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APRESENTAÇÃO 

 

 

De 18 a 20 de abril de 2011, aconteceu, no Instituto de 

Letras da UERJ, o III Encontro Nacional O Insólito como 

Questão na Narrativa Ficcional/ IX Painel Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional, que teve por temática central O 

insólito e a Literatura Infanto-Juvenil. O evento foi promovido 

pelo SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos Literários da 

UERJ, veículo de ações do Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq 

Nós_do_Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica. 

Em 15 de janeiro de 2007, na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, aconteceu o I Painel 

Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, como resultado 

de um livre de extensão em que se discutiram as estratégias de 

construção do fantástico na narrativa ficcional. O interesse pelos 

estudos do insólito ficcional levou a promoção de novo curso de 

extensão, centrado na obra do escritor brasileiro Murilo Rubião – que 

neste ano de 2011 comemora 20 anos de morte –, resultando na 

realização do II Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional, de 7 a 9 de agosto de 2007, também na Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, 

quando se deu início às temáticas centrais, dedicando-se a‘O insólito 

na narrativa rubiana – Reflexões sobre o insólito na obra de 

Murilo Rubião. A acolhida que essa 2ª edição do evento teve 

motivou a oferta de novo livre de extensão – O insólito na 

Literatura e no Cinema –, que viria ser a temática central do III 

Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, de 8 a 

10 de janeiro de 2008, ainda na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, no campus São Gonçalo. 
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O evento atingira maturidade e necessitava de maior espaço – 

em sentido lato. Assim, o IV Painel Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional, de 22 a 24 de setembro de 2008, aconteceria 

no Instituto de Letras da UERJ, no campus Maracanã, tendo por 

temática central as relações entre O sólito e o insólito. 

Definitivamente no Instituto de Letras, de 23 a 25 de março de 

2009, realizou-se o V Painel Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional, e, junto a ele, inaugurava-se a série dos 

Encontros O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, com 

a realização do I Encontro Nacional, abordando, como temática 

central O Insólito como Questão. Nos dias 3 e 4 de novembro de 

2009, coincidindo com I Encontro Regional O Insólito como 

Questão na Narrativa Ficcional, aconteceu o VI Painel Reflexões 

sobre o Insólito na narrativa ficcional, que tiveram por tema O 

Insólito e seu Duplo. 

A realização dos Paineis/ Encontros Nacional e Regional 

propiciou a constituição de uma rede interrinstitucional de 

pesquisadores envolvidos com a questão do insólito ficcional. Este 

cenário levou a que fossem convidados para o II Encontro Nacional 

O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, coincidente com 

o VII Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, 

que tiveram por tema Insólito, Mitos, Lendas, Crenças, 

pesquisadores do Rio Grande do Sul, de São Paulo e da Bahia. Tal 

empreendimento somente foi possível com o auxílio financeiro das 

Sub-Reitorias da UERJ, do Centro de Educação e Humanidades e do 

Instituto de Letras, além de pequena verba própria do projeto, 

acumulada com a realização dos eventos anteriores. Atingia-se um 

novo grau de maturidade com a articulação dessa rede nacional de 

pesquisadores. O evento teve lugar no Instituto de Letras da UERJ, 

de 20 a 31 de março de 2010. 
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Urgia, nesse momento, o fortalecimento interno do Grupo de 

Pesquisa e coordenador do SePEL.UERJ. Assim, consolidando laços de 

parceira existentes desde a gênese do projeto, reuniram-se o VIII 

Painel e o II Encontro Regional ao V FELLI – Fórum de Estudos 

em Língua e Literatura Inglesa, promovido pelo NDL – Núcleo 

de Desenvolvimento Linguístico, elegendo-se, como tema central 

da tríade de eventos, O insólito em língua inglesa. Esta edição 

conjunta aconteceu de 3 a 5 de novembro de 2010 no Instituo de 

Letras da UERJ. 

Seguindo a mesma estratégia de fortalecimento interno e com 

vistas a voos mais elevados, acontecem de 18 a 20 de abril de 2011, 

o III Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa 

Ficcional e IX Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional, que têm por tema central O Insólito e a Literatura 

Infanto-Juvenil. Para esta edição dos eventos, almeja-se reunir o 

mais amplo e representativo conjunto de pesquisadores nacionais 

dedicados ao estudo da literatura infanto-juvenil, privilegiando suas 

relações com a manifestação do insólito ficcional. 

Os cadernos de resumos e os anais com os trabalhos 

completos de todos os Paineis e Encontros Regional ou Nacional 

encontram-se publicados pelo Publicações dialogarts 

(http://www.dialogarts.uerj.br), um dos mais importantes, ao lado do 

NDL (http://programandl.blogspot.com) e do LABSEM – 

Laboratório Multidisciplinar de Semiótica 

(http://labsemuerj.blogspot.com), projetos parceiros do 

SePEL.UERJ. 

Em 2011, o sucesso dos eventos em torno do insólito 

ficcional, que proporcionou a consolidou das redes de pesquisa entre 

a UERJ, a UNESP e a UFU, principalmente, mas não exclusivamente, 

garantiu a criação de um GT na ANPOLL – Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, intitulado 

http://www.dialogarts.uerj.br/
http://programandl.blogspot.com/
http://labsemuerj.blogspot.com/
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Vertentes do Insólito Ficcional. Em consequência da criação e 

instalação do GT ANPOLL, acontecerá, em 2012, o I Congresso 

Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, em parceria 

interinstitucional com centros de estudo e grupos de pesquisa de 

universidades brasileiras e estrangeiras, que se dedicam à questão. 

Nesse universo, merecem destaque inicial o Grupo de Pesquisa/ 

Diretório CNPq Nós_do_Insólito: vertentes da ficção, da teoria e 

da crítica e o SePEL.UERJ, ambos sediados na UERJ, que vêm 

realizando estes Paineis e os Encontros Regional e Nacional; o 

Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq Vertentes do Fantástico na 

Literatura, reunindo, majoritariamente, pesquisadores intercampi da 

UNESP, que vem realizando o Colóquio Vertentes do Fantástico 

na Literatura, cuja terceira edição acontecerá no campus Assis, em 

2013; o Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq Espacialidades 

artísticas, em sua linha de pesquisa Espaço fantástico, que, 

dentro das atividades do CENA – Colóquio de Estudos em 

Narrativa, promovido na UFU, tem se dedicado à questão. 

ESTE VOLUME REÚNE TEXTOS COMPLETOS DE COMUNICAÇÕES 

APRESENTADAS EM SESSÕES DE SIMPÓSIOS DURANTE O 

EVENTO. 
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O DESFALECIMENTO DE RIOBALDO NO MOMENTO DA 

LUTA ENTRE HERMÓGENES E DIADORIM 

CEZAR, Adelaide Caramuru  

SANTOS, Volnei Edson dos  

Com a morte de Ricardão no Tamanduá-tão, Riobaldo e seus 

jagunços caminham em direção ao arraial do Paredão, objetivando, 

dado o fato de levarem consigo a mulher de Hermógenes, atrair o 

inimigo e terminar a guerra da qual já estavam bem cansados. O 

menino Guirigó, o cego Borromeu e a mulher de Hermógenes vão à 

frente, guardados por dez homens.  

Como diz o dito popular, o feitiço, a certa altura, vira contra o 

feiticeiro, pois o jagunço Trigoso vem com notícias de que, ali perto, 

vinham um homem chamado Abrão e uma moça, trazendo as 

bagagens em dois burros cargueiros. De imediato, sem razão, 

Riobaldo acredita que Otacília, sua noiva, veio em seu encalço e fica 

sem saber que decisão tomar: 

Que de mim? Que diversas honras diferentes homens 

tem, umas às outras contrárias. Na estreitura, sem 

tempo meu, eu podia deixar meus homens? E tinha de 

ir. Não por bons-e-belos, ah. Mas minha Otacília vinha, 

em hora tão despertencida, de todas a vez pior. Eu 
podia requerer amor: − Me dê primavera? Vi tudo 

indeciso de mim, estarrecido – as pedras pretas no 

meio do capim, o campo esticado. Só fiz que no forte 

do sentir eu pudesse era este ameaço de reza: − Me dê 

o meu, só, e que é o que quero e quero!... – Ao Demo 
ou a Deus... A lá eu ia. Otacília não era minha noiva, 

que eu tinha de prezar como vinda minha mulher? Meio 

do mundo. (p. 581)1 

                                                 

 Doutorado pela UNESP, campus de Assis. Professora Associada da Universidade 

Estadual de Londrina. 

 Pós-doutorado pela UNICAMP. Professor Associado da Universidade Estadual de 

Londrina. 

1 Todas as citações de Grande Sertão: Veredas  são extraídas da  19a. edição (Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001). 
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A mulher de Hermógenes estava sendo trazida pelo grupo de 

jagunços ao Paredão para atrair o marido e, desta forma, os 

vingadores de Joca Ramiro poderem matá-lo e terminar, por fim, a 

guerra. Justamente no momento em que estão chegando ao arraial 

do Paredão aparece esta estória estapafúrdia de que Otacília veio ao 

encalço de Riobaldo. Pergunta o leitor: − Não se trata de estratégia 

dos hermógenes para afastar Riobaldo da luta? Não se trata de 

réplica daquela montada pelo grupo de Riobaldo para atrair 

Hermógenes através de sua mulher? 

E a estória vai prosseguindo. Riobaldo, contrariado, reflete: 

―Mas minha Otacília não devia de ter escolhido justo essa ocasião, tão 

destacada de propósitos, para vir aventurar entre homens de morte 

essa delicadez, sem proteção nenhuma, filha-de-família...‖ (p. 573-

574). E, em meio a pensamentos desta espécie, dá-se conta de que 

os moradores do arraial do Paredão, temerosos da guerra prestes a 

eclodir, fogem por toda parte, com suas trouxas nas mãos. E a 

situação prossegue e, nós, leitores, angustiados, querendo saber o 

que acontece com o grupo, com Diadorim... Neste entrave, irrita-nos 

a preocupação de Riobaldo com a pedra antes denominada de safira, 

agora oscilando, no dizer do jagunço, entre pedra de ametista e de 

topázio, querendo saber se ela foi entregue por Seô Habão a 

Otacília... 

Passada toda uma noite, ao surgir da aurora, Riobaldo, depois 

de dormir apenas duas horas, desperta e, em meio a indecisões, 

acaba por afirmar para Alaripe e para Quipes, companheiros nesta 

desventura, ainda que em sua crescente ―incerteza de chefe‖ (p. 

581), para alívio de seus leitores: ―− ‗Vão sozinhos, vocês dois, beira-

rio, procurando‖ (p, 587). 

É chegada, pois, a hora da guerra. No arraial do Paredão, vazio, 

Riobaldo dá as ordens. Tem ciência de que é chegado o momento 

final. Em meio a tantos preparativos, surge-lhe a lembrança da mãe, 
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servindo-lhe como uma espécie de alento e apoio em momento no 

qual está dominado pela insegurança: ―Minha mãe vivesse e viesse, 

ela mesma por nenhum descuido mero não havia de poder me 

reprovar‖ (p. 589). E toda uma noite separa-os da batalha final. 

Diadorim e Riobaldo conversam, se aproximam, como que em 

despedida, sendo registrado no texto passagem de altíssima 

eroticidade: 

Deixei meu corpo querer Diadorim; minha alma? Eu 

tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro, 

assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não 
podia divulgar, mas lembrava, referido, na fantasia da 

idéia. Diadorim – mesmo o bravo guerreiro – ele era 

para tanto carinho: minha repentina vontade era beijar 

aquele perfume no pescoço: a lá, aonde se acaba e 

remansava a dureza do queixo, do rosto... Beleza – o 
que é? E o senhor me jure! Beleza, o formato do rosto 

de um: e que para outro pode ser decreto, e, para 

destino destinar... E eu tinha de gostar tramadamente 

assim, de Diadorim, e calar qualquer palavra. Ele fosse 

uma mulher, e à-alta e desprezadora que sendo, eu me 

encorajava: no dizer paixão e no fazer – pegava, 
diminuía: Ela no meio dos meus braços!(p. 592-593). 

Cansado, Riobaldo dorme e, ao amanhecer, levanta depois de 

todos e, com ―certeza de paz, por horas‖ (p. 595), foi banhar-se no 

rio, quando, nu, é surpreendido por gritos e tiros. Por que a guerra 

tinha que começar em momento tão pouco esperado por Riobaldo? 

Por que tinha que acontecer no momento em que estava nu no 

riacho? Apressado, veste-se, procura aproximar-se do grupo, 

recrimina-se: ―que eu era tonto, e burro, e idiota, porque agora 

estava perdida irremediavelmente minha ocasião, e a guerra 

descambava, fora do meu poder...‖ (p. 596). 

Se até aqui houve a ocorrência de fatos pouco esperados – (1) 

a notícia descabida da aproximação de Otacília; (2) a despreocupação 

de Riobaldo, já um tanto transtornado, incerto e indeciso e tendo, 

assim, ―o espírito em meia-mão‖ (p. 590) com o possível começo da 

guerra quando no encalço da noiva; (3) o início da luta no momento 
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em que Riobaldo está nu no riacho – agora ocorre na narrativa a 

verdadeira inserção do insólito em relação ao qual o próprio Riobaldo 

parece acusar o golpe: ―E vi o mundo fantasmo‖ (p. 595). A voz que 

ouve já advém deste subterrâneo no qual já parecem falar vozes de 

outro mundo e onde as estratégias se veem perdidas, pois mesmo o 

inimigo chega de ―lugar de onde não devia de vir‖ (p. 595). Eis a 

estranha voz a sussurrar nos ouvidos de Riobaldo: 

− Tu não vai lá, tu é dôido?Não adianta... Não vai, e 

deixa que eles mesmos uns e outros resolvam, porque 

agora eles começaram tudo errado e diferente, sem 
perfeição nenhuma, e tu não tem mais nada com isso, 

por causa que eles estragaram a guerra... Assim ouvi, 

sussurro muito suave, vozinha mentindo de muito 

amiga minha. O meu medo? Não. Ah, não. Mas meus 

pêlos crescendo em todo o corpo. Mas essa 
horrorizância. Daquela doçura nojenta de voz. E senti 

meu corpo muito grande. Me xinguei (p. 596). 

Deduz-se do parágrafo acima que o interlocutor de Riobaldo, o 

senhor da cidade, frente ao relato do jagunço daquilo que a voz lhe 

diz, pergunta-lhe se esta voz que ouvia não era, em verdade, seu 

próprio medo. Riobaldo retruca de maneira vaga – ―Não. Ah, não‖ – e 

nós, leitores, ficamos sem saber do que se trata. Seria o demo 

anunciando o momento da cobrança da alma? Seria, como propõe o 

interlocutor urbano, a manifestação do próprio medo do protagonista 

a ouvir vozes não existentes? A interrogação do narrador parece dizer 

ao interlocutor e ao leitor que se trata de algo bem mais intenso do 

que o medo, parecendo que o protagonista se encontrava sob 

influência de algo que beira o horror, como deixa transparecer a 

seguinte descrição fisiológica do sentimento que dele se apossa: ―Mas 

meus pêlos crescendo em todo o corpo (p. 596). Cada um fica com 

sua visão de mundo, acreditando no que quer acreditar, mas o mito 

ou o inconsciente estão, seguramente, inseridos nesta passagem do 

texto. 
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Vencida a voz, Riobaldo retorna aos seus companheiros, 

conforme afirma: ―Aí – como tomei chegada e peguei postura. Valia 

ver – comandar? Gritei: − ‗Chagas de Cristo!...‘ Os meus davam 

ainda outros gritos. A carabina, em mãos, coisa mexedora.‖ (p. 596). 

Em meio a este relato, instauram-se palavras estranhas: ―A gente 

disparava dentro dos quintais, avançávamos. E de detrás das casas. E 

guardávamos o emboque da rua. Diz que lê?; diz-que escreve! Tiro 

ali era máquina. Aos tantos, juntos, relando – cinco deles, cinco 

dedos, cinco mãos‖ (p. 597). Outra passagem insólita? De que fala a 

passagem? Da escrita à máquina? Das palavras como tiros? Do som 

das teclas digitadas como algo análogo ao som das balas? Quando se 

pensa que a leitura deslancha, que se fala apenas da batalha, 

irrompe no discurso outra situação: a do poder das palavras, a da 

feitura do texto, a do autor com sua máquina tecendo sua estória. 

Não há como ler passivamente Grande Sertão: Veredas. A cada 

momento o leitor depara-se com nova situação, obrigando-o a estar 

sempre atento. 

A luta continua. Riobaldo e seus homens vão ganhando terreno. 

O sobrado, onde estão a mulher de Hermógenes, trancada em um 

dos quartos, o menino Guirigó e o cego Borromeu, situa-se 

inteiramente no território conquistado pelos vingadores de Joca 

Ramiro. Na batalha, morre Marcelino Pampa. Riobaldo puxa o corpo 

para tirá-lo da lama, Diadorim cobre o rosto do morto com o chapéu. 

Juntos estão Jiribibe, Diadorim e Riobaldo, em meio a tiroteio: ―Ah 

pá-pá! Falei fogo. Aquilo em volta se arrebentava, balalhava.‖ (p. 

598). Riobaldo olha o sobrado, espaço a partir do qual a narrativa, 

em seu clímax, será daqui a pouco enfocada: 

Com anseio, olhei, para muito ver, o sobrado rico, da 

banda da mão direita da rua, com suas portas e janelas 

pintadas de azul, tão bem esquadriadas. Aquela era a 
residência alta do Paredão, soberana das outras. Dentro 

dela estava sobreguardada a Mulher, de custódia. E o 

menino Guirigó e o cego Borromeu, a salvos. Da parte 
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de cima, das janelas, e das portas, no rés, vez a vez 

meus homens descarregavam. Aquele sobrado, 
sobradão, parava lá, sobre sereno – me prazia tudo 

comandando. (p. 598) 

A hybris de Riobaldo é despertada. Ele quer estar no sobrado, 

quer lá do alto comandar, mas precisa do encorajamento de Diadorim 

que, embora saiba que este lugar ―pouco é, para ações‖ (p. 599), 

conforme anteriormente afirmou para o próprio Riobaldo, contrapõe, 

pelas palavras, colocação anterior e, por não se sabe qual real razão2, 

diz: ― – ‗Tu vai, Riobaldo. Acolá no alto, é que o lugar de chefe. Com 

teu dever, pela pontaria mestra: que lá em riba, de lá tu mais 

alcança... Constante que, aqui, o negócio está garantido...‖ (p. 599). 

Diadorim diz aquilo que Riobaldo quer ouvir e, soberbo, registra seu 

pensamento logo após consentir na colocação persuasiva de 

Diadorim: ―Aquele sobrado era a torre. Assumido superior nas alturas 

dele, é que era para um chefe comandar – reger o todo cantão de 

guerra!‖ (p. 599). 

Utilizando-se deste contraste que se percebe nas palavras de 

Diadorim – o que não deixa de alimentar a hybris tão necessária 

neste momento a Riobaldo −, talvez se possa também trabalhar aqui 

com diferentes hipóteses: (1) de que Riobaldo já se soubesse em 

―impostura de chefe‖ (p. 590); (2) de que já se encontrasse perdido 

em seu comando; (3) de que já estivesse sob influência do horror. 

Talvez Diadorim já tivesse percebido neste Riobaldo ―desmudado‖ os 

sinais do crescente desvario, cumprindo lembrar que já vinha falando 

                                                 

2 Dois podem ser os motivos: (1) o primeiro, aquele apresentado no texto: ―O 

quanto também olhei Diadorim: ele, firme se mostrando, feito veada-mãe que vem 
aparecer e refugir, de propósito, em chamariz de finta, para a gente não dar com o 

veadinho filhote onde é que está amoitado...‖ (p. 599); (2) o segundo, pelo desejo 
de Diadorim matar com as próprias mãos Hermógenes, o que queria ter feito com 

Ricardão, tendo sido, no entanto, impedida por Riobaldo: ―E ele não estava ferido. 
Caminhou mais. Sendo que – e, aí, foi minha idéia? – ah, não; mas vi que 

Diadorim, de ódio, ia pular nele, puxar faca. Só diz fim: num tirte-guarte: atirei, só 
um tiro.‖ (p. 574). 
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seus pensamentos em voz alta, seja quando revela o nome de 

Diadorim a Alaripe e Quipes, no momento em que com os citados 

amigos buscava por Otacília, seja quando fala de seus desejos em 

relação a seu proibido amor à própria Diadorim, conforme foi 

anteriormente citado. 

Seja como for, mal sabe Riobaldo o que o espera no alto desta 

torre! Num não sentido, talvez marcando a presença sempre oculta 

do demo a comandar as escolhas de Riobaldo, aparece, em meio ao 

tiroteio, um passivo gato, apontado por Jiribibe a Riobaldo pouco 

antes de morrer: ―o que era, no fofo da terra, debaixo duma roseira, 

um gatinho preto-e-branco, dormindo seu completo sossego, fosse 

surdo, refestelado: ele estava até de mãos postas...‖ (p. 600). Seria o 

demo a marcar presença? Seria mero acaso um gato em meio ao 

tiroteio? 

As dúvidas continuam, pois, logo a seguir, pouco antes da 

morte de Jiribibe, em meio a tiroteio, aparece a seguinte colocação: 

―E pouco faltava para o quintal do sobrado: só uma cerca miúda, com 

um xuxuzeiro dependurado com xuxús grandes; eram uns xuxús 

enormes‖ (p. 600). O nome do legume tem sua grafia com ―ch‖, ou 

seja, ―chuchu‖, ―chuchuzeiro‖. Ao tanto insistir na letra ―x‖, não estará 

sendo registrado no texto o momento de uma encruzilhada, o 

momento em que se passa de uma instância a outra? Não serão estes 

seis ―x‖ inseridos na narrativa parceiros do gato antes referido? 

Depois deles, o grito de Jiribibe, ―− ‗Vam‘bora, Chefe!‘‖ Terá Jiribibe 

visto mais? Terá presenciado o espaço que se situava à frente? Por 

que queria fugir dele? Bem, tal fato não importa, uma vez que as 

colocações que aqui forem feitas serão decorrentes de deduções. 

Cumpre, no entanto, ressaltar que, quando Riobaldo entrou na casa, 

houve uma saraivada de tiros: ―Aí entrei. Aquela bacia atrás de mim 

levou uma carga de tirázios, com a qual retiniu toda, lata velha...‖ (p. 

600). Seria o anúncio da realização da escolha? Seria o anúncio da 
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passagem para uma nova etapa, a do pagamento da dívida com o 

Demo? Seria prenúncio, se não da morte, da danação, ou da morte e 

da danação? 

Francis Utéza, no capítulo intitulado ―A torre fulminada‖, 

presente em João Guimarães Rosa: Metafísica do Grande Sertão, dá 

destaque à passagem de Riobaldo do fora para o dentro do casarão, 

ressaltando a presença insólita do gato, visto por Jiribibe, conforme 

se lê na seguinte passagem: 

No meio da perigosa travessia, Jiribibe reparara, 
brincando, na presença insólita de um gato: 

No fofo da terra, debaixo duma roseira, um gatinho 

preto-e-branco, dormindo seu completo sossego, fosse 

surdo, refestelado: ele estava até de mãos postas [p. 

442]. 
Na pele, este felino, tranqüilo em plena batalha, reúne 

as cores dos extremos do espectro luminoso. 

Refestelado numa terra fofa – isto é, equilibrada, nem 

muito seca, nem escorrendo água – o animal está à 

vontade junto a uma roseira, isto é, à planta que, para 

os alquimistas, representa tradicionalmente a Pedra 
Filosofal. O gato, de quem os deuses egípcios da luz – 

Ptah, forjador do Raio, e sua esposa Seckmett – tinham 

adotado a aparência, com certeza, não tem nada a 

recear do fogo elementar dos homens, sendo ele o 

portador do espírito celeste do Fogo Sagrado (UTÉZA, 
p. 248). 

Dá ainda destaque à morte de Jiribibe, à grafia errônea de 

―xuxuzeiro‖, à sarivada de tiros na velha bacia, marcando a passagem 

da horizontalidade até então presente para a verticalidade que se 

efetivará quando adentrado no casarão: 

A morte de Jiribibe suspende por um instante a 
travessia, precisamente quando se atingia o último 

círculo, assinalado por um detalhe pitoresco: 

E pouco faltava para o quintal do sobrado: só uma 

cerca miúda, com um xuxuzeiro dependurado com 

xuxus grandes: eram uns xuxus enormes [p. 442]. 
O rapaz não tem o privilégio de transpor esta fronteira 

simbólica, desenhada em torno do monumento por um 

vegetal de proporções extraordinárias, o xuxuzeiro – 

grafado no texto por dois X estranhos. 
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Riobaldo, ao fim do seu percurso horizontal, é saudado 

por uma saraivada de balas no exato momento em que 
empurra a porta da cozinha, ou seja, quando penetra 

no círculo interior da Torre (UTÉZA, P. 248). 

Leitores e interlocutor são conduzidos ao interior do sobrado 

pelo narrador-protagonista. Neste ambiente se insinuará, ainda mais, 

a enorme suscetibilidade daquele que, na procura de uma coragem 

maior – ―Eu queria ser mais do que eu‖ (p. 437) – para além de si 

mesmo, objetivando terminar de vez com Hermógenes, buscou fazer 

um pacto com o diabo, sendo que este, no momento em que deveria 

ocorrer a efetivação do mesmo, nem sequer ‖apareceu nem 

respondeu‖ (p. 438). Sob este ponto de vista, é possível afirmar que, 

no momento do pacto e em todas as direções que se seguem a partir 

deste, Riobaldo parece agir sob influência, como alguém já produzido 

e engolido pelo Sertão. 

