estratégias de uma estrutura narrativa 

(PINTO, 2008) que são identificadas como insólitas ao se observar como elas se relacionam com os 

outros elementos da construção narrativa. Os efeitos gerados pela natureza desta relações podem ser 

vários, como, por exemplo a confirmação de expectativas do fluxo da narrativa pelo leitor, seja na 

relação de uma caracterização de gêneros – literários, textuais – enquanto discursos próprios com 

suas engrenagens particulares. Outro efeito possível seria a quebra destas expectativas, através de 

um estranhamento na “forma” da estrutura narrativa. No que diz respeito a trama, uma outra 
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possibilidade seria a percepção de um caminho inusitado do enredo, que “surpreenderia” o leitor. 

Ao levarmos estas possibilidades em consideração, entendemos o estudo do insólito como uma 

questão empírica e não ontológica. Isto significa dizer que, ao pensarmos o insólito na literatura 

através do foco na leitura de referências internas à narrativa, ou seja, pertinentes à estrutura da obra, 

seus elementos de coesão, suas engrenagens de montagem (ou uma relação lingüístico-simbólica, se 

preferirmos) devemos sempre levar em consideração as referências externas e as relações com 

outras referências e ordens simbólicas – outros discursos – na sociedade e na cultura onde a obra é 

atualizada e tem o seu modo de recepção, ou seja, considerar a esfera do leitor-receptor. É este 

processo de contato entre elemento formal e leitor que possibilita a construção do sentido e do sentir 

que chamamos de efeito insólito. 

AS NARRATIVAS CURTAS DE CLARICE LISPECTOR 

Guiados pelos pressupostos acima, sugerimos observar as narrativas curtas de Clarice 

Lispector descrevendo os possíveis efeitos do insólito presentes em cada uma delas. Escolhemos a 

coletânea de contos Laços de Família (LISPECTOR, 1960) não só pela sugestão da resenha 

editorial acima, mas pricipalmente pela sua relevância no conjunto da obra clariceana e na cena 

literária brasileira (NUNES, 1989). Assim, como resultado de nossas leituras, pudemos perceber 

quatro tipos de tematizações do insólito: 

a) a primeira sugere o insólito de uma forma insólita; um elemento banal, cotidiano é 

tematizado e transmutado como algo insólito, assim como vemos no conto “O ovo e a galinha”; 

b) uma segunda forma apresenta um elemento inesperado na narrativa (momento epifânico), 

sugere uma nova direção (expectativa) que não se concretiza, como nos contos “Amor”, “Laços de 

Família”, e “A imitação da Rosa”. 

c) algo oposto ao efeito acima, o terceiro se compõem de um elemento inesperado na 

narrativa (momento epifânico) que também sugere uma nova direção que, neste caso, efetivamente 

se concretiza (“A mensagem”, “Uma amizade sincera”). 

d) o último corresponde a presença de um elemento afastado das expectativas do senso 

comum, percebido (ou tematizado) como tal pelos personagens, vistos, nesta coletânea, em “Mal 

estar de um Anjo” “Onde estivestes de noite”. Analisaremos a seguir o conto “amor” para ilustrar 

estas propostas. 

 “AMOR” 
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O conto “Amor” um episódio na vida da personagem Ana, mãe de dois filhos, que se refugia 

no cotidiano seguro de seu papel de esposa e cujo receio de encarar ou a loucura ou a crueza de uma 

descida ao interior de si mesma é uma constante: 

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar 
perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a 
surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um 
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior 
parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para 
descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de 
pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, 
continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de 
seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade 
insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o 
quisera e escolhera. (LISPECTOR, 1998: 13) 

Esse receio leva Ana a manter-se sempre ocupada, bem como manter tudo à sua volta sob 

seu controle, pois percebe todos os dias, à certa hora da tarde, a constante ameaça de cair fatalmente 

no mergulho interior. Ana então sufoca a sua ternura pelo espanto, pela perplexidade, ao mergulhar 

conscienteimente num processo de domesticação e banalização da realidade: 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava 
vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas 
funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas 
na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava 
com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para 
fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. 
(LISPECTOR, 1998: 13) 

Uma determinada tarde, ao voltar para casa com sua sacola de compras, Ana se acomoda no 

bonde e pensa em até cochilar; mas a visão de um cego mascando chichete produz em Ana 

perturbação tal que a lança fora da segura rotina programada de seus dias, metodicamente contruída 

por ela: 

Alguma coisa intranqüila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um 
homem cego mascava chicles. (...) O mal estava feito. Por quê? teria esquecido de que 
havia cegos? A piedade a sufocava, Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que 
existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, 
perecível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas 
amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram 
periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por 
um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. 
Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como 
se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma 
calma com que não o eram. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o 
prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. (LISPECTOR, 1998: 
14-5) 

O elemento inesperado, apesar de banal – a presença do cego mascando chicletes – introduz 

um elemento na narrativa que desquilibra, que traz à tona o mal-estar. Este elemento narrativo, que 
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não é absolutamente sobrenatural ou fantástico, assume um papel fundamental no desenvolvimento 

da história e apresenta-se como insólito, perturbador. O destaque para o fato e sua força 

significativa – ao ver o cego, o mundo parece completamente às avessas – esta presente na 

impossibilidade da personagem  construir sentido e voltar a “paz” anterior (ver nossos grifos no 

texto). A rede de tricô que embalava as compras de Ana era como sua própria vida: trabalhada 

diante de uma perspectiva que agora era destruída pela confusão interior que o cego lhe causara “A 

rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o 

sentido e estar num bonde era um fio partido” (LISPECTOR, 1998: 14). 

A partir da visão do cego, tudo no mundo, para Ana, torna-se desordem e perplexidade. Não 

percebe que passou do ponto de descida do bonde há muito e acaba indo parar no Jardim Botânico. 

Este é a nova direção da narrativa que sugerimos acima: a uma aparente nova direção, que nesse 

caso é a ida da personagem para o Jardim Botânico, que momentaneamente reverte a primeira 

expectativa do fio narrativo: que ela fosse para casa. No Jardim Botânico, Ana parece compreender 

todos os segredos do mundo, da existência, tudo o que poderia estar encoberto e a segunda e 

principal expectativa do conto toma forma:  Ana passará a entender as verdades do mundo e mudará 

sua vida. 

Fazia-se no Jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores 
as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos cheios de 
circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de 
sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore 
pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranqüila. O 
assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos.(...) As árvores estavam 
carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e 
homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e 
abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia 
nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias-régias boiavam 
monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou 
rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada... 
(LISPECTOR, 1998: 16) 

A descrição do espaço no qual a personagem vive seu momento é interessante, pois é 

carregada de tons escuros (frutas pretas, sucos roxos, cor de mau-ouro e escarlate) e os termos 

sombrio, monstruoso e a menção a decadência e decomposição sontribuem para a criação de uma 

atmosfera quase gótica, onde, a fruição realçava a perplexidade da personagem ante o absurdo de 

um mundo no qual crianças e homens passam fome. Ana, contudo, lembra-se de seus filhos, e toma 

o caminho de casa, sobressaltada; embora não esteja livre do conhecimento e das sensações que 

experimentara: 

Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com 
uma exclamação de dor. (...) Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as 
maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava — que 
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nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um 
modo moralmente louco de viver. (LISPECTOR, 1998: 17) 

Ao chegar em casa, Ana abraça forte um de seus filhos, percebendo que, não fora lembrar-se 

deles, não fora voltar para aquela casa, então teria ela sido dominada totalmente por um amor à 

humanidade mais intenso e mais nauseante do que qualquer coisa que já sentira, e ao qual tinha 

medo de ainda vir a ceder: 

Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria 
se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha... Havia lugares pobres e ricos que 
precisavam dela. Ela precisava deles... Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da 
criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-
o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. 
(LISPECTOR, 1998: 17) 

Ana, ainda inquieta, solta o filho. Mais tarde, janta com seu marido, parentes e outras 

crianças. Ao longo da noite, ela vai se acalmando e, aos poucos, vai retomando sua antiga 

existência: 

Hoje de tarde alguma coisa tranqüila se rebentara, e na casa toda havia um tom 
humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas 
que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, 
afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem de bondade. E, se atravessara o 
amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum 
mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena 
flama do dia. (LISPECTOR, 1998) 

Apesar da força da experiência e das marcas por ela deixadas, a expectativa de mudança e 

redirecionamento não acontece: Ana volta para sua rotina, para sua vida, e tenta esquecer-se do que 

lhe aconteceu. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

O breve trabalho aqui apresentado sugere um caminho novo para os estudos das narrativas 

curtas de Clarice Lispector e revela a riqueza da obra clariceana que ainda é estímulo para novos 

olhares e novas questões. Esperamos também que nossas observações ajudem a construir um 

caminho de possibilidades que contribuam para a  os estudos sobre a manifestação do insólito na 

literatura de língua portuguesa. 
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