Com isto se quer dizer que, mesmo antes de entrar no sobrado 

do Paredão, Riobaldo já se encontrava em um outro mundo, mundo 

este no qual todos os sinais estão como que a marcar o anterior 

encontro com o Demo que, em verdade, é sinônimo de Sertão. Esta 

sinonímia, Demo-Sertão, aparece em Grande Sertão: Veredas no 

momento em que Riobaldo, mais uma vez tomado por sua hybris, 

quer identificar a voz que ri de sua arrogância: 

Nasci para ser. Esbarrando aquele momento, era eu, 

sobre vez, por todos, eu enorme, que era, o que mais 
alto se realçava. E conheci: ofício de destino meu, real, 

era o de não ter medo. Ter medo nenhum. Não tive! 

Não tivesse, e tudo se desmanchava delicado para 

diante de mim, pelo meu vencer: ilha em águas 

claras... Conheci. Enchi minha história. Até que, nisso, 

alguém se riu de mim, como que escutei. O que era um 
riso escondido, tão exato em mim, como o meu 

mesmo, atabafado. Donde desconfiei. Não pensei no 

que não queria pensar; e certifiquei que isso era idéia 

falsa próxima; e, então, eu ia denunciar nome, dar a 

cita:... Satanão! Sujo!... e dele disse somentes – S... – 
Sertão... Sertão... (p. 607). 
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A sinonímia Demo-Sertão é marcada pelo constante comércio 

que neste espaço se efetiva entre Deus e o Diabo. É ainda marcada 

pela carência metafísica própria ao existir no Sertão... Sinonímia 

marcada ainda, na elaboração de Riobaldo-narrador, já na velhice, 

pela constante ocorrência de coisas efetivadas em seus limites, 

sendo, no entanto, simplesmente humanas e até demasiadamente 

humanas e referentes ao caminhar mesmo do homem neste Sertão 

que é exemplar e, por isso mesmo, do tamanho do mundo. Em um 

surpreendente aforismo, Kafka sintetiza a colocação que se vem 

querendo aqui apresentar da seguinte maneira: ―Pode haver um 

conhecimento daquilo que é diabólico, mas não é possível ter-se fé 

nele, porque não há coisas diabólicas para além daquelas que 

existem‖ (KAFKA, p. 41). 

Retornando à linha mestra deste trabalho, deixando de lado a 

anterior divagação, é preciso lembrar que, precedido pelo gato e 

pelos tantos ―x‖ erroneamente grafados nas palavras ―xuxu‖ e 

―xuxuzeiro‖, Riobaldo insere-se, sendo saudado por uma saraivada de 

tiros, num mundo outro, o do sobrado do Paredão. Lá entrando, como 

no pós-pacto, sente muita sede. O ambiente é sombrio. Para 

Riobaldo, ―o ar que dava era como de ser antigo dia-de-domingo‖ 

(601), dia no qual os fiéis vão assistir, sob um pesado ar de incenso e 

vela, a mais uma efetivação do sacrifício de Cristo. Depois de entrar, 

fica sabendo que num dos quartos está a mulher de Hermógenes, 

trancada. O cego Borromeu, guardião da ―chave de todo-tamanho‖ 

(p. 601) quer entregá-la a Riobaldo, que a recusa. A Mulher só sairá 

do quarto quando a guerra estiver finda, quando Riobaldo tiver 

conquistado, através de Diadorim, seu objetivo: a morte de 

Hermógenes. Parece ser, pois, neste espaço, que será efetivado o 

pagamento da dívida para com o Demo. Qual será o preço? Será 

agora um corpo de Mulher oferecido em sacrifício? Para marcar ainda 

mais a possibilidade desta passagem ser vista como a contrapartida 
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do pacto, lê-se, um pouco mais adiante, o seguinte: ―Fazia bem duas 

horas que aquela batalha tinha principiado. Se estava no poder do 

meio-dia‖ (p. 603). Meio-dia que, no dizer de Nietzsche, seria ―o 

instante da sombra mais curta (NIETZSCHE, p. 32), será para 

Riobaldo a hora das ―profundas profundezas‖ (p. 611), hora esta na 

qual se sentirá, verdadeiramente, trespassado. O pacto, sob a 

influência do qual atua Riobaldo, deu-se à meia noite, nas Veredas 

Mortas. Será a contrapartida, o momento de pagamento da hipotética 

dívida, efetivada ao meio-dia, no sobrado do Paredão? 

Riobaldo vive um gradativo processo de completo 

enfraquecimento, enfraquecimento este que já ficara evidente na 

noite em que saiu, em companhia de Alaripe e Quipes, alucinado, em 

busca de Otacília. Nesta passagem, depois de dormir ―em mais de 

umas duas horas‖ (p. 586), ele diz enfaticamente a seu interlocutor 

e, decorrentemente, a nós, seus leitores, o seguinte: 

Por que tudo refiro ao senhor, de tantas passagens? Ah, 

pelo que quando acordei, retenha o seguinte. Acordei 
sentido e mal à parte. Amargava. Devia de ir ter 

cólicas. As ânsias essas, mesmo com outro cansaço. 

Feito sem repouso nenhum, daquelas horas. Assim: eu 

sem segurança nenhuma, só as dúvidas, e nem 

soubesse o que tinha de fazer (p. 586). 

Agora, no sobrado do Paredão, primeiro, sente muita sede, 

depois, ―uma dôr-de-cabeça forte, fincada num ái só, furante de 

verrumas‖ (p. 604). Mesmo assim, não cede e continua atirando com 

seu mosquetão, ainda que com as mãos trementes, com os dedos 

que ―se estremecitavam esfiapado, sacudindo, curvos, que eu tocasse 

sanfona‖ (p. 605). José Gervásio e Araruta, jagunços que lá se 

encontravam, afastam-se das janelas e pedem a Riobaldo que se 

acautele. Ele não lhes dá ouvidos e prossegue, como em uma espécie 

de auto-afirmação de chefe, ponteando sua fala com palavras 

dirigidas a seu interlocutor urbano: ―Eu não estava caçando a morte. 

– o senhor bem me entenda. Eu queria era a coragem maior. Macho 
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com meu fuzil reiúno, dei salvas‖ (p. 605). Em meio a este discurso 

repleto de hybris, pautado pela virilidade de jagunço, surge, no 

entanto, no momento do relato, a dúvida: ―Tive fechado o corpo?‖ (p. 

605), não querendo, em verdade, fazer esta leitura da situação: 

―Quero que não; não pergunto. Não morri, e matei. E vi. Sem perigo 

de minha pessoa‖ (p. 605). 

Enquanto o corpo de Riobaldo vai mostrando esta progressiva 

deterioração – sede, dor-de-cabeça, tremor nas mãos – o 

comportamento, quase sempre beirando o desatino, mais se exalta, 

mostrando-se, cada vez mais, o Urutú-Branco surgido depois do 

pacto a quem tinham ―dado em mão o brinquedo do mundo‖ (p. 

456). Note-se seu comportamento exaltado, como se nenhuma dor 

sentisse: 

Fogo fechado, as cargas de pólvora e o despejar e 
assoviar – como o vento ronda, no final das águas... 

Mesmo assim eu queria e visava, dalí não saí, do vão 

aberto, não dando de meu poder. Desfechei bem. Por 

mim, meu desprezo, como essas assoviantes deles 

varejavam... (p. 605). 

Apesar de todo este gradual esmorecimento, o espírito parece 

ainda continuar ativo, como se acompanhasse do alto o 

encaminhamento da luta, vendo, com orgulho, a conduta dos demais 

jagunços, como é o caso, por exemplo, de João Vaqueiro, 

acompanhado pelos olhos de Riobaldo em seus derradeiros 

momentos de vida: ―mais homem, mais moreno, arrenegando de 

todos os macacos, nem suor ele desperdiçava... o que ele vestiu, 

vestiu, couro é ... e vai embora, dando muito as costas... lá adiante, 

acometendo, contra outros outros... Morreu, que mataram. Em obra 

de umas cem braças‖ (p. 606). Não se sabe se aquilo que é visto 

como valentia não é, em verdade, manifestação da loucura. Os olhos 

veem apenas macheza na conduta. Em contraposição a este espírito 

ainda audacioso, o corpo de Riobaldo vai se deteriorando ainda mais. 
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Agora são os pés que manifestam desajuste, ―E eu, hesitado 

nos meus pés‖ (p. 606), sendo este mal-estar físico acompanhado, 

neste ainda altivo espírito, pela duplicidade entre ser igual ou ser 

diferente dos demais, entre ser um deles e ser o chefe deles, como 

claro fica na seguinte passagem: ―teve o instante, eu sabia meu 

dever de fazer. Descer para lá, me ajuntar com os meus, para ajudar? 

Não podia, não devia de; daí, conheci. Ali, um homem, um chefe, 

carecia de ficar – naquele meu lugar, no sobrado‖ (p. 606). A visão 

dúplice de si mesmo – mero jagunço/chefe de jagunços – é vencida, 

mas, para alívio de consciência, envia à batalha Araruta e José 

Gervásio que, com ele, do alto do sobrado, atiravam. Permanecem, 

pois, a partir deste momento, no alto, destacados de todos, apenas 

Riobaldo, e a ―mulher, o menino e o cego‖ (p. 575). Neste instante, 

outra crise de superioridade no interior de seu crescente desatino 

toma conta de Riobaldo, que fala a seus insólitos companheiros: 

− ―Vocês têm paciência, meus filhos.O mundo é meu, 

mas é demorado...‖ A arte que prometi: que, mais 
baque, mais retumbo, a gente ganhava: a gente 

ganhava... a gente ganhava! Antes bati uma palmada 

firme, no liso da minha coronha. A vitórias! Ah – a 

vitória – eu no meio dela, que com os ventos 

arrastados... (p. 606). 

E a batalha lá embaixo torna a tomar modificação significativa a 

favor dos vingadores de Joca Ramiro: ―repentemente, o pessoal meu 

do Cererê-Velho, sequazes de João Groanhá suprachegavam também, 

enfrentando os Hermógenes pelas costas – davam a toda retaguarda! 

De alegre ser, destampei tiro sobre tiro. A guerra, agora, tinha ficado 

enorme‖ (p. 606). E Riobaldo não se contém em si, inflando-se em 

seu ego como se tudo ainda conspirasse a seu favor em meio a esta 

guerra que, neste momento, se sabe, ele nem comandava mais: 

Nasci para ser. Esbarrando aquele momento, era eu, 

sobre vez, por todos, eu enorme, que era, o que mais 

alto se realçava. E conheci: ofício de destino meu, real, 

era o de não ter medo. Ter medo nenhum. Não tive! 
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Não tivesse, e tudo se desmanchava delicado para 

distante de mim: ilha em águas claras... Conheci. Enchi 
minha história (p. 607). 

Como não lembrar neste momento pleno de manifestação de 

empáfia, momento semelhante ocorrido na passagem do pacto − que 

houve, ou não houve, não se sabe − onde Riobaldo dirige-se ao 

demônio de maneira também assaz insolente, presunçosa, vendo em 

si a superioridade maior? É a passagem na qual Riobaldo afronta o 

demo, tentando com isto atraí-lo para a efetivação do trato a ser 

pago com a alma, sendo entregue em vida, ou precedida, antes da 

entrega, pela danação: 

Quem é que era o Demo, o Sempre-Sério, o Pai da 

Mentira? Ele não tinha carnes de comida da terra, não 

possuía sangue derramável. Viesse, viesse, vinha para 
me obedecer. Trato? Mas trato de iguais com iguais. 

Primeiro, eu era que dava a ordem. E ele vinha para 

supilar o ázimo do espírito da gente? Como podia? Eu 

era eu – mais mil vezes – que estava ali, querendo, 

próprio para afrontar relance tão desmarcado (p. 435). 

E este vínculo entre o momento presente, no qual ―se estava no 

poder do meio-dia‖ (p. 603) e o momento passado supracitado, no 

qual ―A meia-noite vai correndo...‖ (p. 437), fica ainda mais claro a 

seguir. No passado, nas Veredas Mortas, que não mais será 

encontrada, Riobaldo irônicamente ri do demo: ―Ah, ri; ele não‖ (p. 

437). O demo, conforme se sabe, não se manifestou, tendo sido a 

mudança do comportamento de Riobaldo que levou a crer que ele, o 

pacto, tenha se efetivado. No momento da batalha no Paredão, no 

alto do sobrado, quem agora ri é o demo, conforme crença de 

Riobaldo, num movimento ao revés daquele ocorrido nas Veredas 

Mortas: 

Até que, nisso, alguém se riu de mim, como que 

escutei. O que era um riso escondido, tão exato em 

mim, como o meu mesmo, atabafado. Donde 

desconfiei. Não pensei no que não queria pensar; e 
certifiquei que isso era idéia falsa próxima; e, então, eu 
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ia denunciar nome, dar a cita: ... Satanão! Sujo!... e 

dele disse somentes – S... – Sertão... Sertão... (p. 
607). 

Temendo o riso do demo, os músculos de Riobaldo começam, 

involuntariamente a tremer, ―pressenti que a língua estremecia para 

trás, e igual assim todas as partes de minha cara, que tremiam – dos 

beiços, nas faces, até na ponta do nariz e do queixo‖ (p. 607-608). A 

voz não mais atende às necessidades do jagunço, ―E que não 

pronunciei insultos e gritos, mesmo porque minha boca, a modo que 

naquele preciso tremor me mal obedecia‖ (p. 608). E, em meio a esta 

progressiva falência do corpo, a mente, mesmo já cambaleante, 

parece ainda continuar ativa, ―E o que o furor da guerra, lá fora, lá 

embaixo, tomava certa conta de mim‖ (p. 608). 

O próximo passo será a ―dormente dor, nos braços‖ (p. 609), 

acompanhada da percepção de que a guerra tinha tomado outro 

caminho, tinha se reduzido a uma batalha final, corpo a corpo, 

fazendo uso de armas brancas, estando, de um lado, o Hermógenes, 

também chefe e lá embaixo, e, de outro, Diadorim. Desesperado 

diante do que vê, Riobaldo permanece, no entanto , imobilizado por 

forças que lhe são desconhecidas. 

Ao que parece, aquele, que, no momento do pacto, era 

desafiado em seu poder e em seu vir ―para supilar o ázimo do espírito 

da gente‖ (p. 435), mostra agora toda a sua potência para o 

suscetível Riobaldo, subtraindo todas as suas forças: ―Querer mil 

gritar, e não pude, desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas 

ânsias. E tinha o inferno daquela rua, para encurralar comprido... 

Tiraram minha voz‖ (p. 610). Em Riobaldo, cada vez mais vai como 

que se separando corpo de espírito. Embora este, o espírito, se 

apresente delirante e pareça não mais comandar as ações do corpo, 

que se enfraquece, ainda tudo vê, tudo sente, em contrapartida a seu 
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corpo a apresentar-se cada vez mais inerte, conforme se lê na 

seguinte passagem: 

Atirar eu pude? A breca torceu e lesou meus braços, 

estorvados. Pela espinha abaixo, eu suei em fio 

vertiginoso. Quem era que me desbraçava e me peava, 
supilando minhas forças? – ―Tua honra... Minha honra 

de homem valente!...‖ – eu me, em mim, gemi: alma 

que perdeu o corpo. O fuzil caiu de minhas mãos, que 

nem pude segurar com o queixo e com os peitos. Eu vi 

minhas agarras não valerem! Até que trespassei de 
horror, precipício branco (p. 610). 

Agora é a batalha final, corpo a corpo, sendo acompanhada 

pelos olhos de Riobaldo que, em dois parágrafos, situados nas 

páginas 610 e 611, a descreve a seu interlocutor, parágrafos estes 

onde imperam os verbos ―ver‖: (1) ― – eu queria ver – segurar com 

os olhos...‖; (2) ―E eu estava vendo!‖; (3) ―Vi camisa de baetilha, e vi 

as costas de homem remando‖; (4) ―Assim, ah – mirei e vi – o claro 

claramente: aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes... Ah, cravou 

– no vão – e ressurtiu o alto esguicho de sangue: porfiou para bem 

matar!‖ (p. 611). Esta sequência de empregos positivos do verbo 

―ver‖, ―mirar‖, vem cortadas pela expressão O Diabo na rua, no meio 

do redemunho..., que se repete três vezes, tendo sido antes 

prenunciada da seguinte maneira: ―Mas eles vinham, se avinham, 

num pé-de-vento, no desadoro, bramavam, se investiram... – fechou 

o fim e se fizeram‖. Ao dar-se conta de que ―fechou o fim e se 

fizeram‖, o corpo de Riobaldo, que já vinha gradativamente se 

descompondo ganha mais uma etapa e ele conta: ―Boca se encheu de 

cuspes. Babei...‖ Seu enfraquecimento ainda prossegue e confessa 

que ―Sofri rezar, e não podia, num cambaleio‖, ou seja, numa 

sonolência, numa tontura, numa fraqueza. Os tantos empregos 

positivos do verbo ―ver‖, repentinamente cedem lugar a uma forma 

negativa, acompanhada do defalecimento completo do corpo de 

Riobaldo. Assim, também o espírito, que, há pouco, parecia ainda 

comandar com alguma lucidez, une-se a este corpo estarrecido. Aqui 
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se demarca, pois, o fim de mais uma etapa de sua vida, a do 

guerreiro: 

Como, de repente, não vi mais Diadorim! No céu, um 

pano de nuvens... Diadorim! Naquilo, eu pude, no corte 

da dor: me mexi, mordi minha mão, de redoer, com ira 
de tudo... Subi os abismos... De mais longe, agora 

davam uns tiros, esses tiros vinham de profundas 

profundezas. Trespassei. (p. 611). 

Como já se deu a entender, discutir se houve ou não houve o 

pacto é como discutir se Capitu traiu ou não Bentinho. Pelo sim, pelo 

não, o que importa é a competência da linguagem em cada uma das 

citadas obras O que importa, no que diz respeito a Grande Sertão: 

Veredas, é sua capacidade de conduzir-nos, entre as mais diferentes 

possibilidades, a vivenciar plenamente uma profunda experiência do 

insólito. 
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UNHEIMLICH, SEGUNDO SIGMUND FREUD 

SANTOS, Adilson dos  

O ensaio intitulado ―O ‗estranho‘‖3, de Sigmund Freud (1856-

1939), veio a público no outono de 1919. Segundo nota do editor 

                                                 


 Doutor em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Além de lecionar 

nesta instituição, participa do projeto de pesquisa ―Representações do estrangeiro 
(‗duplo exterior‘) e do estranho (‗duplo interior‘) na narrativa literária brasileira‖, 

sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Adelaide Caramuru Cezar. 

3
 O texto publicado pela editora Imago é a tradução de uma edição inglesa – 

Standard Edition (Londres, Hogarth Press). Segundo Alix Strachey, tradutora desta 
versão, embora não constitua ―um equivalente exato do alemão‖ (FREUD: 2006, p. 

237), o termo por ela escolhido para traduzir, em todo o ensaio, a palavra 
unheimlich é o inglês uncanny. Como ela mesmo assinala, à risca, o termo 

unheimlich seria sinônimo de unhomely, que quer dizer, ―o que não é doméstico, 
caseiro, o que não é simples, rude‖ (FREUD: 2006, p. 237). Esta situação gerou 

certa dificuldade para o tradutor brasileiro, visto que o termo uncanny, por sua vez, 
comporta diversas significações. Conforme ele registra em nota de pé-de-página, ―o 

Novo Michaelis (12ª ed., 1972) traduz o adjetivo uncanny por ‗1. esquisito, 

estrambótico; 2. misterioso, fantástico, estranho; 3. nefasto, sinistro; 4. perigoso‘; 
e o Dicionário Mirador das Línguas Portuguesa e Inglesa (1972), por ‗estranho, 

misterioso; sinistro; excepcional, incomum‘‖. Nesse sentido, ―no repertório de 
adjetivos que se apresentam em português‖, optou-se ―por ‗estranho‘, ainda que se 

lhe possa objetar, por vago, indefinido ou impreciso que se tenha tornado o seu 
limite de aplicação na língua, ser excessivamente vasto. Apesar da justa ressalva, 

preferimo-lo a qualquer um dos outros, por ser talvez o único capaz de combinar as 
conotações da área semântica de ‗fantástico‘, ‗misterioso‘, ‗sinistro‘ – embora nele 

de forma mais atenuada do que, individualmente, nestes – com as da área 

assinalada pelo inglês ‗unhomely‘, justamente referido na nota da tradutora 
inglesa‖ (FREUD: 2006, p. 237). 

Além da versão publicada pela editora Imago – e que integra a Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud –, recentemente, a 

Companhia das Letras lançou uma nova edição de suas Obras Completas, 
traduzida, agora, diretamente do alemão. Nesta nova versão, o texto de Freud 

aparece traduzido como ―O inquietante‖. Tal como acontecera com a tradução 
inglesa – e, consequentemente, com a brasileira publicada pela Imago – o tradutor 

da Companhia das Letras deparou-se com os obstáculos provocados pela palavra 

unheimlich. De acordo com comentário por ele efetivado em nota de pé-de-página, 
―por razões que ficarão evidentes no próprio texto, é desnecessário chamar a 

atenção do leitor para a insuficiência da tradução desse termo, que é também o 
título do ensaio. Limitemo-nos a registrar as soluções adotadas em algumas 

versões estrangeiras deste ensaio (duas em espanhol, a da Biblioteca Nueva e a da 
Amorrortu, a italiana da Boringhieri, a francesa da Gallimard e a Standard inglesa): 

Lo siniestro, Lo ominoso, Il perturbante, L‘inquiétante étrangeté, The uncanny‖ 
(FREUD: 2010, p. 329). 
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inglês, presente na edição brasileira publicada pela editora Imago, 

Das unheimliche, como é denominado o texto de Freud em alemão, é 

a versão reescrita de ―um velho texto de uma gaveta‖ (FREUD: 2006, 

p. 235)4. Ainda de acordo com o editor (2006, p. 235), não se sabe 

quando o mesmo foi originariamente escrito e o quanto mudou, 

embora uma nota, citada na obra Totem e Tabu, mostre que o tema 

deste ensaio já estava presente em sua mente em 1913. 

O ensaio de Freud tem início com uma colocação bastante 

interessante. Segundo o conceito do psicanalista, a estética não está 

―limitada à teoria do belo‖ e, por ela, deve-se entender a ―teoria das 

qualidades de nosso sentir‖ (2010, p. 329). De acordo com Freud, 

embora se compreenda a estética de tal forma, é ainda muito raro 

que um psicanalista se sinta estimulado a realizar investigações 

estéticas e, quando o faz, geralmente, seu interesse recai sobre um 

âmbito particular desta matéria, âmbito este provavelmente 

marginal, como, por exemplo, o do ―estranho‖. Será precisamente 

sobre este campo específico da estética que o psicanalista irá 

empreender, a partir de então, sua pesquisa. 

De acordo com Freud, não há dúvidas de que o ―estranho‖ 

relaciona-se ao que é ―assustador‖ (2006, p. 237), ―terrível, ao que 

desperta angústia e horror, e também está claro que o termo não é 

usado sempre num sentido bem determinado, de modo que 

geralmente equivale ao angustiante‖ (2010, p. 329), ao que provoca 

―medo‖ (2006, p. 237). Trata-se, pois, de um ramo da estética difícil 

                                                                                                                                               

Considerando as razões apresentadas pelo tradutor da Imago, ou seja, de que o 
termo ―estranho‖ compreende os sentidos de ―fantástico‖, ―misterioso‖ e ―sinistro‖, 

bem como o fato de que, comumente, este vocábulo seja o mais empregado em 

estudos sobre o tema, optamos por sua utilização em todo este artigo. Isto não 
significa dizer que desconsideraremos o texto recentemente traduzido. Pelo 

contrário, levando-se em conta a fluidez das partes do texto traduzido, por vezes, 
recorreremos à tradução da Companhia da Letras. 

4
 Em todas as demais citações do texto de Freud (2006 e 2010), omitiremos o 

nome do autor e apresentaremos tão-somente o ano da edição e a página 
correspondente. 
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de ser estudado. Tenha-se em vista que a própria literatura 

especializada na matéria o tem negligenciado. Segundo consta, os 

minuciosos tratados de estética estão antes preocupados com as 

―belas, sublimes, atraentes – ou seja, positivas – sensibilidades, de 

suas condições e dos objetos que as provocam, do que‖ com aquelas 

sensibilidades ―contrárias, repulsivas, dolorosas‖ (2010, p. 330) e 

aflitivas. Como se isso não bastasse, a literatura médico-psicológica 

da época também tem deixado de lado o tema do ―estranho‖. Tal 

como afirma Freud, na língua alemã, há apenas um estudo de Ernst 

Jentsch (1867-?), de 1906, dotado de conteúdo fecundo, todavia não 

exaustivo. 

Comentando sobre o trabalho deste estudioso, Freud diz que 

seu autor tem toda razão ao destacar, como uma dificuldade no 

estudo do estranho, que ―a suscetibilidade para esse sentimento varia 

enormemente de pessoa para pessoa‖ (2010, p. 330). No entanto, 

para o psicanalista, isso não significa que devemos perder o ânimo de 

procurar casos em que essa categoria de sentimento seja reconhecida 

sem hesitações pela maioria das pessoas. Para isso, Freud afirma que 

há dois caminhos que podem ser trilhados. O primeiro seria o de 

―descobrir que significado veio a ligar-se à palavra ‗estranho‘ no 

decorrer da sua história‖. O segundo seria o de ―reunir todas aquelas 

propriedades de pessoas, coisas, impressões sensórias, experiências 

e situações que despertam em nós o sentimento de estranheza, e 

inferir, então, a natureza desconhecida do estranho a partir de tudo o 

que esses exemplos têm em comum‖ (2006, p. 238). Segundo o 

psicanalista, ―ambos os rumos conduzem ao mesmo resultado: o 

estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é 

conhecido, de velho, e há muito familiar‖ (2006, p. 238), ou seja, ―há 

muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através 

do processo da repressão‖ (2006, p. 258). Em outras palavras, é 

como um duplo, um alter interno que, em decorrência de uma 
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motivação interna ou externa, pode voltar ao consciente produzindo a 

impressão do estranho. 

No que diz respeito ao primeiro caminho a ser trilhado – que é 

o do exame do uso linguístico do termo ―estranho‖ – Freud constata 

que muitas línguas não possuem um vocábulo específico que 

expresse satisfatoriamente ―essa particular nuança do que é 

assustador‖ (2006, p. 239) – fato que não se constata na língua 

alemã. Isso fica evidente através do minucioso estudo por ele 

empreendido acerca das palavras heimlich (―pertencente à casa‖, 

―não estranho‖, ―familiar‖, ―doméstico‖, ―autóctone‖, ―caro e íntimo‖, 

―aconchegado‖ e ―amistoso‖) e unheimlich (―não conhecido‖, não 

familiar), portanto, palavras opostas. Em sua pesquisa linguística, o 

psicanalista mostra que, além dessa conotação mais usual, o termo 

heimlich também quer dizer ―escondido, oculto da vista, de modo que 

os outros não consigam saber, sonegado aos outros‖ (2006, p. 241). 

Nesse sentido, ―entre os seus diferentes matizes de significado a 

palavra ‗heimlich‘ exibe um que é idêntico ao seu oposto, 

‗unheimlich‘5. Assim, o que é heimlich vem a ser unheimlich (2006, p. 

242), assinalando, desse modo, que o conhecido carreia junto 

consigo o seu duplo (o desconhecido) a partir da própria palavra que 

o nomeia. Vale mencionar que, conforme Freud, ―‗unheimlich‘ é 

habitualmente usado [...] apenas como o contrário do primeiro 

significado de ‗heimlich‘, e não do segundo‖ (2006, p. 243). Trata-se, 

pois, de ―uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da 

ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, 

                                                 

5 Recorrendo ao Dicionário da língua alemã, de Daniel Sanders (1860), Freud 
encontra e destaca em itálico um exemplo que atesta esta ambiguidade do termo: 

―‗Os Zecks [nome de família] são todos ‗heimlich‘.‘  ‗‗Heimlich‘? O que você entende 
por ‗heimlich‘?‘ ‗Bem,… são como uma fonte enterrada ou um açude seco. Não se 

pode passar por ali sem ter sempre a sensação de que a água vai brotar de novo.‘ 
‗Oh, nós chamamos a isso ‗unheimlich‘; vocês chamam ‗heimlich‘. Bem, o que faz 

você pensar que há algo secreto e suspeitoso acerca dessa família?‘ (Gutzkow)‖ 
(2006, p. 241). 



34 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie 

de heimlich‖ (2006, p. 244). Aliando-se tal fato à significação dada 

pelo ―negativo ‗un-‘: misterioso, sobrenatural, que desperta horrível 

temor‖ (2006, p. 242), e que representa o ―sinal da repressão‖ 

(2006, p. 262), Freud endossa a definição de estranho dada por 

Schelling (1775-1854): ―‗Unheimlich‘ é o nome de tudo que deveria 

ter permanecido... secreto e oculto, mas veio à luz‘‖ (apud FREUD: 

2006, p. 242). 

Esta descoberta obtida no âmbito da linguagem, juntamente 

com a definição do unheimlich feita por Schelling, encontra 

confirmação e maior clareza na investigação, também operada por 

Freud, de casos individuais do estranho. Trata-se, aqui, do segundo 

caminho a ser trilhado. Nesse momento, o psicanalista transporta-se 

para a literatura a fim de explicar os sentimentos de inquietante 

estranheza suscitados tanto na vida real – a partir da sabedoria 

popular, de experiências próprias e situações vivenciadas por 

pacientes – quanto nas criações ficcionais6. 

Como ponto de partida, Freud recorre ao exemplo citado por 

Ernst Jentsch em seu mencionado estudo. Para este pesquisador, o 

fator essencial para que surja o sentimento estranho é a ―incerteza 

intelectual; de maneira que o estranho seria sempre algo que não se 

sabe como abordar‖ (2006, p. 239). Nesse sentido, 

Jentsch pôs em relevo, como caso privilegiado, a 

‗dúvida de que um ser aparentemente animado esteja 

                                                 

6
 A lista de obras literárias mencionadas no texto de Freud é bastante vasta. Eis 

alguns dos autores e obras aí referidos: ALIGHIERI, Dante. A divina comédia; 

ANDERSEN, Hans Christian. O soldadinho de chumbo; GOETHE, Johann Wolfgang 

von. Fausto; GRIMM, Jacob & GRIMM, Wilhelm. Branca de Neve; HAUFF, Wilhelm. A 
história da mão decepada; HEINE, Heinrich. Os deuses no exílio; HERÓDOTO. 

Rhampsinitus; HOFFMANN, E.T.A. O Homem da Areia, O elixir do diabo; NESTROY, 
Johann. O dilacerado; SCHAEFFER, Albrecht. Josef Montfort; SCHILLER, Friedrich 

von. Guilherme Tell, O anel de Polícrates, Wallensteins Lager; SCHNITZLER, Arthur. 
A profecia; SHAKESPEARE, William. Hamlet, Macbeth, A tempestade, Sonho de uma 

noite de verão, Júlio César; TWAIN, Mark. A tramp abroad; WILDE, Oscar. O 
fantasma de Canterville. 
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de fato vivo ou, inversamente, de que um objeto 

inanimado talvez esteja vivo‘, nisso invocando a 
impressão deixada por figuras de cera, autômatos e 

bonecos engenhosamente fabricados (2010, p. 340). 

Segundo este autor, um dos grandes escritores que teria tido 

êxito em produzir efeitos estranhos em seus contos fantásticos seria 

E. T. A. Hoffmann (1776-1822). Tais colocações remetem, de 

imediato, à sua narrativa ―O Homem da Areia‖ (1815) – texto sobre o 

qual Freud se debruçará com especial atenção e, a partir do qual, 

procurará demonstrar que, diferentemente do que acredita Ernst 

Jentsch, a figura do autômato aparentemente vivo, representada pela 

personagem Olímpia, não é o único nem o principal elemento 

responsável por suscitar a impressão do estranho na narrativa, mas a 

figura que dá título ao conto e que sempre retorna nos momentos 

críticos: o Homem da Areia que arranca os olhos das crianças. 

Resumidamente, ―O Homem da Areia‖ trata da história de 

Natanael, personagem que vive atormentado por um trauma de 

infância. No início do conto, o jovem estudante escreve uma carta ao 

seu amigo, Lotário, irmão de sua noiva, Clara, na qual recorda fatos 

estranhos de seu passado. Ele relata que, na época em que era 

pequeno, era comum, em sua casa, logo após o jantar, ele, a mãe e 

os irmãos sentarem-se em torno do pai que fumava seu cachimbo. 

Todavia, de vez em quando, ele e os demais irmãos eram postos na 

cama mais cedo, com a justificativa dada pela mãe de que o Homem 

da Areia estava prestes a chegar. Natanael ouvia, então, os passos 

pesados de um visitante com o qual o pai, durante toda a noite, 

mantinha-se ocupado. Para confirmar suas suspeitas acerca desta 

figura arrepiante, Natanael recorre às explicações da babá. Na versão 

ameaçadora da empregada, trata-se de 

um homem mau que se aproxima das crianças quando 

elas não querem ir para a cama e lhes joga punhados 

de areia nos olhos; estes então saltam sangrando da 
cabeça e ele os coloca num saco e os leva para a Lua, a 
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fim de alimentar suas criancinhas, que lá ficam no 

ninho e têm bicos retorcidos como corujas, com os 
quais comem os olhos das crianças travessas 

(HOFFMANN: 1996, p. 19). 

Numa determinada ocasião, para descobrir mais sobre o temido 

Homem da Areia, Natanael se esconde no escritório de seu pai e 

reconhece no visitante o advogado Coppelius, um homem repulsivo. 

De seu esconderijo, ele vê os dois realizando o que parece ser uma 

experiência de alquimia. Ao ouvir Coppelius dizer ―Para cá os olhos, 

para cá os olhos‖ (HOFFMANN: 1996, p. 22), horrorizado, Natanael, 

aos gritos, é descoberto, capturado pelo temível visitante, que se 

propõe a tirar seus olhos, e desmaia. Graças à intervenção do pai, 

nada lhe acontece. Um ano depois, o misterioso advogado faz mais 

uma visita noturna e, durante a sessão de alquimia, uma explosão 

acarreta a morte de seu pai. Logo após o acidente, Coppelius 

desaparece. A lembrança de tais fatos marcará o protagonista de 

forma profunda. 

A razão de Natanael ter se lembrado de tais episódios muitos 

anos depois e de tê-los relatado através da carta é que ele acredita 

ter reencontrado Coppelius, agora utilizando uma nova identidade, a 

de Coppola, um óptico ambulante. Após um período de férias ao lado 

de sua noiva, que tenta tranquilizá-lo acerca de sua suposta 

descoberta, Natanael retorna aos estudos e decide comprar um 

binóculo de Coppola, a fim de que este o deixe em paz. Com o 

binóculo, ele avista, na casa em frente à sua, a bela Olímpia, por 

quem se apaixona perdidamente, apesar de todos os avisos. 

Acontece que a amada não passa de uma boneca, construída por 

Coppola/Coppelius – responsável por fornecer os olhos do autômato – 

e seu professor de física, Spallanzani – responsável por fabricar a 

engrenagem. Um dia, Natanael surpreende os dois mestres 

disputando sua obra. No calor da situação, os olhos ensanguentados 

de Olímpia são arremessados ao peito de Natanael. Neste momento, 
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exaltado, Spallanzani exclama que tais olhos haviam sido roubados 

do jovem estudante. Frente ao ocorrido, Natanael enlouquece e seu 

delírio congrega a experiência recente e as reminiscências da morte 

de seu pai. 

Após um período de internação, aparentemente recuperado, ele 

retorna a casa e retoma o noivado com Clara. Durante um passeio, o 

casal resolve subir à alta torre da prefeitura para apreciar a vista lá 

de cima. Ao observar, através de seu binóculo, algo que chama a 

atenção de sua noiva, Natanael tem novo acesso de loucura e tenta 

jogá-la do alto da torre. Porém, o irmão a salva. Ao que tudo indica, a 

figura por ele vista é a do terrível advogado, o que explica o irromper 

da loucura. Logo em seguida, ele se joga da torre. 

Dentre as conclusões de Freud acerca deste conto está a de que 

―o sentimento de algo estranho está ligado diretamente à figura do 

Homem da Areia, isto é, à ideia de ter os olhos roubados‖ (2006, p. 

248). Segundo o psicanalista, ―o estudo dos sonhos, das fantasias e 

dos mitos nos ensinou que o medo em relação aos olhos, o medo de 

ficar cego, é frequentemente um substituto para o medo da 

castração‖ (2010, p. 346). Na história de Hoffmann, a figura do 

Homem da Areia o afastava da presença de seu querido pai e está 

precisamente vinculada à morte deste; além disso, ―sempre surge 

para perturbar o amor‖; ―separa o infeliz estudante de sua noiva e de 

seu melhor amigo, que é o irmão daquela‖; ―destrói seu segundo 

objeto de amor, a bela boneca Olímpia, e leva o próprio estudante ao 

suicídio, quando é iminente a sua feliz união com Clara, após tê-la 

reconquistado‖ (2010, p. 347-348). O Homem da Areia seria, pois, o 

substituto ideal da figura de um ―pai temido, de cujas mãos se espera 

que venha a castração‖ (2010, p. 348). 

Terminada a análise de ―O Homem da Areia‖, Freud passa a 

discorrer sobre os temas que ele julga terem elevado grau do 

estranho. Nesse momento, o ensaísta aborda o motivo específico do 
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duplo, bastante desenvolvido pela literatura romântica do século XIX 

e por ele tido como um dos temas mais notáveis. Diz o autor: 

Todos esses temas dizem respeito ao fenômeno do 

‗duplo‘, que aparece em todas as formas e em todos os 

graus de desenvolvimento. Assim, temos personagens 
que devem ser considerados idênticos porque parecem 

semelhantes, iguais. Essa relação é acentuada por 

processos mentais que saltam de um para outro desses 

personagens – pelo que chamaríamos telepatia –, de 

modo que um possui conhecimento, sentimento e 
experiência em comum com o outro. Ou é marcada 

pelo fato de que o sujeito identifica-se com outra 

pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre quem é 

o seu eu (self), ou substitui o seu próprio eu (self) por 

um estranho. Em outras palavras, há uma duplicação, 

divisão e intercâmbio do eu (self). E, finalmente, há o 
retorno constante da mesma coisa – a repetição dos 

mesmos aspectos [traços faciais], ou características, ou 

vicissitudes, dos mesmos crimes, ou até dos mesmos 

nomes, através das diversas gerações que se sucedem 

(2006, p. 252). 

Diga-se a propósito, certa vez, o próprio Freud experimentou, 

com especial força, a sensação do estranho ao se defrontar, 

inesperadamente, com a figura de seu duplo refletida no espelho da 

porta de um vagão. Eis o relato: 

Estava eu sentado sozinho no meu compartimento no 

carro-leito, quando um solavanco do trem, mais 
violento do que o habitual, fez girar a porta do toalete 

anexo, e um senhor de idade, de roupão e boné de 

viagem, entrou. Presumi que ao deixar o toalete, que 

ficava entre os dois compartimentos, houvesse tomado 

a direção errada e entrado no meu compartimento por 
engano. Levantando-me com a intenção de fazer-lhe 

ver o equívoco, compreendi imediatamente, para 

espanto meu, que o intruso não era senão o meu 

próprio reflexo no espelho da porta aberta. Recordo-me 

ainda que antipatizei totalmente com a sua aparência 

(2006, p. 265). 
Na avaliação do psicanalista, tal desagrado seria ―um 

vestígio da reação arcaica que sente o ‗duplo‘ como 

algo estranho‖ (2006, p. 265). 
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Em seu ensaio, Freud aponta como um dos grandes estudiosos 

do tema do duplo o psicanalista austríaco Otto Rank (1884-1939). Em 

sua obra intitulada O duplo, publicada em 1914, Rank investiga as 

relações do duplo com espíritos guardiões, sósias, irmãos (gêmeos ou 

não), a sombra, o reflexo na água ou no espelho, a imagem captada 

pelo retrato ou plasmada na escultura, bem como com a crença na 

alma e o medo da morte. Aliás, no que se refere a este último item, 

Freud ressalta que 

em nenhum outro âmbito nossos pensamentos e 
sentimentos mudaram tão pouco desde os primórdios, 

o arcaico foi tão bem conservado sob uma fina película, 

como em nossa [temerosa] relação com a morte. Dois 

fatores contribuem para essa imobilidade: a força de 

nossas reações emotivas originais e a incerteza de 
nosso conhecimento científico (2010, p. 361). 

Dito de outro modo, ―quase todos nós ainda pensamos como os 

primitivos‖ (2010, p. 361), o que significa que o nosso medo ―está 

sempre pronto a vir à superfície por qualquer provocação‖ (2006, p. 

259). Em concordância com os apontamentos de Otto Rank, o 

psicanalista afirma que, num tempo remoto e superado, ―o ‗duplo‘ 

tinha um aspecto mais amistoso‖, uma significação favorável, pois era 

uma garantia contra o sepultamento do ―eu‖. Possivelmente, a alma 

imortal foi o primeiro duplo do corpo. Porém, com o passar do tempo, 

de anjo da guarda, ―o duplo converteu-se num objeto de terror [num 

mensageiro da morte], tal como, após o colapso da religião, os 

deuses se transformam em demônios‖ (2006, p. 254). 

Dentre as circunstâncias ou condições em que o familiar – ou o 

que foi familiar (reprimido) – pode retornar, determinando a criação 

de sensações estranhas, Freud cita os seguintes modos arcaicos de 

pensamento: o animismo, os maléficos poderes secretos presentes na 

magia e na bruxaria, a onipotência de pensamentos, a concretização 

de pressentimentos, a pronta realização de desejos, a ação imediata 

do destino no sentido de solucionar determinados problemas, o medo 
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do mau-olhado, o pavor de cadáveres, do retorno dos mortos, da 

morte, de ser enterrado vivo por engano, a crença num mundo 

povoado por espíritos dos seres humanos, a repetição involuntária do 

mesmo (experiências, situações, nomes, números, lugares e etc.) – 

impondo a ideia de algo fatídico e inescapável – e a ação 

independente de membros decepados, tais como cabeça, mãos e pés. 

De acordo com o psicanalista, 

nós – ou os nossos primitivos antepassados - 

acreditamos um dia que essas possibilidades eram 

realidades, e estávamos convictos de que realmente 
aconteciam. Hoje em dia não mais acreditamos nelas, 

superamos esses modos de pensamento; mas não nos 

sentimos muito seguros de nossas novas crenças, e as 

antigas existem ainda dentro de nós, prontas para se 

apoderarem de qualquer confirmação. Tão logo 
acontece realmente em nossas vidas algo que parece 

confirmar as velhas e rejeitadas crenças, sentimos a 

sensação do estranho (2006, p. 264). 

Freud também cita como fatores responsáveis pela experiência 

do estranho os acessos epiléticos e as manifestações de loucura – 

ambos configurados enquanto forças insuspeitadas a agir em regiões 

remotas do indivíduo –, o complexo de castração e a revivência, por 

meio de alguma impressão, de complexos infantis que haviam sido 

reprimidos – elementos já presentes e analisados na narrativa de 

Hoffmann: ―O Homem da Areia‖. 

Em parte de seus apontamentos, o psicanalista parece dialogar 

com Otto Rank. Essas crenças primitivas que foram superadas – mas 

cujos resíduos foram preservados – e que podem outra vez 

confirmar-se, obtendo expressão, somam-se àquelas levantadas por 

Rank. Em seu estudo, Otto Rank evidencia os laços que unem as 

concepções mais arcaicas da alma e do ―eu‖ aos mitos e às figuras da 

literatura moderna. Para ele, o duplo literário é ainda um tema mítico. 

Ao comentar sobre a recorrência de figuras como a sombra, o reflexo 

ou a imagem em obras literárias, o autor diz que ―parece existir um 
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elemento super-individual, comum tanto ao autor como ao leitor, que 

explica o poderoso efeito emocional desses temas. [...] Nestas obras 

literárias, os ecos do remoto passado, conservados por tradição 

etnológica, ressoam em cada indivíduo‖. Segundo o ensaísta, ―a 

representação coletiva e individual destas ideias se apóia em simples 

base psicológica‖ e é com base no folclore que ele procura dar a sua 

explicação (RANK: 1939, p. 89-90). Em suas pesquisas, Rank e Freud 

caracterizam, pois, a duplicidade como portadora da angústia e do 

mal. 

Na problemática do estranho, é frequente a extinção da 

distinção entre imaginação e realidade. De acordo com Freud, um 

efeito estranho é gerado quando algo que até então considerávamos 

como imaginário apresenta-se diante de nós na realidade, ou quando 

o duplo, cuja propriedade seria a de representar e simbolizar, 

apropria-se das totais competências e funções do ―eu‖ de que é 

representação ou símbolo. Desse conflito entre subjetividade e 

mundo objetivo, resultam as mais variadas dúvidas. Poderíamos 

indagar: Seria o mundo real o responsável pela situação 

experienciada ou teria o mundo sobrenatural transbordado para a 

realidade imediata? Estaria alguém em estado de puro delírio, 

confusão, ou seria este real realmente provável? Quais são limites 

entre o real e o imaginário, entre a razão e a loucura? É possível o 

rompimento e a mistura destas duas realidades? Quem é o ―eu‖ 

(original/modelo) e quem é o outro (cópia)? 

De acordo com a leitura empreendida por Freud, constata-se 

que o duplo propicia ao homem tratar-se como objeto. Essa 

capacidade do indivíduo de auto-observação e de autocrítica, 

promovendo uma censura dentro da mente, é o que ele denomina 

como sendo a sua consciência. Em nota de pé-de-página, ele diz que 

―quando os poetas se queixam de que duas almas habitam o peito 

humano, e quando os psicólogos populares falam em divisão 
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(splitting) do ego das pessoas, estão pensando é nessa divisão (na 

esfera da psicologia do ego) entre a instância crítica e o resto do ego‖ 

(2006, p. 253). A manifestação do nosso outro decorreria justamente 

da vazão de nossos desejos e medos reprimidos no nosso 

inconsciente. Numa operação de autodefesa, o duplo seria projetado 

para fora do eu como algo estranho a si mesmo. Dito de outro modo, 

é como se nós déssemos vida às ameaças que recebemos. 

Para finalizarmos esta apresentação do texto de Freud, cumpre 

expor a explicação deste autor acerca da capacidade de a literatura 

estar, constantemente, reatualizando e inovando o registro de um 

tema tão antigo como o do estranho. Na visão do psicanalista, a 

explicação para esta constante renovação estaria no fato de ―o 

escritor imaginativo‖ ter, ―entre muitas outras, a liberdade de poder 

escolher o seu mundo de representação, de modo que este possa ou 

coincidir com as realidades que nos são familiares, ou afastar-se 

delas o quanto quiser‖ (2006, p. 266), mediante a adoção, por 

exemplo, do sistema animista de crenças7. No mundo da ficção, ele 

dispõe de meios que não existem na vida real para suscitar estranhos 

efeitos e criar novas possibilidades para o estranho. Aliando-se tais 

recursos às já conhecidas condições que operam para produzir 

sentimentos estranhos na vida real, o escritor tem a possibilidade de 

dar vida a uma obra dotada de efeitos estranhos ainda maiores; uma 

obra na qual faça ―emergir eventos que nunca, ou muito raramente, 

acontecem de fato‖. E, assim, ―ao fazê-lo, trai, num certo sentido, a 

superstição que ostensivamente superamos‖ (2006, p. 267), fazendo-

nos reagir como teríamos reagido diante de experiências reais. É por 

isso que 

                                                 

7
 No caso dos contos de fadas, constata-se a predominância da fantasia. Aqui, o 

leitor reconhece, desde o início, o afastamento de sua realidade em relação a ela. 
Portanto, não há estranheza. 
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o estranho, tal como é descrito na literatura, em 

histórias e criações fictícias, [...] é um ramo muito mais 
fértil do que o estranho na vida real, pois contém a 

totalidade deste último e algo mais além disso, algo 

que não pode ser encontrado na vida real. O contraste 

entre o que foi reprimido e o que foi superado não pode 

ser transposto para o estranho em ficção sem 
modificações profundas; pois o reino da fantasia 

depende, para seu efeito, do fato de que o seu 

conteúdo não se submete ao teste de realidade. O 

resultado algo paradoxal é que em primeiro lugar, 

muito daquilo que não é estranho em ficção sê-lo-ia se 

acontecesse na vida real; e, em segundo lugar, que 
existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na 

ficção, do que na vida real (2006, p. 266). 
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ESSAS HISTÓRIAS QUE NOS ASSUSTAM: REFLEXÕES 

SOBRE O MEDO ENQUANTO EXPRESSÃO ESTÉTICA E 

SUAS MANIFESTAÇÕES NA LITERATURA FANTÁSTICA 

MONTAÑÉS, Amanda Pérez * 

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre o medo 

enquanto expressão estética e suas manifestações na literatura 

fantástica. Considerada a emoção mais antiga e mais forte da 

humanidade, o medo provem das fontes do mistério e do sagrado, 

enraizado no imaginário coletivo como forças telúricas terríveis, 

presentes na infância da espécie e no inconsciente de cada um de 

nós. A angústia gerada pelo medo ancestral, ligada aos mecanismos 

de proteção contra o perigo e a morte, ocupa o centro da 

subjetividade, sendo transmitida oralmente de geração em geração. 

Sofrimento e morte são partes integrantes da vida e não há 

como livrar-se delas; tão certo quanto o fato de que nascemos é o 

fato de que iremos ficar doentes, envelhecer e morrer. O temor de 

enfrentar essa inevitável realidade constitui um elemento limitador da 

consciência daquele que é movido e subjugado pelo medo da morte. 

Na experiência de vida, o medo é um estado psicológico da mente 

que atua como uma espécie de defesa do ego diante do temor de 

sofrer as dores em si mesmo. Quanto mais desafiadora ou 

ameaçadora é a situação, maior o medo da pessoa. 
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Essa angústia atávica, profundamente enraizada na experiência 

mental de cada um de nós, é provocada pela percepção de nossa 

insignificância diante do universo, da fugacidade da vida, das vastas 

zonas sombrias do desconhecido. ―É um sentimento vital que nos 

protege dos riscos da morte. Mas, em razão dele desenvolvemos o 

sentido da curiosidade e a disposição à coragem, que superam a 

mera função de defesa da sobrevivência, pois possibilita a expansão 

das pulsões de vida.‖ (KEHL, 2007, p.89).  Sem dúvida, na maioria 

das pessoas o lado tenebroso, o medo da morte, permanece 

inconsciente e oculto nas sombras da mente. Cabe ao herói, 

encarregado de redimir a sociedade pelo domínio das paixões 

tenebrosas, dar-se conta de que a sombra existe e que ele pode tirar 

forças desse repositório sombrio. Ou seja, o herói só pode triunfar 

depois de ter assimilado a sua própria sombra: sua pulsão de morte. 

Para alcançar os poderes da vida o herói tem que defrontar-se 

com o poder das trevas, vencê-lo, matá-lo e provar o sangue do 

―dragão‖ para incorporar seu poder. Nas histórias fantásticas o dragão 

aparece como um guardião severo dos tesouros ocultos e como tal, o 

adversário que deve ser eliminado para se ter acesso a eles. Na lenda 

de Siegfried, por exemplo, o tesouro guardado pelo dragão é a 

imortalidade. ―O Matador do Dragão é o sacrificador, que aplaca a 

potência divina e com ela se identifica. O dragão produz o soma que 

é a bebida da imortalidade; ele é o soma da oblação sacrificial.‖ 

(CHEVALIER, 1988, p. 350). 

Segundo Joseph Campbell (1991, p. 163), ―o domínio sobre o 

medo propicia coragem a vida. Esta é a iniciação fundamental de toda 

aventura heróica: destemor e realização‖. O maior ato de heroísmo é 

encontrar dentro de nós mesmos a força necessária para cumprir o 

nosso trágico destino e o nosso sofrimento. Paradoxalmente, ―a causa 

secreta de todo sofrimento é a própria mortalidade, condição 

primordial da vida. Quando se trata de afirmar a vida, a mortalidade 
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não pode ser negada.‖ (ibid, p. VII). Assim, a passagem para a 

plenitude do ser se esconde entre os perigos do desejo e do medo, 

duas forças iguais e infinitas que trabalham no interior das paixões e 

da razão humana; um ponto no qual o tempo e a eternidade são um 

só. 

Mas, ―do que temos medo?‖ pergunta-se Marilena Chauí (2002, 

p. 36) em seu ensaio Sobre o Medo: 

Da morte, foi sempre a resposta. E de todos os males 

que possam simbolizá-la, antecipá-la, recordá-la aos 

mortais [...] De todos os entes reais e imaginários que 
sabemos ou cremos dotados de poder de vida e de 

extermínio: da natureza desacorrentada, da Cólera de 

Deus, da manha do Diabo, da crueldade do tirano, da 

multitude enfurecida; dos cataclismos, da peste, da 

fome e do fogo, da guerra e do fim do mundo. Da roda 
da Fortuna. Da adversidade. Da repressão, murmuram 

os pequenos; da subversão, trovejam os grandes. Do 

que se tem medo? Da morte inglória e infame num 

mundo aristocrático e agonístico para o qual o supremo 

valor é a coragem no campo de batalha. Do que temos 

medo? Da morte seca e nua como um osso, sem 
mediação, Terror no despencar da guilhotina, no 

'suicídio acidental' dos calabouços, no grito abafado dos 

fornos crematórios. Da morte, senhora absoluta, 

enfrentada pelo herói hegeliano para descobrir que não 

era, afinal a verdadeira morte, pois passou por ela e 
não morreu, deixando a vitória àquele que realmente 

tremeu de horror diante dela – o escravo, capaz de 

construir a liberdade [...] Temos medo do grito e do 

silêncio; do vazio e do infinito; do efêmero e do 

definitivo; do para sempre e do nunca mais. 

É do medo do que temos mais medo na vida; o medo do medo 

é a fonte de nossa infelicidade. O sofrimento causado pelo temor de 

morrer nos ameaça, segundo Freud (1974, p. 95), a partir de três 

direções: 

de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à 

dissolução, que nem mesmo pode dispensar o 
sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; 

do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com 

forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e, 



47 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

finalmente, de nossos relacionamentos com os outros 

homens. 

O impulso à auto conservação nasce do medo mítico de perder 

o próprio eu, medo da morte do ser e da destruição que se manifesta 

em toda circunstância que determina sua diminuição ou opressão, 

gerando um recolhimento egocêntrico do sujeito sobre si mesmo. ―O 

eu se torna tão importante para si que tudo o que lhe é exterior, 

outro em relação a si, não tem valor nenhum a não ser um, negativo: 

o outro é visto como hostil, perigoso e devendo ser dominado.‖ 

(MATOS, 1988, p. 142). Assim, a alteridade é negada porque a 

simples existência do outro é a fonte genuína da angústia. Para 

Freud, o sofrimento que provém dessa última fonte, ou seja, do 

relacionamento com os outros, talvez nos seja mais penoso do que 

qualquer outro, ―temos que encará-lo como uma espécie de 

acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente 

inevitável do que o sofrimento oriundo das outras fontes.‖ (FREUD, 

1974, p. 95). 

Embora o medo do outro seja uma variante hegemônica na 

história da humanidade, é o medo ao desconhecido que ainda 

desempenha um papel fundamental na ficção do medo. Esse medo 

ancestral ocuparia ―grande parte de nossa capacidade de 

simbolização na esperança de dominar aquilo que, mais cedo ou mais 

tarde, nos aniquilará.‖ (KEHL, 2007, p. 90). O medo aflora como uma 

experiência passiva que vivenciamos instintivamente, porém, 

carregada de afetos porque encarna um juízo prévio sobre as 

ameaças do mundo e do desconhecido, de quão ameaçadores podem 

ser os perigos a que somos submetidos e sobre os quais não temos 

controle. Surge assim, ―um sentimento de desproteção que é 

alimentado continuamente pela memória de ameaças passadas, por 

relatos de experiências de risco alheias, por nossas convicções sobre 

os perigos a que estamos submetidos.‖ (FRANÇA, 2011, p. 60). 
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Também podemos considerar o medo uma emoção negativa 

porque se converte em fonte de dor e sofrimento interior quando 

antecipamos situações de riscos de vida e projetamos as dores que 

serão ocasionadas por essa experiência futura. ―Sofre-se não por algo 

que esteja ocorrendo no presente, mas que poderá vir a ocorrer. Em 

seus extremos estão a incerteza e o desespero: a primeira 

acompanha o medo de algo que é incerto; o segundo, de algo que é 

inexoravelmente fatal.‖ (ibid, p. 59). 

Para Oscar Cesarotto (2008, p. 12), é a pulsão de morte o pano 

de fundo da metafísica do terror cósmico e o pânico, sua expressão 

física, somática: 

O que não pode ser simbolizado reaparece como afeto, 

como desassossego, como sina, como fatalidade. Em 

definitivo, trata-se do Mal, se manifestando informe ou 

multiforme, eterno e atemporal, o principio oposto da 

ordem natural. O Caos primevo, irredutível, a memória 
indelével de um medo ancestral. 

Ao aproximar-nos do mistério e do desconhecido ficamos o mais 

perto possível do perigo e seus limites. Essa tendência é 

naturalmente reforçada também pelo fato de que incerteza e perigo 

são eternos aliados íntimos, transformando qualquer tipo de mundo 

desconhecido num mundo de perigos e possibilidades maléficas. 

―Quando se sobrepõe a esse senso de medo e de mal o inevitável 

fascínio do maravilhoso e da curiosidade, nasce um conjunto 

composto de emoção aguda e provocação imaginativa cuja vitalidade 

deve necessariamente durar enquanto existir a raça humana.‖ 

(LOVECRAFT, 2008, pp.15,16). 

ESSAS HISTÓRIAS QUE NOS ASSUSTAM 

Traços do medo ancestral podem ser encontrados no folclore 

mais primitivo de todas as culturas e na literatura clássica de todos 

os tempos nas mais variadas formas, cristalizado também nos mitos, 
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nas crenças e lendas sombrias, nas baladas ou nos textos sagrados 

mais arcaicos, persistindo até hoje na literatura fantástica, ―mais ou 

menos disfarçados ou alterados pela técnica moderna.‖ (LOVECRAFT, 

2008, p.21), constituindo assim uma tradição, a ―tradição do medo 

cósmico‖, cuja característica principal seria a de estar relacionada 

com os resquícios de nossa consciência primitiva. Segundo Julio 

França (2011, pp. 58-62), 

O medo atávico em relação ao nosso derradeiro destino 

é a garantia da atração e da universalidade de uma 

longa tradição de narrativas que tematizam o mistério 
da morte – sua insondabilidade, sua inexorabilidade 

[...] narrativas de horror esteticamente superiores 

porque tomam o tema do desconhecido, privilegiando 

os efeitos do medo cósmico no leitor, em detrimento do 

medo físico. 

Alguns autores de ficção de horror, entre eles Poe e Lovecraft, 

vêem no desconhecido uma das fontes do medo mais sombrio e 

maligno dos mistérios cósmicos. Segundo esses autores, daí resulta 

uma estreita relação entre a ficção do horror e as origens primitivas 

de nossas crenças em realidades sobrenaturais. Para Lovecraft (2008, 

p.17) a história fantástica genuína deve ter algo mais que um 

assassinato secreto ou outros símbolos aterradores que são comuns 

nas histórias do simples medo físico e do horrível vulgar: 

A história fantástica genuína tem algo mais que um 

assassinato secreto, ossos ensangüentados, ou algum 

vulto coberto com um lençol arrastando correntes, 

conforme a regra. Uma certa atmosfera inexplicável e 

empolgante de pavor de forças externas desconhecidas 
precisa estar presente; e deve haver um indício, 

expresso com seriedade e dignidade condizentes com o 

tema, daquela mais terrível concepção do cérebro 

humano – uma suspensão ou derrota maligna e 

particular daquelas leis fixas da Natureza que são nossa 
única salvaguarda contra os assaltos do caos e dos 

demônios dos espaços insondáveis. 
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Dessa forma, a ficção fantástica do horror e do sobrenatural, 

como forma literária, tem no medo atávico uma das fontes da 

fantasia e da invenção, sendo seu elemento principal. Nessas 

histórias, o medo da morte é um centro vital que produz no leitor ou 

no espectador prazer e terror, emoções derivadas do suspense e da 

angústia gerada pela história. 

Para cumprir seu efeito, as histórias de terror devem ser uma 

descida às trevas. O horror representado deve sugerir uma ameaça 

real ou potencial de atrocidade e/ou de perigo real, sugando-nos para 

o ambiente sombrio de um mundo maligno, estranho, mas também 

familiar. É um estado psíquico onde somos possuídos pela sensação 

de pânico, sendo arrastados ao abismo de nossa própria mente. 

Assim, entramos em contato com uma carga de energia inconsciente, 

incapazes de controlá-la, precisando passar, da mesma forma que os 

personagens da história, ―por toda uma série de provações e 

revelações de uma jornada de terror no mar noturno de nossa mente, 

enquanto aprendemos a lidar com esse poder sombrio, para 

finalmente emergir, rumo a uma nova vida‖ (CAMPBELL, 1991, p. 

155), ou morrer inexoravelmente. 

Ao vivenciar essa horrível experiência, o leitor-espectador 

também sente prazer de ser tomado pela sensação de terror, sem 

querer fugir do que vai presenciar, participando de um voyeurismo 

desenfreado, rendendo com seu desejo sinistro uma espécie de culto 

ao medo: ―[...] por mais assustadoras que possam ser, as histórias 

terríveis dão satisfação [...] A identificação com os personagens 

proporciona vivências por delegação, sensações e calafrios, e o 

suspense pode ser tensão ou tesão, o corpo em suspensão, um 

doloroso prazer.‖  (CESAROTTO, 2008, p.11). Esse fato explicaria a 

forte adesão que esse tipo de história tem despertado em todas as 

épocas e culturas. ―Desejo e medo: eis as duas emoções pelas quais 
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é governada toda vida na terra. O desejo é a isca, a morte é o arpão.‖ 

(CAMPBELL, 1991, p. 149). 

Nas primitivas histórias de horror, a vivência onírica também 

contribuiu na construção de um mundo irreal ou sobrenatural 

colocando-nos desde os primórdios num universo sagrado e de 

superstição, zona do desconhecido. Entretanto, a narrativa fantástica 

como forma literária fixa e academicamente reconhecida teve um 

segmento final tardio: as narrações góticas e românticas do século 

XVIII. Porém, é na terceira década do século XIX que se vai dar o 

alvorecer literário da narrativa do horror afetando diretamente a 

história do conto fantástico e a ficção curta em geral. Esse alvorecer 

veio na pessoa de Edgar Allan Poe. 

Antes de Poe, boa parte dos escritores fantásticos havia 

trabalhado sem compreender a base psicológica da atração do horror. 

―Poe, ao contrário, percebeu a impessoalidade essencial do 

verdadeiro artífice, e sabia que a função da ficção criativa é apenas 

expressar e interpretar acontecimentos e sensações como eles são, 

independente de para o que eles tendem ou o que provam.‖ 

(LOVECRAFT, 2008, p. 62). Todos os recursos narrativos devem 

colaborar para obter esse efeito, levar o ouvinte a ficar imerso na 

narrativa, sem interferências, vivenciando uma experiência única, que 

envolve os incidentes relatados e o tom com o qual são construídos. 

O leitor apenas absorve os fatos e só após a leitura vai poder digerir 

melhor a história. Nas narrativas de Poe os personagens-espectros 

adquirem, através da exploração desses recursos criativos, uma 

―malignidade convincente‖ graças a um novo padrão de realismo na 

história de horror. 

Um dos aspectos mais relevantes da narrativa fantástica de 

Edgar Allan Poe tem a ver com a técnica mesma de narrar. A 

intensidade pretendida pela 'unidade de efeito' para manter o leitor 

na obra e evitar interferências externas deve ser planejada. Poe 
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defendia a idéia que toda obra devia ser redigida a partir da última 

linha, do desfecho final, o que demonstra sua preocupação com a 

técnica e a composição poética. Primeiro definir o final, aonde chegar, 

em seguida o efeito que se espera do leitor, quais sentimentos esse 

conto despertará, e logo o tom usado para narrar. Só com esse 

planejamento será possível construir uma história concisa, com uma 

seqüência lógica de acontecimento que resultará no desfecho final: 

Para Poe, tais propostas de construção da obra em 

função do um efeito predeterminado, seja no poema, 

seja no conto, primam pela racionalidade. Existe 
sempre a idéia de um projeto, ou propósito ou 

intenção, que posteriormente passa a ser executado, 

mediante trabalho racional. Segundo ele, 'com a 

precisão e rígida lógica de um problema matemático' 

(GOLTIB, 2004,p.38). 

Em seu conhecido ensaio ―A Filosofia da Composição‖ (2008), o 

qual pode servir para abordar o espaço de toda sua obra, ao se referir 

à elaboração de ―O Corvo‖ (1845), Poe diz que este é um poema 

cujos mínimos detalhes foram minuciosamente pensados, sem deixar 

nada ao azar. É em seus contos, porém, onde encontraremos maior 

maestria e genialidade e onde os delírios mentais e o horror cósmico 

se combinam com sua visão particular do ato poético. Segundo Julio 

Cortázar (2004, p. 121), ―Tecnicamente, sua teoria do conto segue de 

perto a doutrina poética: também um conto deve partir da intenção 

de obter um efeito, para o qual o autor inventará os incidentes, 

combinando-os da maneira que melhor o ajude a conseguir o efeito 

preconcebido‖. 

Nesse sentido, e tomando a obra de Edgar Allan Poe como 

exemplo, outro rasgo característico dessas histórias que nos 

assustam pode ser detectado no conhecimento profundo dos recursos 

estilísticos que o escritor deve valer-se para lograr o processo criativo 

e das técnicas por meio das quais produzirá comoção no leitor, 

levando-o a explorar, através desses recursos, os abismos da psique 
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humana para se aventurar no indescritível território do insólito e do 

anômalo. O elemento fantástico e estranho estimula a imaginação do 

leitor. A energia do medo disseminado na história força-o a adentrar o 

lado oculto da realidade, revelando o fantasma interior que todos 

carregamos dentro de nós: o terror ao reconhecer nossas limitações, 

a insondável solidão e destino atávico de deixar de existir. 

O autor de narrativas de horror tem como um de seus objetivos 

principais manter a alma do leitor submissa à história. Por isso, nesse 

tipo de narração a intenção é obter certo efeito, acentuar um clima, 

―para o qual o autor inventará os incidentes, combinando-os da 

maneira que melhor ajude a conseguir o efeito preconcebido‖ 

(CORTÁZAR, 2004, p. 121), qual seja: defrontar o leitor com seu 

destino trágico. 

Ao se referir á técnica usada por Edgar Allan Poe em alguns de 

seus contos, Julio Cortázar assinala: 

Poe procura fazer com que o que ele diz seja presença 

da coisa dita e não discurso sobre a coisa. Nos seus 
melhores contos o método é francamente poético: 

fundo e forma deixam de ter sentido como tais [...], o 

ambiente resulta da eliminação quase absoluta de 

pontes, apresentações e retratos; somos colocados no 

drama, somos obrigados a ler o conto como se 
estivéssemos dentro. (CORTÁZAR, 2004, p. 125). 

Esse efeito na narrativa de Poe deve-se, segundo Cortázar, ao 

ritmo de suas narrativas que está adequado ao ritmo dos 

acontecimentos numa perfeita coerência entre duração e intensidade, 

'intensidade como acontecimento puro', livre de descrições 

preparatórias, de diálogos marginais ou considerações a posteriori, 

deixando só os incidentes que tem uma relação direta com a trama e 

que levaram o leitor ao clímax da história. Dessa forma seus 

melhores relatos (―O Poço e o Pêndulo‖, ―O Coração Delator‖, ―O 

Demônio da Perversidade‖, ―A Queda da Casa Usher‖, entre outros) 

cumprem seu efeito que é provocar a reação buscada no leitor, 
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assaltá-lo, apoderar-se de sua alma, introduzindo-o na terra incógnita 

de uma profunda experiência emocional. Para tal finalidade a 

imaginação e a fantasia criadora trabalham juntas sobre sua matéria 

principal: o inconsciente. Sonhos, alucinações, obsessões transferidos 

com maestria ao relato, o mundo onírico como impulsor das histórias 

narradas: 

Os pesadelos organizam seres como os de seus contos; 

vasta vê-los para sentir o horror, mas é um horror que 

não se explica, que nasce tão só da presença, da 

fatalidade a que a ação os condena ou a que eles 

condenarão a ação. E a escotilha que põe diretamente 
em comunicação o mundo do inconsciente com o palco 

das narrativas de Poe não faz mais que transmudar os 

personagens e os acontecimentos do plano sonhado ao 

plano verbal. (CORTÁZAR, 2004, p. 110). 

Porém, o que surpreende mais na narrativa de Edgar Allan Poe 

é o medo manifestando-se em todos os planos de seus contos; 

mesmo nos que ele julga mais independentes e mais próprios de sua 

consciência pura, o terror nos espreita e penetra fazendo-nos sentir o 

horror do sobrenatural, atiçando em nossa consciência a lembrança 

do 'pânico cósmico', colocando-nos cara-a-cara com o espectral. A 

maior perversidade de Poe provem de seu extraordinário talento para 

compreender como poucos autores, 

[...] a mecânica e fisiologia do medo e da estranheza – 

os detalhes essenciais a enfatizar, as incongruências e 

conceitos precisos a selecionar como preliminares ou 

concomitantes do horror, os incidentes e alusões exatos 

para soltar inocentemente, de antemão, como símbolos 

ou prefigurações de cada passo importante para o 
dénouement repulsivo por vir, a excelente dosagem da 

força acumulada e a infalível precisão na articulação 

das partes que conduzem a uma impecável unidade 

geral e uma assustadora eficiência no momento 

culminante. (LOVECRAFT, 2008, p. 68).  

Dessa forma, graças à inteligência e o talento criativo de Edgar 

Allan Poe, seus contos de horror sobrenatural quebram os limites da 
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realidade numa explosão de energia mítica que ilumina com a 

intensidade de um raio o lado mais sombrio de nós mesmos, fazendo-

nos compreender porque o inominável às vezes se manifesta no 

mundo externo revelando seu lado mais oculto e sinistro. 
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UM MOÇO MUITO BRANCO: AS INQUIETAÇÕES DE 

 UM ALIENÍGENA NO SERTÃO. 

ROLIM, Anderson Teixeira  

―Um moço muito branco‖ é o décimo quarto conto de Primeiras 

Estórias, publicado em 1962. O enredo é bastante simples: numa 

noite, de 1872, um objetivo voador não identificado cruza os céus da 

comarca de Serro Frio, em Minas Gerais. Em seguida, eventos 

cataclísmicos assolam a região. E, daquela terra devastada, surge um 

rapaz mudo, diferente e muito branco. Ele é acolhido pelo fazendeiro 

Hilário Cordeiro e, nos meses que se seguem, as pessoas e os lugares 

que têm contato com o moço não se tornam apenas mais prósperos, 

mas também mais humanos. E, assim como chegou, onze meses 

depois, ele desaparece sem pistas. 

A narrativa se destaca na obra rosiana pelo assunto insólito, um 

alienígena no sertão, assim como, pelas marcações de tempo e 

espaço feitas com exatidão, fato pouco comum no conjunto das obras 

publicadas por Guimarães Rosa. 

A narrativa inicia com uma marcação de tempo e espaço. ―Na 

noite de 11 de novembro de 1872, na comarca de Serro Frio, em 

Minas Gerais‖ (ROSA: 2001, p. 149). Na penúltima página, há outra 

marcação deste tipo: ―(...) no dia da missa da dedicação de Nossa 

Senhora das Neves e vigília da Transfiguração, 5 de agosto, ele veio à 

Fazenda do Casco‖ (ROSA: 2001, p. 154). Há ainda outro modo de 

marcar o tempo no conto, o dia dos santos. Além de Nossa Senhora 

das Neves, também são citados São Félix, o confessor e Santa 

Brígida. A véspera da comemoração desta última santa, 07 de 

outubro, é a marcação temporal para o desaparecimento do moço. 

                                                 

 Mestre em Letras: Estudos Literários e docente da UNOPAR.   
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Assim, de novembro até outubro do ano seguinte, somam-se onze 

meses. Tempo presumível de convívio dos habitantes de Serro Frio 

com o alienígena. 

Guimarães Rosa, em carta ao seu tradutor alemão, Curt Meyer-

Clason, deixou clara sua intenção em relação ao tom que a narrativa 

deveria ter. ―99. [149] - UM MOÇO MUITO BRANCO (NOTA: - Neste 

conto, o tom é de relato real e a linguagem deliberadamente 

arcaizante. Por isto mesmo, acho que talvez a melhor solução, nele, 

será conservarmos os nomes próprios, sem traduzir.)‖ (BUSSOLOTTI: 

2003, p.  348) 

Assim, nestes termos, parece tudo muito fácil para um conto 

rosiano. Apenas parece. 

Esta intenção de ―relato real‖ está mascarada por uma 

marcação do tempo cheia de lacunas ou desvios, confusões com 

datas e nomes santos que negam a exatidão do tempo e do espaço, 

como inicialmente se supõe. Dois dos santos que têm suas datas de 

comemoração como marca de tempo no conto, São Félix e Santa 

Brígida, têm homônimos. Disso implica que, cada nome terá duas 

datas comemorativas. O dia de Santa Brígida de Irlanda é celebrado 

no primeiro de fevereiro, enquanto o de Santa Brígida de Suécia é 

comemorado dia oito de outubro. São Félix é popularmente 

comemorado em dezoito de maio, enquanto ―São Félix, confessor‖ 

(ROSA: 2001, p. 150), é celebrado dia catorze de fevereiro. 

Portanto, apenas é possível presumir um período em que o 

moço esteve naquela comunidade. E, se o calendário hagiográfico 

trabalha com o período de um ano, presume-se, então, que a estada 

do moço seja compreendida neste mesmo período. Ainda assim, no 

conto, o tempo decorrido entre onze de novembro e o dia de São 

Félix de Nola, catorze de fevereiro, aparece como o ―termo de uma 

semana‖ (ROSA: 2001, p. 150). Claramente, há mais de uma semana 

entre novembro de um ano e fevereiro do outro. 
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Isto é apenas um dos indícios de que os dados apresentados 

como marca de tempo e lugar, no conto, não são exatos como 

pretendem parecer. 

A primeira linha do conto já traz uma informação inverossímil. 

Em 1872, não existia mais a comarca de Serro Frio. A pequena vila 

foi alçada à condição de município em 1838, muito antes do período 

em que os fatos narrados supostamente aconteceram. 

Todavia, estas quebras e lacunas não são resultado de uma 

intenção deliberada do narrador em iludir o leitor/ouvinte ou alterar o 

enredo que narra, pois logo após o início da enunciação, adverte 

sobre aquilo está a narrar: 

Seja que da maneira ainda hoje se conta, mas 

transtornado incerto, pelo decorrer do tempo, 

porquanto narrado por filhos ou netos dos que eram 

rapazes, quer ver que meninos, quando em boa hora o 

conheceram. (...) consoante o asseverar 
sobremaravilhado dos coevos (ROSA: 2001, p. 150). 

Logo, percebe-se que os fatos narrados estão bem distantes no 

tempo do momento em que a história é narrada, pois são narrados 

por descendentes daqueles que a testemunharam. Além disso, o 

próprio narrador diz que aquilo que narra é distorcido também pelo 

transmissão oral dos fatos. Por isso, não tem a preocupação de que 

os dados sejam exatos, mas apenas de que pareçam verdadeiros. E, 

ainda que o narrador advirta sobre a falta de verossimilhança dos 

dados que ele informa, faz esforço para imprimir este tom de relato 

real à matéria narrada, como já ficou evidente. 

Este esforço para destacar os detalhes e indicá-los no tempo e 

no espaço, a fim de imprimir verossimilhança, também pode ser 

evidenciado na descrição das personagens locais e, sobretudo, na 

descrição do protagonista. 

A apresentação do moço é bastante extensa se compararmos 

com o tamanho do conto. Ele era ―Tão branco; mas não branquicelo, 
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senão que de um branco leve, semidourado de luz: figurando ter por 

dentro da pele uma segunda claridade‖ (ROSA: 2001, p. 150), 

―Tonto, não era. Só aquela intenção sonhosa, o certo cansaço do ar. 

Surpreendente, contudo, o que assaz observava, resguardado, até 

espreitasse por miúdo os vezos de coisas e pessoas‖ (ROSA: 2001, p. 

151), ―contam que seus olhos eram cor de rosa‖ (ROSA: 2001, p. 

152), tinha ―as mãos não calejadas, alvas e finas, de homem-de-

palácio‖. (ROSA: 2001, p. 153), ―claro como o olho do sol‖, ―plácido‖ 

(ROSA: 2001, p. 155). E, apesar de dar título ao conto, é apenas 

chamado pelo genérico moço. ―Dado que uma graça já devia de ter, 

não se lhe podia outro nome‖ (ROSA: 2001, p. 151). 

Como um exilado, ele dá demonstrações de sentir saudade. 

―Triste, dito, não; mas; como se conseguisse, em si, mais saudade 

que as demais pessoas, saudade inteirada, a salvo do entendimento, 

e que por tanto se apurava numa maior alegria – coração de cão com 

dono‖ (ROSA: 2001, p.  151). ―De memória estranha, só, pois, a de 

olhar ele sempre para cima, o mesmo para o dia que para a noite – 

espiador de estrelas‖ (ROSA: 2001, p. 153). 

Apesar das mãos finas, sem as marcas do trabalho pesado 

comum ao sertanejo, era habilidoso em lidar com a tecnologia da 

época. ―Não embargando que grandes partes tivesse, para o que 

fosse de funções de engenhos, ferramentas e máquinas, ao que se 

prestava fazendo muitas invenções e desembaraçando as ocasiões, 

ladino, cuidoso e acordado‖ (ROSA: 2001, p.  153). 

Não cabe aqui, tanto pela extensão quanto pela repetição, 

enumerar todos os trechos em que o protagonista é descrito, mas 

pelos exemplos dados, evidencia-se que ele não era parecido com os 

moradores do lugar. E a diferença principal, no início, como se viu, 

era a cor da sua pele, muito branca. No entanto, o decorrer da 

narrativa mostra que ele era diferente em muitas outras coisas, ao 

ponto de o padre Bayão afirmar, em carta ao cônego Lessa Cadaval, 
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de Mariana, que, ―Comparados com ele, nós todos, comuns, temos os 

semblantes duros e o aspecto de má fadiga constante‖ (ROSA: 2001, 

p. 152). 

Portanto, de acordo com este trecho da carta, ―todos‖ são 

―comuns‖ se comparados com ele, o incomum. E as descrições das 

outras personagens comprovam isso. Elas compõem um pequeno 

quadro das relações sociais daquela comunidade e, por isso mesmo, 

são poucas as personagens que têm destaque no enredo. Hilário 

Cordeiro é o fazendeiro que acolhe o moço, após os cataclismos. É 

bom hospedeiro e homem caridoso e sensível. Seu opositor direto é 

Duarte Dias, ―além de maligno e injusto, sobre potências: naquele 

coração não caía nunca uma chuvinha‖ (ROSA: 2001, p. 151). Ele é 

pai da moça Viviana, ―mui bonita, mas que não se divertia igual das 

outras‖ (ROSA: 2001, p 154). Dos não abastados, têm destaque José 

Kakende, ―escravo meio alforriado, de um músico sem juízo, e ele 

próprio de ideia conturbada‖ (ROSA: 2001, p. 151) e o cego Nicolau, 

um tipo de mendigo local. Além desses, aparecem, no conto, apenas 

o padre e o cônego já citados, sem descrições específicas, e Quincas 

Medanha, ―notável na política e provedor da Irmandade‖ (ROSA: 

2001, p. 153). 

O conjunto das personagens caracteriza a própria comunidade. 

Assim, nesta trama social notam-se algumas características evidentes 

do espaço em que o enredo se desenvolve, como a baixa densidade 

demográfica e a distância geográfica (300 quilômetros de distância 

até a Sé de Mariana). Enfim, se a marcação do tempo é pouco 

comum à obra rosiana, o espaço parece ser o mesmo de outros 

contos, o sertão mineiro, povoado por figuras notórias como os ricos 

fazendeiros, donos de terras e de homens. Além disso, este é um 

lugar em que o tempo ainda é regulado pelas celebrações religiosas e 

onde a igreja funciona como espaço centralizador dos eventos sociais, 

das celebrações e das tensões entre seus moradores. 
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Neste sentido, o caso de Hilário Cordeiro e Duarte Dias merece 

destaque. Neles, combina apenas o fato de serem fazendeiros 

abastados. À parte disto, eles são o oposto em tudo. Hilário Cordeiro 

representa a bondade humana, é simpático, sensível, bom, correto e 

caridoso. Duarte Dias, por sua vez, é antipático, xenófobo, 

aproveitador, mau, bandido e malandro. 

Os dois personagens, no início do conto, constituem núcleos 

distintos do comportamento humano. É apenas o contato deles com o 

alienígena que transforma esta situação, como se observa no 

primeiro encontro entre o moço e Duarte Dias: 

Do moço, pois, só não se engraçou, antes já de abinício 

o malquerendo – e o reputando por vago e malfeitor a 
rebuço, digno de, noutros tempos, de degredo em 

África e nos ferros de el-rei – um chamado Duarte Dias, 

pai da mais bela moça, por nome Viviana; e do qual se 

sabia ser homem de gênio forte, além de maligno e 

injusto, sobre prepotências: naquele coração não caía 
nunca uma chuvinha. (ROSA: 2001, p. 151) 

Como podemos observar neste trecho, Duarte Dias era homem 

malvado e que, sem motivo qualquer, repudia o estrangeiro 

imediatamente. Vai além, prescrevendo sentença de exílio, com 

preceitos do tempo do império português. Assim como na república 

platônica ideal não há lugar para o estrangeiro, para Duarte Dias não 

há lugar para o forasteiro naquela pequena comunidade, pois ele 

seria decisivo para a deterioração do lugarejo como tal, o que de fato 

se verifica no final do conto. 

O que Duarte Dias não esperava era a transformação que 

aconteceria nele mesmo. Nos meses em que o moço viveu naquela 

localidade, por muitas vezes, Dias encontrou-se com ele e, pouco a 

pouco, passou a afeiçoá-lo. Em certo momento, passa a dar indícios 

da carência da presença do moço. E, para conseguir seu objetivo, 

tenta se aproveitar das mais inusitadas brechas. A primeira delas, na 

saída da igreja, chega a Hilário Cordeiro e argumenta que, ―pela 
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brancura da tez e delicadezas mais, devia ser um dos Rezendes, seus 

parentes, desaparecidos no Condado, no terremoto; e que, pois, até 

reconhecimento de alguma notícia competia-lhe o ter em custódia, 

pelo costume‖ (ROSA: 2001, p. 153). E, neste episódio, Dias não 

desvia de sua ideia antes da intervenção de Quincas Medanha. Já na 

segunda oportunidade, acusa o moço de infamar a filha e obriga-o a 

casar com ela. Esse é o caso da moça Viviana, do qual trataremos 

mais tarde. Aqui, basta saber que ele foi mais uma vez impedido de 

levar o moço, pois ―a grita de Duarte Dias só teve termo, quando o 

padre Bayão, e outros dos mais velhos, lhe rejeitaram tão descabidas 

fúrias e insensatez‖ (ROSA: 2001, p. 154). 

Não tendo mais expedientes que pudesse usar em seu favor, 

Duarte Dias se entrega à verdade e declara, num rompante de amor, 

a necessidade que ele tem do estrangeiro. ―Dizia, e desgovernava as 

palavras, alterado, enquanto que dos olhos lhe corriam bastas 

lágrimas. Ora, não se compreendendo o descabelo de passo tão 

contrariado: o de um homem que, para manifestar o amor, ainda não 

dispunha mais que dos arrebatados meios e modos da violência‖ 

(ROSA: 2001, p. 155). 

Ao contrário do que ele esperava, é o moço quem o leva dali, 

para suas próprias terras e lá mostra onde existiria um grande 

tesouro. No entanto, mais diverso ainda é o próprio tesouro. Quando 

se pode imaginar que a riqueza seria a finalidade maior, para um 

notório ganacioso, vem a surpresa: ―Por arte de qual prodígio, Duarte 

Dias pensou que ia virar riquíssimo, e mudado de fato esteve, da data 

por diante, em homem sucinto, virtuoso e bondoso (ROSA: 2001, p. 

155) 

A transformação de Duarte Dias, de prepotente, injusto e 

maligno em alguém capaz da bondade é o maior indício da grande 

transformação que se opera naquela comunidade. Ele transforma-se 

de tal maneira que morre, literalmente, de tristeza quando o moço 
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desaparece. Mas esta não é a única transformação grave que se 

observa no conto, como ainda veremos. 

Noutro sentido, o contato como estrangeiro para Hilário 

Cordeiro não constitui uma guinada, mas sim, ao contrário, uma 

acentuação dos seus próprios atributos. ―E, todavia, de seu zelo, mais 

para adiante, Hilário Cordeiro, iria ter melhor razão, eis que tudo lhe 

passou a dar sorte, quer na saúde e paz, em sua casa, seja no assaz 

prosperar dos negócios, cabedais e haveres‖ (ROSA: 2001, p. 153) 

Isto indica que não se trata, aqui, portanto, de uma relação a 

levar aos opostos aqueles que nela engajam. Diferentemente, o 

contato com o elemento estrangeiro, neste caso, leva unicamente à 

bondade e à alegria. Assim, Hilário Cordeiro e Duarte Dias, apesar 

das diferenças iniciais, seguem um caminho semelhante de 

prosperidade, que inicia a partir do contato com o alienígena. 

Ainda vale dizer que a etimologia dos nomes destes 

personagens indica outro ponto de contato entre eles. Segundo o 

Dicionário Aurélio, Hilário tem origem latina e significa engraçado. 

Cordeiro tem a mesma origem e significa manso e/ou inocente. 

Somados os conteúdos semânticos, o nome deste personagem indica 

suas características mais evidentes e prenuncia seu papel na trama 

narrativa. Todavia, a partir desta colocação, deve se esperar que a 

etimologia de Duarte Dias mostre o oposto, mas não é o que se 

verifica. 

Duarte tem origem inglesa, variação de Edward, e significa 

guardião e/ou próspero. Dias indica a medição do tempo segundo a 

rotação da terra e, por extensão, o próprio tempo ou momento. Ora, 

prosperidade é um dos atributos de Duarte Dias, assim como de 

Hilário Cordeiro, após o contato com o alienígena. E, o tempo que 

segue o desenrolar dos fatos na trama não pode ser descrito de outro 

modo, senão tempos prósperos (Duarte Dias). 
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Neste mesmo sentido, é importante observar o caso da moça 

Viviana, filha de Duarte Dias, outra personagem que se transforma, 

literalmente a partir do contato com o alienígena. 

Antes de contar esse episódio, o narrador adverte que este fora 

―sempre mal contado‖ (ROSA: 2001, p. 154). Segundo diz, Viviana 

sempre foi uma garota triste, e apesar de toda formosura, ―tinha-se 

para admirar que a beleza do feitio lhe não servisse para transformar, 

no interior, a própria e vagarosa tristeza‖ (ROSA: 2001, p. 154) Mais 

uma vez, é o contato com o estrangeiro que indica o caminho para a 

superação da tristeza e que conduz o contatado a uma situação de 

felicidade. Do mesmo modo que seu pai, ela também é conduzida, 

pelo moço, ao destino que não podia ser senão o dela, o que se 

comprova através da etimologia do nome Viviana: cheia de vida. E, 

mesmo após o estrangeiro desaparecer, ela ―conservou sua alegria‖ 

(ROSA: 2001, p. 155). 

Portanto, o que se avulta, até aqui, é que o estrangeiro exerce 

tal influência sobre essas personagens ao ponto de que não possam 

mais viver como antes viviam, nem Duarte, nem a filha. A maldade e 

a tristeza não cabem mais nestes personagens após o contato com o 

forasteiro. A transformação ocorrida em Duarte e Viviana – 

prosperidade e vida – mostra que o contato com o alienígena serviu, 

essencialmente, para que eles pudessem encontrar seu destino 

natural, já indicado pelo significado de seus nomes. O que existe, 

então, neste ponto é que o estrangeiro serve como guia ou condutor 

para aqueles que o contatam, conduzindo-os, como faz com pai e 

filha, por suas próprias terras, por seus próprios caminhos, por si 

próprios, de modo que, partindo deste momento, compreendam e 

aceitem seu verdadeiro lugar no mundo. 

Portanto, no caso de ―Um moço muito branco‖, existe um 

processo de (re)construção das identidades/alteridades, a partir do 

contato com o alienígena que, por sua vez, constitui-se como um tipo 
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de alteridade extrema: ―Comparados com ele, nós todos, comuns‖ 

(ROSA: 2001, p. 152). Apesar da elipse, é claro o sentido da 

expressão: o moço não tem com quem ou o quê seja comparado. 

Naquela pequena comunidade, ele instaura um novo padrão para o 

re(conhecimento) – autoconhecimento – daqueles que nela vivem. 

Por ser tão distinto, por ser tão estrangeiro, faz com que as 

personagens locais tenham uma nova chance de, através deste 

contato inédito, redefinir-se ou estabelecer-se, definitivamente, como 

seres capazes da bondade e da alegria. 

Neste caso, não se pode dizer que exista, no conto, um 

processo de trocas entre os elementos culturais autóctones e 

estrangeiros, visto que tudo emana deste forasteiro. As personagens 

recebem a influência do estrangeiro, todavia o inverso não ocorre. 

Não existe, em toda a narrativa, uma menção sequer de mudança no 

alienígena e/ou na sua conduta. Nele, que ―fazia para si outra raça‖ 

(ROSA: 2001, p. 150) havia sempre a mesma saudade, paciência e 

brandura. Assim sendo, as transformações estão circunscritas aos 

elementos da comunidade, especialmente Duarte e Viviana, mas 

também reforçado pelo exemplo de Hilário Cordeiro e outros que, 

após o desaparecimento do moço, ―diziam experimentar uma 

saudade e meia-morte‖ (ROSA: 2001, p. 155). 

Destarte. o processo de re(conhecimento) das personagens 

locais se estende a toda comunidade. ―Todos singularmente se 

deploraram, para nunca, mal em pensado. Duvidavam dos ares e 

montes, da solidez da terra‖ (ROSA: 2001, p. 155). Do mesmo modo, 

o lamento da comunidade mostra o apreço que o alienígena passou a 

ter entre eles e a tristeza que a sua falta causava. Mais ainda, 

expresso através de um conceito paradoxal está a representação da 

unidade local, o ―Todos singularmente‖ (ROSA: 2001, p. 155). O 

último parágrafo do conto demonstra como o contato com o moço 

aproxima entre si, em última instância, os moradores e elementos do 
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lugar, Viviana e sua alegria, Kakende e o cego, Hilário cordeiro e os 

outros. 

Assim, ao mesmo tempo em que é distinto e distante, o moço 

surge como o exemplo necessário para que aquela comunidade 

pudesse se reencontrar, ou noutros termos, encontrar sua própria 

alegria. Seria um enredo corriqueiro se, no lugar do alienígena, 

existisse um messias, pois essa é, talvez, a única comparação 

possível para ele, de tanto que a sua descrição aponta para, excesso 

necessário, sua distinta singularidade e poder em conduzir as pessoas 

daquele lugar a um caminho de bondade e prosperidade. 

No entanto, nos termos colocados até aqui, pode parecer, 

então, que a matéria narrada deva transcorrer suavemente, sem 

maiores tensões, mas não é isso que ocorre. 

A função do moço na narrativa e sua descrição combinam com 

o que Freud chama de unheimlich – estranho; inquietante. Para ele, 

―o inquietante é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao 

que é há muito conhecido, bastante familiar‖ (FREUD: 2010, p. 331). 

Deste modo, apesar de alienígena, – no sentido estrito do 

termo – o moço tem feições antropomórficas, evidentes em sua 

descrição. O que o distingue dos habitantes locais são os detalhes: os 

modos, a pele, os olhos, a mudez. E a descrição extensa preza por 

essas minúcias, compondo um personagem estranho e familiar ao 

mesmo tempo, pois, embora seja um estranho ao lugar, o moço é 

acolhido como sendo um deles e é levado aos ritos comuns àquela 

comunidade e participa deles. E é assim que, lentamente, vai 

travando contato com seus habitantes. 

Todavia, o resultado deste contato, para algumas destas 

personagens, também não poderia ser nada além de inquietante. Um 

destes casos é o do cego Nicolau, como se observa: ―(...) à porta da 

igreja se achava um cego, Nicolau, pedidor, o qual, o moço em o 

vendo, olhou-o sem medida e entregadamente – contam que seus 
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olhos eram cor-de-rosa! – e foi em direitura a ele, dando-lhe rápida 

partícula, tirada da algibeira‖ (ROSA: 2001, p. 152). 

O cego imaginou que aquilo era algum tipo diferente de moeda, 

mas percebeu que não se tratava de qualquer moeda. Ele, então, 

pensou ser algo comestível, mas foi advertido pelo menino que lhe 

servia de guia de que era uma semente. 

―Então, o cego guardou, com irados ciúmes e por 

diversos meses, aquela semente, que só foi plantada 

após o remate dos fatos aqui ainda por narrar: e deu 

um azulado pé de flor, da mais rara e inesperada: com 

entreaspecto de serem várias flores numa única, 
entremeadas de maneira impossível, num primor 

confuso, e, as cores, ninguém a respeito delas 

concordou, por desconhecidas no século; definhada, 

com pouco, e secada, sem produzir outras sementes 

nem mudas, e nem os insetos a sabiam procurar‖ 
(ROSA: 2001, p. 152). 

Assim, a planta se constitui como extensão do alienígena 

protagonista. Quando tratada em comparação com a flora nativa, 

tudo nela é díspar: espécie azulada, com flores de cores e formas 

indescritíveis, misturadas e confusas. 

Tanto quanto o moço, a planta causa a estranheza daqueles que 

a veem e, no entanto, ninguém duvida de que seja uma planta e 

nada sobre isto é mencionado na trama, apesar de suas 

características particulares, como foi descrito, serem extremamente 

diversas daquilo que é conhecido pela botânica. 

Assim como a planta, o moço não deixa traços reconhecíveis de 

sua estada. Impossibilitando, por um lado, a probabilidade de uma 

comprovação eficaz e racional de sua diferença para com os demais 

e, por outro lado, restringindo as consequências de seu contato a 

apenas aqueles que foram contatados. 

Além do que já foi tratado acerca do inquietante em relação ao 

protagonista, é aqui que se evidencia, por fim, o unheimlich 

freudiano. Quando observamos a estrutura narrativa, fica destacado o 
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fato de que, como foi dito, o tempo do enunciado está muito distante 

do tempo da enunciação e, por isso mesmo, a matéria narrada é 

duvidosa. Estando certo disso, o narrador se esforça para imprimir, à 

narrativa, o aspecto de história real. É neste movimento que o 

inquietante se manifesta e revela, através do acúmulo lexical – 

palavras relacionadas ao espaço sideral, à luz e às estrelas –, a 

intencionalidade do narrador em fazer com que este sentimento 

recaia sobre seus ouvintes/leitores. 

Na sua análise etimológica do vocábulo unheimlich, Freud 

aponta que, para o filósofo alemão Friedrich Schelling, o ―unheimlich 

seria tudo o que deveria ter permanecido secreto, oculto, mas 

apareceu‖ (FREUD: 2010, p. 338). Assim, o inquietante também se 

relacionaria àquela categoria das coisas não ditas ou secretas, que 

devem manter-se desconhecidas e, em ―Um moço muito branco‖, o 

enunciado é apresentado como um conhecimento antigo, transmitido 

certamente pela oralidade, que também caracteriza o relato. Para 

conseguir impressionar o leitor/ouvinte, o narrador usa de artifícios 

variados, como a suposta exatidão do cronotopo e a referência aos 

narradores contemporâneos ao fato narrado. 

Resulta deste esforço, portanto, uma narrativa artificialmente 

precisa, mas não acurada. O tom realista que recobre o fato narrado 

apenas reforça o seu aspecto mais inquietante: fazer parecer verdade 

aquilo que está longe de ser verossímil. Precisamente o mesmo 

engenho evidenciado por Freud em relação ao ―Homem de Areia‖ de 

Hoffman, quando mostra os mecanismos inconscientes que regulam o 

inquietante na ficção, pois, de acordo com o psicanalista ―(...) para 

que surja o sentimento inquietante é necessário, como sabemos, um 

conflito de julgamento sobre a possibilidade de aquilo superado e não 

mais digno de fé ser mesmo real‖ (FREUD: 2010, p. 372). 

Deste mesmo modo, pode-se dizer que a suposta revelação de 

um conhecimento arcaico, capaz de revolucionar as interações 
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humanas positivamente, associada ao elemento exótico-científico, 

aproxima o conto da ficção científica e do fantástico, nos termos de 

Isaac Asimov. 

É mister dizer, portanto, que se para Freud o estudo do 

inquietante, na literatura, está a serviço da investigação das causas 

dos medos e dos traumas,  para Todorov, em sentido inverso, a 

psicanálise serviria como ferramenta útil à crítica literária. 

Neste sentido, de acordo com Todorov, o estranho seria uma 

categoria distinta do fantástico e do maravilhoso, entretanto análoga 

a elas. Para ele, o estranho é instaurado a partir dos mesmos 

elementos já apontados por Freud, mas necessita de uma conclusão 

racional acerca destes elementos, inclinando o desfecho, 

forçosamente, para uma resolução, quase acusadora, acerca dos 

domínios do pensamento. Não é este o caso do conto rosiano. 

No modelo proposto por Todorov, ―Um moço muito branco‖ é 

um conto relacionado ao fantástico e não ao estranho, pois não 

elucida os eventos que descreve à luz a razão e do conhecimento 

humano. 

Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um 
mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, 

sílfides, nem vampiros se produz um acontecimento 

impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo 

familiar. Que percebe o acontecimento deve optar por 

uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma 
ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as 

leis do mundo seguem sendo o que são, ou o 

acontecimento se produziu realmente, é parte 

integrante da realidade, e então esta realidade está 

regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo é uma 

ilusão, um ser imaginário, ou existe realmente, como 
outros seres, com a diferença de que rara vez o 

encontra.  O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. 

Assim que se escolhe uma das duas respostas, deixa-se 

o terreno do fantástico para entrar em um gênero 

vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a 
vacilação experimentada por um ser que não conhece 

mais que as leis naturais, frente a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural. O conceito de fantástico 
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se define, pois com relação ao real e imaginário, (...) 

(TODOROV: 1975, p. 15). 

Portanto, aqui fica evidente o caráter de narrativa fantástica 

que se depreende de ―Um moço muito branco‖. Ao mesmo tempo em 

que se pode evidenciar o inquietante freudiano, por meio contato do 

alienígena com os nativos, da impressão destes acerca do 

protagonista e também pelos resultados deste encontro, pode-se, 

além disso, mais precisamente, associá-lo à narrativa fantástica, de 

acordo com o modelo estabelecido por Tzvetan Todorov. No conto, a 

impressão que as datas exatas e os dias de santos deixam é 

necessariamente de precisão, pois a cronologia seria uma lei natural, 

eficaz para o estabelecimento da ligação do enunciado à realidade 

que se pretende estabelecer, ao mesmo tempo em que se associam 

ao protagonista as catástrofes na época em ele surge e, 

principalmente, os adventos não explicados de prosperidade daqueles 

que a ele se aproximam. 

A narrativa se encerra com a sentença de sua falta, ―Pois. E 

mais nada‖ (ROSA: 2001, p. 155). Não há justificação lógica para os 

eventos estranhos que o trouxeram àquela comunidade, nem para 

sua partida ou qualquer outro dos eventos narrados. 

Ademais, apenas a referência ao fato de que José Kakende o 

ajudara a acender ―de secreto, com formato, nove fogueiras; e, mais, 

o Kakende soubesse apenas repetir aquelas suas velhas e divagadas 

visões – de nuvem, chamas, ruídos, redondos, rodas geringonça e 

entes‖ (ROSA: 2001, p. 155). 

O meio-escravo é a única testemunha da chegada e da partida 

do extraterrestre. Do mesmo modo que, ao fim, ajuda na partida do 

forasteiro, já no início, após os cataclismos que prenunciam a 

presença do moço, Kakende tenta advertir a população da pequena 

comunidade de que presenciara ―portentosa aparição‖ (ROSA: 2001, 

p. 151). No entanto, apesar do que se espera do um contato tão 
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íntimo, não há transformações evidenciáveis na conduta de Kakende. 

Possivelmente, isso acontece porque Kakende já estava 

completamente no caminho do bem, pois tudo que realiza é em favor 

da comunidade e daqueles que estão próximos a ele, 

indiscriminadamente. 

Enfim, ―Um moço muito branco‖ trata da transformação das 

pessoas através do fortuito contato com um ser muito diferente deles 

mesmos. Reproduz, na sua estrutura profunda, a eterna luta entre o 

bem e o mal, e como é possível, indiscriminadamente, ir de um pólo 

ao outro, através das experiências que o acaso proporciona. 

De fato, admira que Guimarães Rosa tenha construído tal 

história, pois quando o conto foi publicado, em 1962, o assunto dos 

discos voadores era consideravelmente novo, criado por volta de 

1947, na imprensa americana, a partir de um acidente com um balão 

metrológico, em Roswell, Novo México, que ainda hoje chama a 

atenção e gera muita discussão. Some-se a isto o fato de que, no 

Brasil, os primeiros relatos de objetos voadores não identificados 

datarem da década de 1950, conforme os registros da Força Aérea 

Brasileira. E este fato, por si só, já mostra o interesse do autor em 

tratar do assunto insólito/fantástico. 

Finalmente, além das evidências já apontadas acerca do tema, 

ainda merece ser mencionado o título do conto no índice gráfico – em 

Primeiras Estórias cada conto tem um desenho que o resume – criado 

para a edição original da obra, por Luís Jardim, a pedido do autor. 

Neste, o conto é descrito pela configuração de seis pessoas, três de 

cada lado de uma cadeia de montanhas sobre a qual, no meio do 

desenho, paira um pequeno disco voador. Abre o título o desenho de 

uma estrela cadente (ou cometa) e fecha-o o símbolo do infinito. 

A imagem mostra como o protagonista alienígena centraliza 

todos os outros elementos do conto, além de deixar clara a 

interpretação de que o moço é mesmo oriundo de outro planeta, 
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coisa que no texto literário é dado apenas pelas inferências possíveis 

a partir de sua descrição tão distinta e pelo vocabulário espacial que 

reveste o conto. 

Guimarães Rosa era um artífice da palavra, ao mesmo tempo 

em que era seu amante. Ao lançar-se sobre o gênero fantástico, 

propriamente dito, foi capaz de produzir um dos mais interessantes 

contos da literatura brasileira, no que tange o assunto ufológico. 

Além disso, como ficou notório, a leitura conto permite que se 

entrelacem duas vertentes distintas do pensamento acerca do 

insólito. Num primeiro momento, na relação das personagens do 

conto com o protagonista alienígena, destaca-se o conceito freudiano 

de unheimlich, e, mais adiante, no que diz respeito aos elementos da 

narrativa como um todo, o aspecto modelar proposto por Todorov 

para o conto fantástico se mostra ainda mais eficaz. 

Em última instância, o que ultrapassa a superfície estrutural e 

temática do conto é a possibilidade de transformação, quiçá o desejo 

mais íntimo e inconsciente, de seguir o caminho do bem e do bom, 

trazida à tona, para aquela pequena comunidade, através do contato 

com este moço tão estrangeiro. 
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O “EU” ESPECULAR EM “O ESPELHO” DE GUIMARÃES 

ROSA 

JOTA, Cátia Cristina Sanzovo  

Não é incomum na obra rosiana a presença marcante de um 

universo fantástico e enigmático, exercendo fascínio em leitores e 

estudiosos do mundo inteiro. Não é para menos: ―Escritor genial, dos 

poucos que agüentam esse qualitativo em nossa literatura, 

Guimarães Rosa supera e refina o documento, que não obstante 

conhece exaustivamente e cuja força sugestiva guarda intacta, por 

meio da sublimação estética‖ (CANDIDO, 1995, p. 167). Seu estilo 

lingüístico revolucionário juntamente com sua sensibilidade 

transcendental e mítica com relação ao mundo estarrecem e 

encantam, garantindo aos apreciadores da literatura um material 

riquíssimo, quase desconcertante de tão bem construído. 

O conto ―O espelho‖, publicado no livro de contos ―Primeiras 

Estórias‖, faz parte desse contexto.  Nele, o narrador abdica das leis 

da ótica e diz reportar-se ao aspecto transcendental do espelho, seu 

processo analítico percorre todo o texto. Guimarães Rosa investe no 

foco narrativo em primeira pessoa, fazendo toda a dramaticidade do 

enredo advir do ponto de vista do narrador.  De forma simples e 

paradoxal, a problemática do protagonista é introduzida. Protagonista 

este 

que, ao contrário do mito de Narciso, teme sua própria 

imagem e, principalmente, duvida de sua realidade, de 

sua corporiedade. O narrador instaura um diálogo 
forjado, recurso que reduz o diálogo à fala de um único 

                                                 

 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade 

Estadual de Londrina, sob orientação da Professora Doutora Adelaide Caramuru 
Cezar, tendo como linha de pesquisa ―Cânones, idéias e lugares‖. Também é 

colaboradora do projeto ―Representações do estrangeiro (duplo exterior) e do 
estranho (duplo interior) na narrativa literária brasileira‖. 



75 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

personagem, o qual anuncia, mas não permite a 

interrupção de sei discurso, nem a intromissão da fala 
do interlocutor no texto (MESSA, 2000, p. 231). 

O objetivo desse estudo, portanto, é analisar essa travessia 

rumo às fantásticas e imprevisíveis conseqüências que o reflexo 

especular pode originar. Para tanto, as idéias aqui propostas terão 

como base vários autores, mas principalmente, serão alicerçadas no 

conceito de unheimliche, de Freud. 

O artefato que dá nome ao conto é um objeto cuja superfície 

possibilita ao olho humano, por meio de um jogo de luz, visualizar 

sua própria imagem, tal como ela é. O espelho não interpreta a 

imagem, apenas a reflete, é tarefa do cérebro decodificá-la. Nesse 

processo surge o duplo, ou seja, o indivíduo interpreta sua própria 

imagem refletida e a partir daí a realidade reveste-se de uma nova 

identidade, uma vez que ela contempla agora a visão do outro – 

oposto ao olhar que está defronte ao espelho. Devido a essa 

inevitável associação com o duplo, o espelho é considerado pela 

crendice popular um objeto envolto de magia e mistérios. 

Do latim speculum, o vocábulo espelho remete ao ato de 

especular, isto é, investigar teoricamente, ou explorar. Para os 

antigos, especulação é uma palavra que representa 

o hábito de olhar as estrelas, com o auxílio de um 

espelho. Essa operação, altamente intelectual, deu 

origem a uma outra atividade espiritual: a 
consideração, termo também derivado do latim 

(sidusideris = estrela) e que significa ―olhar o conjunto 

das estrelas‖. Ora, o jogo que o conto propõe é 

justamente esse: desenvolver-se uma abstração, 

aproximando o leitor daquilo que o narrador 

ironicamente chama de ―hiperfísica‖ ou ―transfísica‖, 
nomeando com estes neologismos o que a filosofia 

chama de metafísica (CASTRO, 1993, p. 38). 

Especulação, isto é, a averiguação experimentalista e 

investigativa, é o processo metodológico selecionado pelo narrador do 
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conto para articular uma ―espécie de teoria sobre uma verdadeira 

identidade que incorpora aspectos relacionados à alma, à duplicidade, 

à ambigüidade à percepção de um espaço onde tais preocupações 

ganham importância‖ (ASSIS, 2009, p. 16). 

Essa inquirição proposta pelo narrador-personagem, em forma 

de experimentação especulativa, converte ―hipóteses irracionais, 

como o reflexo de um monstro representante do próprio rosto, em 

considerações que merecem atenção e estudo mais detalhado‖ 

(ASSIS, 2009, p. 16). A aterradora visão de uma personalidade 

deformada (o duplo revelado no reflexo especular) levará o narrador 

a encontrar uma terceira imagem que, ao final do conto, gera uma 

outra percepção de identidade. 

Assim, o conto inicia com um convite provocador, incitando o 

interlocutor a juntar-se a ele no experimento a que se propõe: ―Se 

quiser seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a 

que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições‖ 

(ROSA, 2005, p. 113). Novamente aqui, o narrador dá indícios do 

método que pretende seguir, ou seja, a marcha rumo ao 

desconhecido especular será feita pela combinação da exploração 

científica (especulação) com o uso de instâncias instintivas: ―a união 

entre intelecto e a espiritualidade‖ (ASSIS, 2009, p. 19). 

Apesar de interessante e altamente intrigante, a experiência de 

se aprofundar em si mesmo é, segundo o narrador, incógnito à 

maioria das pessoas: ―Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de 

todos, penetrando conhecimento que outros ainda ignoram‖ (ROSA, 

2005, p. 113). O próprio interlocutor é inserido nesse grupo: ―O 

senhor, por exemplo, que sabe e escuta, suponho nem tenha idéia do 

que seja na verdade – um espelho? Demais, decerto das noções de 

física, cm que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao 

transcendente‖ (ROSA, 2005, p. 113). Fica claro que o conhecimento 
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científico do interlocutor não é suficiente para explicar e levar à plena 

compreensão do universo interior suscitada pelo espelho. 

Desse modo, o narrador adota uma postura de condutor seguro 

e competente para desvelar os enigmas da essência humana. A 

procura pelo completo entendimento da própria identidade, ou 

existência, deriva da dicotomia ausência x presença: ―Tudo, aliás, é a 

ponta de um mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. 

Duvida? Quando nada acontece há um milagre que não estamos 

vendo‖ (ROSA, 2005, p. 113). Na concepção do protagonista, o vazio 

não é uma possibilidade. Para se alcançar a transcendência, faz-se 

necessário ter olhos especiais, ―à parte‖. 

Partindo desse suposto conhecimento científico do interlocutor, 

o narrador argumenta: ―Fixemos no concreto. Os espelhos são 

muitos, capitando-lhes as feições; todos refletem-lhes o rosto, e o 

senhor crê-se com o aspecto próprio e praticamente imudado, do 

qual lhe dão imagem fiel‖ (ROSA, 2005, p.113) – múltipla e 

incompreensível, a imagem refletida é inevitavelmente ilusão. 

Até os retratos, mesmo tirados um após o outro, nunca 

refletem imagens idênticas ao original. A honestidade e a 

fidedignidade da imagem especular ficam sob suspeita, já que é 

impossível, segundo o narrador, obter a prova definitiva que 

consistiria em olhar simultaneamente o objeto e a imagem. O espelho 

é um elemento que possibilita o entrever de várias maneiras de se 

perceber a realidade: 

Sua existência modifica a visão de mundo concebido 

pelo pensamento. A certeza do que se vê sofre um 

abalo, pois a imagem formada não corresponde a 

aquilo que espera. Assim, se a existência de um 
espelho pode mostrar uma realidade diferente daquela 

que projetamos, é porque essa realidade não é 

vislumbrada por completo. O que se enxerga é apenas 

parte dela (ASSIS, 2009, p. 21). 
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De que modo saber, então, ―como é que o senhor, eu, os 

restantes próximos, somos no visível (...)? E as máscaras moldadas 

no rosto?‖ (ROSA, 2005, p.113). O espelho guardaria as multíplices 

facetas da primeira imagem refletida nele, escondendo a verdadeira 

identidade do indivíduo. 

O narrador ainda ressalta a importância dos olhos nesse 

processo. Eles constituem-se, segundo o protagonista, instrumentos 

deturpadores da imagem, repletos de uma ―precária visão‖. Os olhos 

constroem somente as imagens que lhes são oportunas, conforme 

ditem as situações. O conto apresenta alguém que contempla a 

subsistência de duas perspectivas: uma dimensão interior e uma 

dimensão exterior. Na grande maioria das vezes, a dimensão interior 

é condicionada a suprimir-se em detrimento da dimensão exterior o 

que ocasiona um eclipse da consciência. Essa sombra visual é 

proveniente da futilidade e da opressão exercidas pelo convívio social 

que aguilhoa e açula o indivíduo. 

Uma das maiores lições do texto rosiano em questão é 

justamente redescobrir a dimensão interior, libertando-a das garras 

que o homem vem cultivando durante tanto tempo. ―A distância entre 

o sujeito e sua essência decorre de maneira pré-concebida como o 

sujeito vê a se mesmo e ao mundo‖ (ASSIS, 2009, p. 39).   Por isso, 

o narrador atenta para o aspecto viciante dos olhos humanos: 

E os próprios olhos, de cada um de nós, padecem 

viciação de origem, defeitos com que cresceram e a 

que se afizeram, mais e mais. Por começo, a criancinha 
vê os objetos invertidos, daí seu desajeitado tatear; só 

a pouco e pouco é que consegue retificar, sobre a 

postura dos volumes externos, uma precária visão. 

Subsistem, porém, outras pechas, e mais graves. Os 

olhos, por enquanto, são a porta do engano; duvide 
deles, dos seus, não de mim.  (ROSA, 2005, p. 115). 

Porém, essa condição é passível de ser superada. A expressão 

―por enquanto‖ mostra que para o protagonista, os olhos podem ser 

trabalhados de forma a ser possível para eles enxergar a verdade 
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sem distorções. Sua intenção é inclusive revelar como esse objetivo 

pode ser atingido. 

De acordo com Platão, a luz é o laço precioso que conecta o 

―sentido da vista‖ e a ―faculdade de ser visto‖. Portanto, é evidente a 

estreita ligação entre os olhos e a luz: aqueles esclarecidos pela 

luminosidade tornam-se aptos a distinguir a verdade, ao passo que 

os olhos turvados pela escuridão jamais discernirão nitidamente a 

veracidade do que vêem: ―parecem quase cegos, como se não 

tivessem uma visão clara‖ (PLATÃO, 2000, p. 205).  Essa dificuldade 

panorâmica, cultivada durante muito tempo, levou o ser humano a 

nutrir uma certa dose de egocentrismo, fator este que originou um 

abismo entre o homem e sua percepção de si mesmo. 

O espelho é um instrumento capaz de propagar a luz. 

Arranjados em ângulo correto, dois espelhos planos podem 

multiplicar a imagem de um indivíduo que esteja posicionado entre 

um e outro. Essas imagens são percebidas pelos olhos como reais, 

porém, essa realidade não se atrela ao concreto, uma vez que esse 

jogo de espelhos permite também a existência de imagens ocultas. A 

inquietação acontece quando o sujeito enxerga uma figura 

destorcida. É exatamente o que se passa com o narrador do conto: 

Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era 

moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei… 
Explico-lhe: dois espelhos – um de parede, o outro de 

porta lateral, aberta em ângulo propício – faziam jogo. 

E o que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil 

humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo 

senão hediondo. Deu-me náusea, aquele homem, 
causava-me ódio e susto, eriçamento, e pavor. E era – 

logo descobri... era eu, mesmo! O senhor acha que eu 

algum dia ia esquecer essa revelação? (ROSA, 2005, 

p.115). 

Sigmundo Freud, em seu ensaio intitulado ―O inquietante‖, 

debruçou-se sobre fatos e situações passíveis de ocasionar sensação 

de terror e angústia no indivíduo. Para o psicanalista alemão, o 
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fenômeno do mesmo e do duplo seria uma das principais causas do 

efeito inquietante. O próprio Freud passou pela experiência do duplo: 

Estava eu, sentado sozinho no meu compartimento no 

carro-leito, quando um solavanco do trem, mais 

violento que o habitual, fez girar a porta do toalete 
anexo, e um senhor de idade, de roupão e boné de 

viagem, entrou. Presumi que ao deixar o toalete, que 

ficava entre os dois compartimentos, houvesse tomado 

a direção errada e entrado no meu compartimento por 

engano. Levantando-me com a intenção de fazer-lhe 
ver o equivoco, compreendi imediatamente, para 

espanto meu, que o intruso não era senão o meu 

próprio reflexo no espelho da porta aberta. Recordo-me 

ainda que antipatizei totalmente com sua aparência 

(FREUD, 1996, P. 265). 

Como se pode perceber pela breve narração, o duplo é um 

outro de si mesmo, cuja existência está incógnita ou desapercebida, 

mas que quando exposta, remete ao sentimento desagradável de 

estranheza. Vale a pena ressaltar que Freud espantou-se apenas 

quando percebeu ser ele mesmo o intruso. Até então, não se nota, 

qualquer sentimento de estranhamento. O suposto senhor era 

somente um indivíduo equivocado, não inspirando antipatia nenhuma. 

A animosidade se instaura no momento em que o duplo é 

reconhecido. 

Do mesmo modo, no conto rosiano, o efeito inquietante aparece 

justamente quando o narrador vislumbra seu reflexo no espelho de 

um banheiro público. A partir daí, o narrador principia sua saga na 

busca de seu verdadeiro ―eu‖ por trás dos espelhos. No momento em 

que se depara com seu duplo, não é mais possível ser o mesmo. 

Segundo Tania Rivera, a vírgula, ponto de separação hábil e 

brilhantemente colocada pelo autor entre a palavra ―eu‖ e a palavra 

―mesmo‖, representa a fragmentação do narrador diante do espelho: 

―Desde aí comecei a procurar-me – ao eu por detrás de mim‖ (ROSA, 

2005, p.116). 
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Freud afirma que a duplicidade está primitivamente ligada ao 

narcisismo e ao desejo humano de subjugar a morte. Uma vez 

superados esses instintos primitivos animistas, não há mais razão 

para se temer. No entanto, esses instintos estão apenas adormecidos, 

foram domesticados, estando constantemente prontos a ressurgir a 

qualquer momento, instaurando ansiedade e aflição quando o fazem. 

No conto, o narrador chega a questionar-se sobre isso, 

tentando entender a causa de tamanha inquietação suscitada por sua 

imagem no espelho: ―Sendo talvez meu medo a revivescência de 

impressões atávicas?‖ (ROSA, 2005, p.115). O questionamento fica 

sem resposta. No entanto, o narrador supera a sensação de angústia 

provocada pelo duplo e, tomado por uma ―curiosidade, quando não 

impessoal, desinteressada; para não dizer o urgir científico‖ (ROSA, 

2005, p.116), resolve agir sobre o acontecimento, embarcando em 

uma viagem de redescoberta de sua ―vera forma‖. 

Edna Tabaroni Calobrezi, em seu artigo ―Morte e alteridade em 

Estas Histórias‖, retoma o ensaio de Freud, ressaltando que ―há uma 

instância do eu (a consciência) cuja função consiste em observar, 

criticar e censurar o restante do mesmo eu. O reconhecimento dessa 

faculdade de auto-observação do homem, que possibilita julgar o 

restante do eu como objeto‖ (CALOBREZI, 2001, p. 22). Em ―O 

espelho‖, a imagem refletida do narrador transtornou-o ao ponto de 

impulsioná-lo ao auto-conhecimento. O estranhamento inicial dá 

lugar agora à curiosidade em desvendar os mistérios por trás desse 

―outro‖ especular: ―Sobreabiram-se os enigmas‖ (ROSA, 2005, p. 

116). 

É latente no ser humano o desejo de construir uma imagem na 

qual reconheça seu próprio ―eu‖. E assim, o narrador se lança 

totalmente em sua experiência. E o processo não possui caráter 

puramente emocional, há uma parcela científica e racional: ―Eu, 

porém, era um perquiridor imparcial, neutro absolutamente‖ (ROSA, 
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2005, p. 116). O narrador começa sua jornada, portanto, 

desconstruindo a ciência de que o reflexo do espelho carrega 

qualquer carga de veracidade. 

Durante todo esse estudo as emoções são externalizadas: 

―Mirava-se também, em marcados momentos – de ira, medo, orgulho 

abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza‖ (ROSA, 2005, p. 

116) e, a partir daí, o protagonista trava uma luta com ele mesmo: 

―Olhos contra olhos‖ (ROSA, 2005, p. 116). Esse embate é contra o 

próprio olhar, isto é, deixar-se levar pelos olhos equivocados ou pelos 

olhos que realmente indicam o verdadeiro ser? Os olhos são a chave 

do enigma: ―Só eles paravam imutáveis, no centro do segredo‖ 

(ROSA, 2005, p. 116). Assim, cabe ao próprio sujeito ―reeduca-los‖ a 

enxergar a verdade, o indivíduo precisa de alguém ou algo que o 

direcione corretamente e o acorde de sua sonolência visual e 

perceptiva. 

Se que de mim zombassem, para lá de uma máscara. 

Por que o resto, o rosto, mudava constantemente. O 
senhor, como os demais, não vê que é apenas um 

movimento deceptivo, constante.  Não vê, porque mal 

advertido, avezado; diria eu: ainda adormecido, sem 

desenvolver sequer as mais necessárias novas 

percepções (ROSA, 2005, p.116). 

O narrador não se intimida frente à multiplicidade de suas 

feições e começa por despojar-se de todos os seus ―eus‖, isolando um 

a um, tomando cuidado para não corromper os olhos: ―Sendo assim, 

necessitava eu de transverberar o embuço, a travisagem daquela 

máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa‖ (ROSA, 2005, 

p. 116). 

A insistência desse despojamento culmina, inevitavelmente, no 

que há de mais primitivo, isto é, na confrontação com o ―eu‖ animal. 

Em seguida, sem revelar muitos detalhes, o protagonista vai 

esbulhando cada um de seus componentes: o elemento hereditário, o 

contágio das paixões, a influência das idéias e sugestões de outrem, 
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e por fim, os efêmeros interesses. Uma vez desprovido de todas as 

suas máscaras, os reflexos desaparecem: 

Um dia… Desculpe-me, não viso a efeitos de ficcionista, 

infletindo de propósito, em agudo, as situações. 

Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não 
me vi. Não vi nada. Só o campo, liso, às vácuas, aberto 

como o sol, água- limpíssima, à dispersão da luz, 

tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto?  palpei-

me, em muito. Mas, o invisto. O ficto. O sem evidência 

física. Eu era – o transparente contemplador?… Tirei-
me. Aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa 

poltrona (ROSA, 2005, P. 118). 

Assim que o narrador não mais se vê refletido em espelho 

algum, o estranhamento instaura-se novamente e o estarrecimento 

de não mais ver os próprios olhos remete à inquietante impressão 

suscitada pela ―total desfiguração‖. De acordo com Clément Rosset, a 

não-existência, ou a não-realidade, assusta muito mais o sujeito do 

qualquer outra coisa. Pode-se dizer, portanto, que não só o confronto 

com o ―outro‖ gera o efeito de inquietação, mas também a dissolução 

do duplo é capaz de motivar o estranhamento. O narrador, 

inconformado, chega a cogitar a possibilidade do ser humano ser 

nada mais que ―um entrecruzar-se de influências‖, ou seja, um 

indivíduo indefinido, vivendo através de ―ímpetos espasmódicos, 

relampejados entre miragens: a esperança e a memória‖ (ROSA, 

2005, p. 119). 

Esse momento penoso, todavia necessário, é o instante de 

passagem da total decomposição das máscaras para a composição da 

verdadeira persona do sujeito. A ausência nada mais é do que o 

―milagre‖ que não se vê: livre do instrumento do engano – os olhos, 

o verdadeiro ―eu‖ pode afluir, sem qualquer intromissão externa: ―E, 

o que realmente me estarreceu: eu não via meus olhos. No brilhante 

e polido nada, não espelhavam nem eles‖ (ROSA, 2005, p. 119). 

Somente passado certo tempo é que o narrador avista uma 

―débil cintilação‖ de si mesmo outra vez. A experiência do narrador 
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chega ao derradeiro fim e brota, então, do espelho uma luz: ―o tênue 

começo de uma luz, que se nublava‖ (ROSA, 2005, p. 120). A 

luminosidade discreta vislumbrada pelo protagonista emana de si 

mesmo: ―Que luzinha era aquela, que de mim se emitia, para deter-

se acolá, refletida, surpresa?‖ (ROSA, 2005, p. 120). 

Com isso, pode-se dizer que a ―vera forma‖ do indivíduo, na 

verdade, é re-descoberta, pois estava ali o tempo todo, reprimida 

pelas inúmeras camadas de máscaras: ―E... sim, vi, a mim mesmo, 

de novo, meu rosto‖ (ROSA, 2005, p. 120). Ao utilizar as palavras ―de 

novo‖, o narrador ratifica o reencontro consigo mesmo, já despojado 

de toda influência, enxerga a imagem única e verdadeira de sua face. 

Note-se que a vírgula, barreira anteriormente colocada entre a 

palavra ―eu‖ e o vocábulo ―mesmo‖ no início do conto, cai por terra, 

não existem mais obstáculos entre ―mim‖ e ―mesmo‖. 

A imagem mal emerge do espelho, ―qual uma flor pelágica, de 

nascimento abissal... E era não mais que: rostinho de menino, de 

menos-que-menino, só‖ (ROSA, 2005, p. 120). O surgimento dessa 

última imagem representa o nascimento de uma terceira instância na 

ligação do ―eu‖ com seu duplo: a própria relação oriunda dessa 

simbiose – o sujeito não é mais o mesmo e também não é o duplo, 

ele é agora um ser liberto e completo. Pela primeira vez, o narrador 

reconheceu seu verdadeiro ―eu‖, despojado de todas as influências 

externas, a vida se abre para um novo começo. 

A travessia vencida pelo narrador clarificou sua percepção sobre 

a identidade do ser humano, revelando outras possibilidades na busca 

pelo interior de si mesmo e na perseguição da transcendência. Sua 

descoberta não chegou exatamente a uma verdade absoluta, mas sim 

estabeleceu um espaço para meditação, de forma mais profunda, 

sobre a vivência humana e sua razão de existir. A re-descoberta do 

verdadeiro ―eu‖, apesar de elucidante, trouxe novos questionamentos 

sobre as angústias e inquietações do ser humano. As perguntas não 
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são respondidas, pelo contrário, soam como uma provocação, ou 

antes, um convite ao interlocutor a lançar-se na busca dessas 

respostas: 

Do que digo, descubro, deduzo. Será, se? Apalpo o 
evidente? Tresbusco. Será este nosso desengonço e 

mundo o plano – interseção de planos – onde se 

completam de fazer as almas? 

Se sim, a ―vida‖ consiste em experiência extrema e 

séria; sua técnica – ou pelo menos parte – exigindo – o 
consciente alijamento, o despojamento, de tudo o que 

obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra? 

Depois, o ―salto mortale‖ … – digo-o, do jeito, não 

porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por 

precisarem de toque e timbre novos as comuns 

expressões, amortecidas… E o julgamento-problema, 
podendo sobrevir com a simples pergunta: – ―Você 

chegou a existir? (ROSA, 2005, p. 120). 

No dicionário de símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, 

é salientado que o espelho ―reflete a verdade, a sinceridade, o 

conteúdo do coração e da consciência‖ (CHEVALIER, 2001, p. 393). 

No conto, a figura inicialmente disforme vislumbrada pelo narrador é 

o reflexo de seu interior que ainda contém o ódio tipicamente 

humano, fruto do egocentrismo. A partir do momento em que é 

liberto e despojado de todas as pressões sociais e influências alheias, 

o espelho reflete a finalidade primeira do coração humano – o amor: 

―Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava – já aprendendo, isto seja, 

a conformidade e a alegria‖ (ROSA, 2005, p. 120). 

Pode-se dizer, portanto, que há uma clara contra-posição entre 

o ponto de vista pueril e a visão de mundo do adulto. ―A matéria da 

mentalidade infantil é a abstração, a fantasia, [e a alegria] enquanto 

a mentalidade adulta é a realidade dita concreta‖ (ASSIS, 2009, p. 

39). Ao final do conto, é possível que ambas convivam de forma 

harmoniosa através de uma terceira instância surgida no processo de 

encontro com o duplo. 
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Silenus disse em trecho de Odes à Verdade: ―Se você procura 

se encontrar não olhe para um espelho. Pois lá não há nada além de 

sombra, um estranho‖.  No conto de Guimarães Rosa, o objeto 

especular, inquietantemente, garante a inclusão da realidade na não-

realidade, sendo que o inverso também é válido. Isso ocorre porque o 

narrador não apresenta respostas, a questão sobre a realidade ou a 

ilusão dela permanece. A experiência termina com duas figuras, o 

homem e o menino, constituindo uma maneira de reconstrução da 

dimensão interior do ser humano através do posicionamento de 

ambas as imagens, de forma que uma reflita a outra, isto é, uma seja 

o duplo da outra. 

 O auto-conhecimento, porém, veio com um preço, demandou 

sofrimentos e a coragem de dar o salto-mortale para dentro de si 

mesmo, através do outro especular. Manobra essa que culmina com o 

incômodo ―julgamento-problema‖: ―Você chegou a existir?‖ (ROSA, 

2005, p. 120). Não é à toa que o narrador alerta: ―Sim, são para se 

ter medo, os espelhos‖ (ROSA, 2005, p. 115). Quem estiver disposto 

a sair do ―agradável acaso‖ e abandonar o ―vale de bobagens‖, pode 

também, deparar-se com descobertas que poucos corajosos ousam 

enfrentar. ―Sim?‖ 
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“A TERCEIRA MARGEM DO RIO”: UNHEIMLICH  

NO CRUZAMENTO DO EU COM O OUTRO8 

SUMIYA, Cleia da Rocha9 

INTRODUÇÃO 

Freud, no ensaio intitulado Das Unheimliche, traduzido para o 

português com o título O inquietante, teoriza sobre o estudo de uma 

categoria preterida pelos estudos estéticos, tão comumente ligados à 

teoria do belo e do sublime: trata-se do domínio do inquietante, 

caracterizado pela oposição direta dos valores superiores que 

interessam à estética clássica. Freud acredita que por meio do estudo 

psicanalítico é possível interessar-se por um âmbito particular da 

estética, a estética do que é terrível, do que desperta angústia e 

horror e que segundo ele esteve negligenciado e legado à 

marginalidade pela literatura especializada. 

Ele salienta que estas emoções ―repulsivas e dolorosas‖ que 

compõem o inquietante se ausentam dos tratados de estética, 

voltados para as características do que é positivo, não sendo 

focalizado também nos tratados médicos-psicológicos, exceção que 

Freud faz para o trabalho de Jentsch. 

Freud ao tratar do estudo do unheimlich prioriza dois caminhos: 

o primeiro explora a significação linguística inerente à palavra, o 

segundo tenta recuperar o sentido do unheimlich por meio de sua 

aparição concreta num conjunto significativo de vivências e situações. 

                                                 

8 Artigo vinculado ao projeto de pesquisa ―Representações do estrangeiro (duplo 
exterior) e do estranho (duplo interior) na narrativa literária brasileira‖, coordenado 

pela Profa. Dra. Adelaide Caramuru Cezar (UEL). 

9 Cleia da Rocha Sumiya (PG-UEL); e-mail: cleia.hotel@hotmail.com 
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Após fazer um levantamento não conclusivo do uso 

dicionarizado da palavra em algumas línguas, Freud volta-se para a 

língua germânica, indo ali encontrar a melhor definição idiomática da 

palavra: que unheimlich deriva de heimlich, seu correspondente por 

oposição. Deste modo, o estudioso declara que o inquietante é por 

natureza algo conhecido que se tornou estranho, ou seja, perdeu sua 

familiaridade. Ele afirma que no exame das situações do inquietante 

esta ambigüidade que caminha para a união com seu oposto se 

revela mais claramente. 

Ao verificar ―as possibilidades reais‖ do unheimlich marcadas 

pelo exame das pessoas, coisas, impressões e eventos que 

despertam este sentimento, o autor aponta as características ou 

qualidades que tornam um fenômeno inquietante. Ele retoma Jentsch 

ao propor a dúvida entre vida ou morte, tanto em pessoas quanto em 

objetos. A esta noção de sentimento inquietante ele acrescenta 

outras, como o medo do duplo, do encontro com a morte, da 

amputação dos membros, da repetição e da loucura. 

Para Freud, todos estes fatores inquietantes têm em comum o 

fato de serem medos reprimidos, marcas de um passado 

aparentemente superado, e que em dado momento voltam a 

atormentar o homem. Para ele, o unheimlich, em termos de 

conteúdo, deriva de algo familiar que se tornou estranho. É por esse 

motivo que Freud vai buscar a raiz do inquietante nos complexos da 

infância, tais como o medo da castração. 

Nosso foco neste trabalho não é proceder a uma análise 

psicanalítica voltada para o estudo da personalidade como o faz 

Freud. Antes queremos, por meio de sua teoria, estender as 

possibilidades de análises literárias, indo talvez num caminho inverso 

do que fez o próprio Freud. Deste modo, se Freud parte da obra 

fictícia de Hoffmann para entender os complexos reais dos 

personagens imaginários e direcioná-los ao próprio autor, nossa 
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intenção é partir da teoria psicanalítica de Freud para tentar entender 

os medos reais de personagens imaginários, mas, que recuperam em 

si a essência de uma verossimilhança com os demais sujeitos 

humanos reais e indeterminados.  É a vida repleta de inquietante dos 

personagens de ―A terceira Margem do rio‖, de Guimarães Rosas, que 

resultam na obra inquietante. 

“A TERCEIRA MARGEM DO RIO” E O INQUIETANTE FREUDIANO 

Um homem ―cumpridor, ordeiro, positivo‖ um dia constrói uma 

canoa e abandona a família para viver em um rio, do qual não retorna 

mais. Somente este pequeno enunciado já nos provoca o sentimento 

de estranhamento, pois sabemos estar diante de uma situação que 

não é familiar, mas, pensando na perspectiva do unheimlich delineada 

ainda que de forma rápida anteriormente, o que mais há no conto ―A 

terceira margem do rio‖ que pode servir de ponte em direção ao 

inquietante freudiano? 

Neste conto de Rosa, o sentimento inquietante, ou seja, a 

estranheza, é manifesta no narrador que não entende a decisão 

tomada pelo pai, que em sua lembrança ―não figurava mais estúrdio e 

nem mais triste do que os outros‖ (ROSA, 1988, p. 32), de construir 

uma canoa e ir morar no rio. Desta forma, ele compartilha com o 

leitor suas dúvidas e este se questiona qual a significação desta 

narrativa, e o porquê daquele homem ir morar no rio, e mais, que rio 

é este que pelo título da estória apresenta uma terceira margem? 

Nosso trabalho é a tentativa de, por meio da abordagem do 

unheimlich freudiano, responder a estas perguntas. Freud define o 

inquietante como ―aquela espécie de coisa assustadora que remonta 

ao que é há muito conhecido, ao bastante familiar‖ (FREUD, 2010, p. 

331), ou então, como observou Schelling, ―seria tudo que deveria 

permanecer secreto, oculto, mas apareceu‖ (SCHELLING apud 

FREUD, 2010, p. 338). Para o psicanalista, este sentimento que nos 
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provoca a estranheza, ou, como disse Jentsch, a ―incerteza 

intelectual‖, está ligado aos medos infantis que são reprimidos pelo 

homem, mas que em algum momento reaparecem, repercutindo na 

ideia do estranho-familiar que define a própria significação do termo 

unheimlich. Assim é, em ―A terceira margem do rio‖, aquele pai na 

canoa: um mistério conhecido, na medida em que entre este homem 

e o narrador se estabelece uma relação familiar e ao mesmo tempo 

um estranhamento. 

Pensando nas razões apontadas por Freud como as 

responsáveis pela sensação do inquietante, podemos dizer que, em 

―A terceira margem do rio‖, o inquietante deriva de uma relação de 

proximidade-distanciamento do filho com a figura do pai, ao mesmo 

tempo projeção do duplo e da morte. Para Freud (2010), estas são 

duas situações responsáveis pelo inquietante, reconhecidas tanto no 

universo ficcional quanto no universo real do conhecimento empírico. 

Segundo Freud, no caso do duplo, já estudado anteriormente 

por Otto Rank, ―o caráter inquietante pode proceder apenas do fato 

de o duplo ser criação de um tempo remoto e superado, em que tinha 

um significado mais amigo (FREUD, 2010, p. 353), se igualando por 

isso mesmo ao medo da morte, que também decorre de um passado 

superado, mas que acompanha o homem em sua incursão evolutiva, 

sem que este tenha de fato o enfrentado. O homem foge de sua 

morte, negando-a ou então projetando na positividade de uma nova 

vida. 

Para nós, esta angústia do homem real diante de seu duplo e 

da morte é semelhante à vivenciada pelo personagem em ―A terceira 

margem do rio‖. O personagem nos conta a história de seu pai, sua 

coragem, para na verdade nos falar sobre os seus medos e sua 

negação diante do enfrentamento de sua própria morte. 

Neste conto de Rosa, não é a decisão do pai de abandonar a 

casa e a família que angustia o filho, mas sim sua falta de coragem 
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de substituir o pai na canoa. A decisão do pai entristece o filho e toda 

a família, mas é o não esquecimento da condição do pai que martiriza 

o filho durante a narração, ―Nós, também, não falávamos mais nele. 

só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento, era 

só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo 

de outros sobressaltos‖ (ROSA, 1988, p. 35). 

Desta forma, a projeção de si na figura do pai permite que o 

narrador forme ―uma instância especial, que pode contrapor-se ao 

resto do Eu, que serve à auto-observação e à autocrítica, que faz o 

trabalho da censura psíquica e torna-se familiar à nossa consciência‖ 

(FREUD, 2010, p. 353). Quando pensa no pai, o filho antecipa sua 

própria condição. Deste modo, podemos dizer que o pai se projeta 

como um duplo do filho, pensando que a função de pai e filho é 

intercambiada, e aquele que um dia foi o filho tende a ser o pai e 

também que há na relação pai-filho um jogo de semelhanças físicas e 

psicológicas. 

Outro ponto que corrobora com esta hipótese do duplo é o fato 

do pai habitar a água, símbolo de espetacularização. Este encontro do 

homem com sua projeção futura ocorre num momento intermediário, 

entre o passado e o futuro, que não pode se materializar em 

nenhuma das duas instâncias temporais, ocorre como que numa 

terceira margem, que sem existir, une o homem-pai e o homem-filho 

numa relação em que a figura do pai é vista como um desdobramento 

do filho. Freud, pensando no tema do duplo e no seu efeito 

inquietante, derivados de fontes infantis, chama a atenção para a 

multiplicidade deste fenômeno: 

São os do ―sósia‖ e do ―duplo‖, em todas as suas 

gradações e desenvolvimentos; isto é, o surgimento de 

pessoas que, pela aparência igual, devem ser 

consideradas idênticas, a intensificação desse vínculo 

pela passagem imediata de processos psíquicos de uma 
pessoa para a outra pessoa — o que chamaríamos de 

telepatia —, de modo que uma possui o saber, os 

sentimentos e as vivências da outra; a identificação 
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com uma outra pessoa, de modo a equivocar-se quanto 

ao próprio Eu ou colocar um outro Eu e, enfim, o 
constante retorno do mesmo, a repetição dos mesmos 

traços sociais, caracteres, vicissitudes, atos criminais, e 

até nomes por várias gerações sucessivas (FREUD, 

2010, p. 351). 

Freud pensa no duplo como uma manifestação tardia dos 

medos infantis, que inicialmente decorre de um narcisismo 

exacerbado e que mais tarde se configura como ―mensageiro da 

morte‖ (FREUD, 2010, p. 352). Parece-nos que o que Freud quer 

dizer é que o duplo tem sua origem no sentimento narcisista que 

idealiza um ―super ego‖, como uma forma de positivação e extrema 

urgência de preservação de si, em confronto com o Outro. Se na 

infância este duplo funciona como uma defesa, para substituir a 

relação narcisística, com o passar do tempo passa a ameaçar a 

própria integridade do Eu, pois ameaça tomar seu lugar.  Este medo 

do duplo é ainda maior quando ele está ligado à morte. 

Vertendo o pensamento freudiano para o conto ―A terceira 

margem do rio‖, constatamos que o personagem narrador se afasta 

do pai justamente na idade em que também o narcisismo está 

superado e o duplo passa a ser ameaçador: ―Mandou vir o Mestre 

para nós, os meninos‖ (ROSA, 1988, p. 34). Na infância o pai não 

representa um perigo para o filho, pois é a figura da mãe que impera 

na família, ofuscando a personalidade do pai: ―Nossa mãe era quem 

regia, e que ralhava no diário com a gente – minha irmã, meu irmão 

e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma 

canoa‖ (ROSA, 1988, p. 32). Com o afastamento do pai, o filho tem 

consciência da personalidade individualizada do pai tal qual a canoa 

que este mandou fazer. É neste momento que ele se dá conta de sua 

semelhança com o pai e que também em dado momento deverá 

seguir o caminho daquele. Optando a partir deste momento por 

renunciar a vida que tinha até então, ou seja, a segurança materna, 

ele se coloca como o substituto do pai: 
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Espiou manso para mim, me acenando de vir também, 

por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, 
de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, chega que 

um propósito perguntei: ‗Pai, o senhor me leva junto, 

nessa sua canoa?‘. Ele só retornou o olhar em mim, e 

me botou a bênção, com o gesto me mandando para 

trás (ROSA, 1988, p. 33). 

O aceno do pai funciona como uma marca do destino sobre o 

filho, que a partir deste momento passa a viver à sombra do pai. 

Deste modo, a ausência do pai não permite que ele visualize uma 

individuação. A semelhança com o pai não o impede de um 

afastamento completo entre o seu Eu e a constante ameaça do 

Outro: ―Às vezes um conhecido nosso achava que eu ia ficando mais 

parecido com nosso pai‖ (ROSA, 1988, p. 35). Assim, o narrador não 

se afasta do pai, embora tente: ―Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca 

podia de querer, me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. 

Nosso pai carecia de mim, eu sei — na vagação, no rio, no ermo —  

sem razão de seu feito‖ (ROSA, 1988, p. 36). 

Como todo homem, o narrador tenta impor sua individualidade, 

a marca que o define como único, insubstituível e novo. No entanto, a 

presença do Outro, na formação das instâncias do Eu, não pode ser 

facilmente negada, conforme salienta Octavio Paz: 

Todos estamos sós porque todos somos dois. O 

estranho, o outro é nosso duplo. Às vezes tentamos 

segurá-lo. Às vezes ele nos escapa. Não tem rosto nem 

nome, mas está sempre ali, encolhido. A cada noite, lá 

pelas tantas volta a se fundir conosco. A cada manhã 

separa-se de nós. Somos seu lugar a marca de 
ausência? É a imagem? Não é o espelho, é o tempo que 

o multiplica. É inútil fugir, atordoar-se, enredar-se no 

emaranhado das ocupações, dos trabalhos, dos 

prazeres. O outro está sempre ausente. Ausente e 

presente. Há um buraco, uma cova aos nossos pés. O 
homem anda desamparado, angustiado, buscando este 

outro que é ele mesmo (PAZ, 1982, p. 162). 

Para Paz o outro é sempre ameaçador por que é algo que faz 

parte de nós mesmos, mas que tentamos esconder e esquecer. Ele 
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está vinculado aos nossos medos mais primitivos, e em dado 

momento volta a aparecer. Este filho não se dá conta dos perigos 

deste outro, deste desconhecido, até que ele se torne familiar na 

figura do próprio pai. 

O pai se ausenta, mas se presentifica na vida do filho como um 

duplo do próprio futuro deste. O filho sabe que em dado momento 

deve abandonar sua vida na primeira margem para, como o pai, 

seguir ―rio adentro‖. No momento, então, que o filho decide tomar o 

lugar do pai, ele parte ao encontro consigo mesmo. Olhar para o pai e 

assumir sua função corresponde a um medo real de perder-se, de 

morrer.  O narrador deve abraçar o seu duplo e encontrar-se com 

aquele estranho-familiar que é o pai. 

Freud salienta que o desdobramento do homem no seu duplo 

causa lhe medo e inquietude, pois o duplo muitas vezes está 

relacionado a um outro temor do homem que é o encontro com a 

morte (FREUD, 2010, p. 352). No conto rosiano esta relação é 

bastante justificada, na medida em que o confronto com a figura 

envelhecida do pai representa esta relação com o corpo perecível que 

traz para o filho as insígnias da própria morte. Mesmo a ausência do 

pai não permite que a condição de transitoriedade do narrador seja 

superada, o pai apenas antecipa a condição do filho, uma condição 

que, como aquele lugar na canoa, deve ser passada para o filho: 

Sou homem de tristes palavras. De que era que eu 

tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo 

ausência: e o rio-rio-rio, o rio – pondo perpétuo. Eu 
sofria já o começo da velhice – esta vida era só 

demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de 

baixo, cansaços, perenguice de reumatismo. E ele? Por 

quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia, 

mas dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a 
canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na 

levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em 

totoroma e no tombo da cachoeira, brava com o 

fervimento e morte (ROSA, 1988, p. 36). 
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O narrador se dá conta, neste momento, que a sina do pai é 

também a sua sina, e que a sombra do outro que imperava sobre si 

agora deve fundir-se à sua vida, e que ele deve ocupar o seu lugar na 

canoa do ―vir e passar‖, usando um termo de Friedrich Nietzsche. A 

velhice que lhe acomete representa que por mais que tentasse fugir 

ao seu duplo, representado na figura de seu progenitor, ele esteve o 

tempo todo, silenciosamente, se manifestando na debilidade física de 

que agora o narrador se dá conta. 

O narrador, enfim, entende que pai e filho devem seguir o rio 

em direção à morte e se prepara para o confronto com o pai, visto 

aqui como aquele duplo que é o mensageiro da morte, conforme 

afirmou Freud: ―Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto... Agora, 

o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora mesmo, 

quando que seja, ambas as vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, 

na canoa!...‖ (ROSA, 1988, p. 36). 

Esta confrontação com o este duplo, até então minimizado, no 

entanto, provoca o medo no narrador, que não consegue ocupar o 

lugar do pai na canoa, conforme propora: ―E eu não podia... Por 

pavor arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num 

procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da 

parte de além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão‖ (ROSA, 

1988, p. 37). 

A figura do pai, mais envelhecida, mais decrépita que a figura 

do próprio filho, causa-lhe o assombro, ou como diz Freud citando 

Heine: ―o duplo tornou-se algo terrível, tal como os deuses tornam-se 

demônios após o declínio de sua religião‖ (FREUD, 2010, p. 354). O 

Outro tornou algo assustador para o filho, pois externaliza seus piores 

medos, o medo da finitude, da inexistência. Paz, pensando acerca do 

duplo, diz: ―essa presença é horrível por que nela tudo se 

exteriorizou. É um rosto no qual afloraram todas as profundidades, 
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uma presença que mostra o verso e o reverso do ser‖ (PAZ, 1982, p. 

157). 

Para Freud o duplo como a figura da morte é assustador, pois ―o 

morto tornou-se inimigo do que sobrevive e pretende levá-lo consigo 

para partilhar sua nova existência‖ (FREUD, 1988, p. 362). Essa 

relação, segundo Freud, nunca foi realizada de maneira amigável. 

Pelo contrário, há uma necessidade imutável de negar a morte. Essa 

repressão justifica e é até mesmo a condição necessária para que 

este medo primitivo retorne como uma coisa inquietante. 

Ainda pensando nesta aproximação do inquietante, em ―A 

terceira margem do rio‖, com este encontro inadiável e anteriormente 

marcado com a morte, podemos pensar no significado simbólico 

desta terceira margem, que dá título ao conto e que é representado 

no texto pela água corrente, sobre a qual o pai passa a habitar e da 

qual o filho foge. Para os praticantes das religiões orientais, a 

passagem de um estágio de vida para outro é representada pela 

passagem simbólica pelas águas, como uma outra margem da vida: 

Mahaprajnaparamita é um termo sânscrito do país 

ocidental; em língua Tang significa – grande-sabedoria-

outra-margem-alcançada... O que é Maha Maha é 
grande... O que Prajna... Prajna é sabedoria...  O que é 

Paramita... A outra margem alcançada... Aderir ao 

mundo objetivo é aderir ao ciclo do viver e do morrer, 

que são como ondas que se levantam no mar; a isso se 

chama margem... Ao nos desprendermos do mundo 
objetivo, não há morte nem vida, e ficamos como água 

correndo incessantemente; a isso se chama: a outra 

margem (PAZ, 1982, p. 147). 

Segundo Octavio Paz, a ideia de passagem, a outra margem do 

budismo, está relacionada aos ritos que tendem a renovar a condição 

do homem, e ―Todos têm o fito comum de nos transformar, de nos 

tornar outros‖ (PAZ, 1982, p.148). Assim a terceira margem, na qual 

o pai se encontra, representa a possibilidade de superar a ―condição 

objetiva‖ do homem, que o espreme entre a margem da vida e a 
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margem da morte, ou ainda, retomando Freud, a possibilidade de 

superação do medo do outro, do estranho familiar que é a morte. 

O Narrador, no entanto não consegue chegar a esta terceira 

margem e se culpa, pois sabe que sua sina é inevitável e que a fuga 

só adiou seu encontro com a morte. Ele se culpa por não ter tido a 

coragem do pai e se coloca numa condição de passividade diante da 

morte, atribuindo a outros o papel de seu depósito na canoa: 

Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém 

soube mais dele. Sou homem depois deste Falimento? 

Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora 
é tarde e temo abreviar com a vida, nos rasos do 

mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da 

morte, peguem em mim, e me depositem também 

numa canoinha de nada, nessa água que não para, de 

longas beiras: e. eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro, 
– o rio (ROSA, 1988, p. 37). 

CONCLUSÃO 

Desta forma, o sujeito angustiante e fictício de ―A terceira 

margem do rio‖, que vacila diante da morte, representa o unheimlich 

que acomete o homem real, que passa sua vida negando o fim e 

projeta a morte não como uma realidade sua, mas de outros, uma 

atribuição do Outro. A morte foi reprimida de tal forma no ocidente, 

que seu enfrentamento sempre deriva em um estado de unheimlich, 

por que traz à luz aquilo que se quis esconder, o que foi negado, 

retomando Schelling, ―aquilo que deveria permanecer secreto, oculto, 

mas reapareceu‖. No caso do narrador de ―A terceira margem do rio‖, 

o inquietante das relações com o duplo e a morte origina a culpa do 

personagem que se dá conta de sua covardia, do não enfrentamento 

do Outro que era parte de si mesmo. Desta forma, ele não conheceu 

as águas profundas do inconstante rio que navega o ser, antes fixou 

suas raízes nas margens, ―nos rasos do mundo‖. 
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O INSÓLITO EM “CONVERSA DE BOIS” 

CAETANO, Érica Antonia10 

Mas, hoje-em-dia, agora, agorinha 

mesmo, aqui, aí, ali, e em toda parte, 
poderão os bichos falar e serem 

entendidos, por você, por mim, por todo 
o mundo, por qualquer filho de Deus? 

(Guimarães Rosa) 

O estranho depende de onde colocamos o 
foco de nossa atenção.  

(Sigmund Freud) 

A intenção deste estudo é fazer uma leitura do conto ―Conversa 

de bois‖, de Guimarães Rosa, a fim de identificar nele traços da 

produção literária insólita, surgida no século XIX. Antes isso, é 

importante retomar dados do conto, não só com fins de facilitar a 

compreensão do leitor, mas, sobretudo, de instigá-lo a pensar nas 

hipóteses apresentadas. 

Narrado em terceira pessoa, ―Conversa de bois‖ apresenta a 

viagem pelo sertão mineiro do menino Tiãozinho e do carreiro Agenor 

Soronho com o carro-de bois, uma carga de rapaduras e o corpo de 

um defunto – Seu Jenuário, pai de Tiãozinho. Essa viagem se dá por 

duas necessidades: a primeira delas é da entrega da carga de 

rapaduras de Agenor Soronho, a segunda a de levar o corpo do 

defunto para o cemitério do arraial. 

A viagem inicia logo após o velório e compreende 

aproximadamente seis léguas: da casa de Agenor Soronho até o 

cemitério. Nesse percurso, o menino vai chorando, pois sofre com a 

                                                 

10 Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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101 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

morte do pai, com o cansaço, o calor e, especialmente, com os maus-

tratos advindos do carreiro. Como se já não fosse o bastante, o 

menino Tiãozinho sofre porque Agenor Soronho, antes mesmo do 

falecimento de Jenuário, mantinha relação amorosa com sua mãe. 

Esta, por sua vez, além do desrespeito pelo marido que se 

encontrava doente, consentia que o carreiro maltratasse Tiãozinho. 

Logo, com a morte do seu Jenuário, o menino - que outrora vivia 

junto a sua família na fazenda do Soronho trabalhando como um 

serviçal - torna-se definitivamente dependente do carreiro. 

No entanto, a estória de Tiãozinho não é apresentada ao leitor 

de forma tão objetiva. O conto possui uma estrutura narrativa 

complexa que exige do leitor atenção para não se perder na viagem. 

A abertura do conto tem como marco uma interrogação advinda 

do narrador erudito e direcionada ao seu companheiro de enunciação: 

o sertanejo Manuel Timborna (o narrador oral): 

Que já houve um tempo em que eles conversavam, 

entre si e com os homens, é certo e indiscutível, pois 
que bem comprovado nos livros das fadas carochas. 

Mas, hoje-em-dia, agora, agorinha mesmo, aqui, aí, ali, 

e em toda parte, poderão os bichos falar e serem 

entendidos, por você, por mim, por todo o mundo, por 

qualquer filho de Deus? (325)
11

. 

Frente a essa indagação, o sertanejo Manuel Timborna das 

Porteirinhas assegura ao narrador erudito que é possível que os 

animais falem, sobretudo, os bois. Ele reitera: ―Boi fala o tempo todo. 

Eu até posso contar um caso acontecido que se deu‖ (326). 

Ocorre que, como condição para ouvir a estória ―inquietante‖ do 

homem sertanejo, o narrador erudito pede a concessão do direito de 

recontá-la ao seu modo, ―enfeitado e acrescentando ponto e pouco...‖ 

(326). Uma vez não havendo nenhuma objeção por parte de Manuel 

                                                 

1 Todas as demais citações de ―Conversa de bois‖ serão feitas a partir da edição de 
2001. 
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Timborna, o narrador erudito ouve toda a estória e registra-a. O 

modo sob o qual o narrador ―organizou‖ o conto nos permite 

identificar nele traços da produção literária insólita. 

UMA EXPERIÊNCIA INSÓLITA 

O insólito está diretamente associado à suspensão da descrença 

por parte do leitor. Freud comenta que o universo literário comporta 

muitas coisas que, trazidas para a vida real, seriam consideradas 

―inquietantes‖, ainda que aceitáveis num texto literário. Durante a 

viagem narrada no conto, os oito bois que compunham o carro 

―falam‖ entre si, ainda que não sejam ouvidos pelo menino que segue 

no carro-de-bois: 

- Mmuh...Boi Canindé sacudiu o perigalho, e engrolou: 

-Que é o que está dizendo o boi Dançador? 
- Que nós, os bois-de-carro, temos de obedecer ao 

homem, às vezes... (...) 

- Olha! Escuta!...Escuta, boi Brabagato; escuta, boi 

Dançador! 

- Que foi? Que há, boi Buscapé? 

- É o boi Capitão! É o boi Capitão! Que é que está 
dizendo o boi Capitão?!(358). 

Embora seja familiar a nós leitores encontrarmos a 

personificação de animais, ou melhor, o fato de os animais 

executarem ações e conversarem em obras literárias, é importante 

lembrar que esses traços são característicos de um gênero literário 

específico, as fábulas: ―curta narrativa, em prosa ou verso, com 

personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra 

um preceito moral‖ (HOUAISS, 2009, p.865). 

Assim sendo, considerando que o conto não está inserido nesse 

gênero (a fábula) poderíamos dizer que é insólito o fato dos bois 

―falarem‖. No dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, o termo 

insólito, de etimologia latina (insolitus), possui uma acepção comum 

de algo ―que não é habitual, infreqüente, raro, incomum, anormal, 
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que se opõe aos usos e costumes; que é contrário às regras, à 

tradição‖ (HOUAISS, 2009, p.1090). 

Além disso, o conto em análise se enquadra nessa concepção 

dicionarizada de insólito, uma vez que a criação da narrativa rosiana 

foge ao ―arquétipo comum‖ do texto literário. Neste, as falas dos 

personagens humanos se amalgamam às falas dos animais e ainda à 

fala do narrador, ou mesmo, dos vários narradores. Desse modo, o 

leitor que se depara com uma narrativa ―incomum, infrequente, 

anormal‖, compartilha de um sentimento não-familiar (insólito). 

Conforme estudos do professor Flávio Gárcia, 

Pode-se sugerir a manifestação do insólito ficcional 

sempre que elementos de qualquer das categorias da 
narrativa – tempo, espaço, personagem ou ação – 

provoquem, nos seres da ficção – narrador, narratário, 

personagem – e/ou nos seres da realidade – leitor real 

– um incômodo. Trata-se de uma impossibilidade de 

leitura passiva e pacífica, comportada e conformada, 
em que se tem a marca da negação presente em 

insólito, inaudito, incomum, inusual, inusitado, 

inesperado, insuficiente, incongruente, infame, 

incorrigível, ilógico, incrível, inverossímil, irreal, infinito, 

ou se tem um transbordamento diante das 

expectativas, atingindo-se o extraordinário – para além 
da ordinariedade – ou o sobrenatural – para além da 

naturalidade – e, mesmo, a decepção ou a frustração.  

O insólito ficcional condiciona um ato de leitura 

desconfortante, que independe dos valores éticos ou 

estéticos do leitor real (GARCIA, VOLOBUEF, GAMA-
KHALIL, 2011, p. 72). 

Tendo em vista os conceitos de insólito, anteriormente 

apresentados, observa-se que o estranho, o inquietante no conto não 

advem apenas do fato de os bois conversarem, mas também de uma 

série de fatores. Consoante Freud, o estranho se manifesta frente a 

elementos que nos remetem à morte, à magia, à bruxaria, à 

onipotência do pensamento, à repetição involuntária, ao animismo e 

ao complexo de castração. A seguir, trataremos de alguns elementos 
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presentes na narrativa que permitem a condução do leitor à 

experiência do insólito. 

A INCERTEZA INTELECTUAL 

De acordo com Jentsch (apud Freud, 2010, p.332) ―a condição 

essencial para que surja o sentimento do inquietante é a incerteza 

intelectual. O inquietante seria sempre algo em que nos achamos 

desarvorados, por assim dizer‖. 

No conto em análise, o narrador revela ao leitor a sua incerteza 

intelectual logo no primeiro parágrafo: ―(...) hoje-em-dia, agora, 

agorinha mesmo, aqui, aí, ali, e em toda parte, poderão os bichos 

falar e serem entendidos, por você, por mim, por todo o mundo, por 

qualquer filho de Deus?‖ (325). Ao iniciar a narrativa com essa 

dúvida, o narrador erudito a transpõe, consequentemente, para seu 

receptor. 

Tal imprecisão favorece o sentimento do insólito. Conforme 

destacou Jentsch ―um dos mais seguros artifícios para criar efeitos 

inquietantes ao contar uma história consiste em deixar o leitor na 

incerteza de que determinada figura seja uma pessoa ou um 

autômato, e isso de modo que tal incerteza não ocupe o centro de 

sua atenção (...)‖ (Jentsch apud Freud, 2010, p.341). 

Em ―Conversa de bois‖ é a irara quem acompanha/observa o 

trajeto, ou melhor, parte do trajeto do menino Tiãozinho e do carreiro 

Agenor Soronho rumo ao cemitério do arraial. Segundo nos conta o 

narrador, essa irara ―era genial‖ (327) e adorava espiar. Até que um 

dia, foi apanhada pelo sertanejo, Manuel Timborna, porque estava 

bisbilhotando-o enquanto ele dormia. Para ter de volta a sua 

liberdade, a irara teve de contar uma estória ao sertanejo. É daí que 

Manuel Timborna toma conhecimento da estória de Tiãozinho e dos 

bois que dialogam. 
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Ora vejam: o narrador erudito questiona o narrador oral sobre a 

possibilidade dos bichos falarem. Este, além de afirmar que é 

possível, ilustra contando uma estória que ouviu de uma ―irara‖. 

Todavia, a irara nada mais é do que ―animal carnívoro, também 

referido no conto como cachorrinho-do-mato e papa-mel. 

Personificado com o nome de Risoleta‖ (MARTINS, 2008, p.278). 

Evidentemente, para o narrador erudito é fácil aceitar que os 

animais falem no universo dos livros de fadas carochas. Entretanto, a 

ideia de que os bichos dialogam entre si e com os homens em pleno 

sertão mineiro, defendida por Manuel Timborna, produz tanto no 

narrador erudito, bem como nos leitores do conto uma espécie de 

incerteza intelectual. 

Mas, embora a dúvida quando à natureza animada ou 

inanimada dos bois e da irara permaneça, não é este o único 

elemento que gera o inquietante. 

AS VOZES NARRATIVAS 

O insólito se constrói na narrativa por meio de estratégias 

utilizadas pelo autor.  Sobre essa questão, Freud, em seu ensaio ―O 

inquietante‖, ressalta que por meio do uso da linguagem o autor 

textual pode fazer com que o heimlich, isto é, o familiar, o 

corriqueiro, o habitual converta-se no seu oposto, o unheimlich, o 

novo, o alheio. 

O conto ―Conversa de bois‖ de Guimarães Rosa pode servir de 

exemplo do que afirmamos no parágrafo acima. Neste, ora 

acompanhamos as falas de Manuel Timborna que revela ao narrador 

erudito a estória que a irara Risoleta contou, como ocorre no seguinte 

episódio: ―Mal se amoitara, porém, e via surgir, na curva de trás da 

restinga, o menino guia, o Tiãozinho – um pedaço de gente, com a 

comprida vara no ombro, com o chapéu de palha furado, as calças 

arregaçadas, e a camisa grossa de riscado (...)‖ (327). Ora é o 
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narrador erudito quem reconta o que ouviu: ―Maneira seja, pôde 

instruir-se de tudo, bem e bem. E, tempo mais tarde, quando Manuel 

Timborna a apanhou, Manuel Timborna dormia à sombra do jatobá, e 

o bichinho veio bisbilhotar, de demasiado perto (...)‖ (329). 

Todavia, há momentos em que o boi Brilhante conta aos outros 

bois a estória do boi Rodapião. Tal assertiva é confirmada em: ―... 

Comigo, na mesma canga, prenderam o boi Rodapião... Chegou e 

quis espiar tudo, farejar e conhecer... Era tão esperto e tão estúdio, 

que ninguém não podia com ele... Acho que tinha vivido tempo perto 

dos homens, longe de nós, outros bois... (...)‖ (342-343). Outras 

vezes observamos a voz de Tiãozinho tentando acalmar os bois que 

se encontram agitados: ―– Quieto, Buscapé!... Sossega, meu boizinho 

bom...‖ (331). Ou ainda, a voz do carreiro Agenor Soronho que não 

cessava de reclamar e gritar: ―- Tu Tião, diabo! Tu apertou demais o 

cocão!... Não vê que a gente carreando defunto-morto, com essa 

cantoria, até Deus castiga, siô?!... Não vê que é teu pai, demoninho?! 

(...)‖ (336). 

Há uma passagem que ilustra com propriedade o 

encadeamento de vozes na narrativa. Nesse trecho, o leitor está 

propenso a se perder na labiríntica estrutura rosiana: 

- O homem é um bicho esmochado, que não devia 

haver. Nem convém espiar muito para o homem. É o 
único vulto que faz ficar zonzo, de se olhar muito. É 

comprido demais, para cima, e não cabe todo de uma 

vez, dentro dos olhos da gente. 

- Mas eu já vi o homem-do-pau-comprido correr de 

uma vaca... De uma vaca. Eu vi. 
- Quieto, Buscapé!... Sossega, meu boizinho bom...– 

clama o menino guia. 

Não é atôa que Buscapé é um boi china, espantadiço e 

pois pernalongo, que avança distanciando muito as 

patas e costuma relar com os cascos brutos os 

calcanhares do guia. Mais ao jeito que ele é mogão e 
mal-armado, que, se tivesse bons estrepes, na parelha 

de testa um perigo seria. 

Mas Agenor Soronho estranhou qualquer lance: 

- Vigia taí, Tiãozinho! Vi um bicho raboso mexer no 

matinho... Alguma bisca de lobo, ou um jaguapé. Isso 
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são criaturas p‘ra vagarem de-noite, não sei o-quê que 

andam querendo a esta hora em beira de estrada, p‘ra 
assustar os bois! 

Brabagato curvou-se, chegando o focinho, com veneta 

de lamber o entre-chifres de Capitão: 

- Um homem não é mais forte do que um boi... E nem 

todos os bois obedecem sempre ao homem... (331). 

Há, pois, nesse episódio a presença de discursos fragmentados 

que corresponde à seguinte sequência de enunciados: boi, menino, 

boi, narrador, carreiro, narrador, boi. Essa construção narrativa, 

repleta de ―vaivém‖, surpreende o receptor pela mistura de vozes e 

acontecimentos, fator que desperta certo desconforto no leitor (visto 

que essa construção não lhe é familiar). 

PERDA DA INDIVIDUALIDADE: O ESTRANHAR-SE A SI MESMO 

Outro evento que chama a atenção é quando os bois e o 

menino perdem a individualidade, ao unirem-se para vingar o 

carreiro. 

Tiãozinho, que desejava com todas as suas forças a morte do 

cruel carreiro, se entrega ao sonho e às divagações pelo cansaço. Em 

meio ao delírio, ele pressente a morte de Soronho. Enquanto o 

menino sonha, os bois estão planejando a morte do carreiro: 

- Se o carro desse um abalo maior... Se nós todos 

corrêssemos, ao mesmo tempo... O homem-do-pau-

comprido rolaria para o chão. Ele está na beirada... 

Está cai-não-cai, na beiradinha... Se o bezerro, lá na 

frente, de repente gritasse, nós teríamos de correr, sem 
pensar, de supetão... E o homem cairia...(360). 

Tiãozinho se assusta com o sonho. De acordo com Freud, ―para 

muitas pessoas é extremamente inquietante tudo o que se relaciona 

com a morte, com cadáveres e com o retorno dos mortos‖ (FREUD, 

2010, p.360). Assim, prever a morte do carreiro provoca no 
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personagem o medo do inconsciente. Logo, o temor da morte 

manifesto pelo menino caminha para o desfecho sinistro. 

Diante do susto, Tiãozinho dá um grito; os bois se agitam e dão 

uma arrancada. Com isso, o carreiro Agenor Soronho, que dormia 

serenamente no interior do carro, cai e tem o seu pescoço atingido 

pelas rodas do carro, sendo morto conforme o ―planejado‖ via 

―inconsciente coletivo‖. 

A inquietude do menino é inevitável, quando ele questiona: 

―Meu Deus! Como é que foi isto?!... Minha Nossa Senhora!...‖ (...) ―Eu 

tive a culpa... Mas eu estava meio cochilando... Sonhei e gritei... Nem 

sei o que foi que me assustou...‖ (361). O menino se desespera e 

afirma que não foi por seu querer, sente pena do homem morto 

mesmo depois de tantas maldades. 

Tudo em vão. Os bois aceleram e Tiãozinho segue agora com 

dois defuntos no carro-de-bois. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O leitor de ―Conversa de bois‖ termina a leitura com um 

sentimento inquietante. Isso ocorre porque Guimarães Rosa ao 

arquitetar sua narrativa fez uso de artifícios textuais hábeis para 

propiciar ao leitor esse tipo de experiência insólita. 

Assim, a ―Conversa de bois‖ poderia ter sido apenas uma 

narrativa na qual os bois dialogam, ou ainda, a narração da viagem 

de Tiãozinho e Agenor Soronho até o cemitério do arraial. Contudo, o 

autor insere nessa estória: bois que pensam e conversam o tempo 

todo, junto a personagens humanos que obtém problemas familiares 

a muitos de seus leitores, tais como traição, morte, trabalho, doença 

etc. Ao passo que Rosa amálgama essas estórias e revela a 

relevância dos bois na estória de Tiãozinho, visto que estes poderiam 

ter passado despercebidos, conduz o leitor à experiência do insólito. 



109 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

Em linhas gerais, apresentamos aqui apenas alguns 

procedimentos presentes na obra de arte ficcional que são capazes de 

conduzir o leitor do conto em pauta à experiência do insólito. Todavia, 

temos conhecimento de que outros elementos podem ser observados 

e analisados, visto que o texto proporciona um leque de 

possibilidades de leitura. 
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“A HYBRIS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS. A 

(RE)CONSTRUÇÃO DO EU ATRAVÉS DO OUTRO” 

CARMONA, Gustavo12 

Nicola Abbagnano, num de seus estudos dedicados a hybris, em 

seu ―Dicionário de Filosofia, observa: ―A hybris seria uma qualquer 

violação da norma da medida, isto é, dos limites que o homem deve 

encontrar em suas relações com os outros homens, com a divindade 

e com a ordem das coisas.‖ (ABBAGNANO, 1960, p.495) 

É de suma importância que se entenda a hybris como um 

aspecto inerente ao herói trágico, na medida em que este viola as leis 

dos homens e dos deuses. Esse é um termo específico que designa 

esse tipo de comportamento durante os 80 anos da tragédia grega. 

Usaremos dessa forma, o termo hybris, como meio de retratar esse 

―traço‖ comum entre os heróis trágicos e Riobaldo. Hybris é um 

termo grego que designa desmesura, excesso, desmedida. Nas 

tragédias, relaciona-se com a arrogância, orgulho, soberba, 

insubordinação aos desejos dos deuses ou ao bem coletivo da polis. 

Com frequência, é severamente punida, e a personagem deve por fim 

pagar pelos erros cometidos e aceitar sua moira (destino), seja pela 

desgraça, seja pela própria morte. 

Para Frye, a hybris está intrinsecamente ligada aos heróis 

trágicos, trata-se de ―um ânimo soberbo, apaixonado, cheio de 

obsessão ou de arrojo, que acarreta uma queda moralmente 

                                                 

12 Aluno de mestrado na Universidade Estadual de Londrina, colaborador do projeto 
de pesquisa ―Representações do estrangeiro e do estranho na narrativa literária 

brasileira‖, de autoria e coordenação da Profª. Dra. Adelaide Caramuru Cezar. O 
presente estudo é fruto da disciplina acerca do ―Trágico em Guimarães Rosa‖, 

desenvolvida no Departamento de Pós-Graduação em Letras Clássicas e Vernáculas 
da Universidade Estadual de Londrina no segundo semestre de 2010. 
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inteligível. Tal hybris é o agente precipitador normal da catástrofe.‖ 

(FRYE, 1973, p.207) 

Para Aristóteles, essa vaidade e presunção desmesurada são 

designadas como a ―clássica imperfeição trágica‖, também citada em 

a Poética (1993) como hamartía ou falha aristotélica, apresentando 

um herói sempre ligado ao pecado ou ao ―mal‖ e que deve ser punido 

exemplarmente. 

Se, para o filósofo grego, a hybris apresenta este caráter 

negativo e ameaçador à democracia e à vida em sociedade, para 

Nietzsche, a visão é completamente oposta. Nietzsche vê a 

desmesura e a soberba como expoente da valorização da vida e da 

afirmação da existência em meio ao sofrimento e as condições morais 

cerceadoras e limitantes nas quais os homens se encontram imersos, 

ou seja, a vontade de potência. 

É sob essa perspectiva da vontade de potência, que 

pretendemos fazer nossa interpretação da presença da hybris na obra 

de João Guimarães Rosa. 

Em Grande Sertão: Veredas, a manifestação da hybris se dá 

através de diferentes personagens: Joca Ramiro, Zé Bebelo, 

Hermógenes, Ricardão, Seu Habão, e Diadorim entre outros. 

Entretanto, elegeremos Riobaldo, o protagonista-narrador da obra, 

como nosso objeto de estudo principal. Faremos uma análise de como 

a personagem de Riobaldo faz a travessia de sua vida: sua ascensão 

desde o momento em que era um pobre menino medroso, passando 

por seus vários estágios na jagunçagem, até a sua coroação como 

―Urutu-Branco‖, onde se dá a plenitude de sua hybris, para então, 

finalmente, chegarmos ao seu desfecho trágico. 

Numa primeira leitura pode-se ter a impressão de que a hybris 

em Riobaldo se apresenta somente após o Pacto nas Veredas Mortas, 

e que o Diabo é, por conseqüência, o responsável por tal mudança no 

comportamento da personagem, que então se torna o Urutu-Branco, 
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chefe dos jagunços, e que após tal evento, se acredita o justiceiro do 

sertão. Existe certa ilusão de que até pouco mais da metade da obra, 

a postura de Riobaldo seja a de um mero jagunço, comandado e 

desprovido de qualquer comportamento de soberba e chefia. 

No entanto, nos debruçando uma outra vez sobre a obra, de 

maneira mais atenta e minuciosa, percebemos e defenderemos a 

hipótese de que a hybris, que aflora em Riobaldo-Tatarana após o 

pacto, em toda sua plenitude, seja o fruto de toda a travessia do 

jagunço, e de todas as experiências, vivências e aprendizados que 

este absorve durante a mesma. 

Acreditamos que desde o momento em que João Guimarães 

Rosa apresenta o menino Riobaldo, inexperiente tanto no lido 

(conhecimento) como no corrido (experiência), já há na personagem 

– uma espécie de folha em branco ou uma terra ainda virgem – uma 

semente da hybris (ambição) em fase ainda embrionária, semente 

esta que será plantada por Diadorim, regada pelos grandes chefes 

jagunços, e que germinará em todo seu esplendor quando o 

protagonista firma o pacto (?) com o Diabo, culminando por fim num 

―murchar‖, representado pela queda final do herói trágico. 

Para provar nosso ponto vista, pedimos licença ao estimado 

escritor e sua obra, para cometeremos a ―ousadia‖ e o 

descomedimento (hybris) de reorganizar a estória de o Grande 

Sertão:Veredas e colocá-la em ordem cronológica, possibilitando 

assim uma visão mais clara de toda a travessia do protagonista, que 

permita portanto, uma melhor compreensão dos argumentos que 

queremos firmar através deste artigo. 

BUSCA E APRENDIZADO 

Como já dito, narraremos a história de Riobaldo seguindo sua 

ordem cronológica, de forma linear, para que acompanhemos toda 
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sua trajetória, de menino medroso até o momento em que já 

retornado da jagunçagem, reconta toda sua travessia. 

A primeira imagem do protagonista que nos será apresentada é 

a do menino Riobaldo, menino ―nonada‖, terra virgem ainda intocada 

pelos conhecimentos e experiências da vida, esmolando na beira do 

rio, inocente, porém já apresentando a vontade de viver e aprender a 

vida: ―Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra 

a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder!‖ (ROSA, 1983, 

p.74) 

Riobaldo ―gostava, queria novidade‖ (ROSA,1983, p.75). Nessa 

procura pelo novo e pela vida, o menino se depara com Diadorim, 

―um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino 

mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. 

Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria 

para mim.‖ (ROSA, 1983, p.75) 

Pela primeira vez, o menino tem de lidar com medo. Também 

pela primeira vez, e pelas mãos de Diadorim ele conhecerá a 

coragem. 

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei 
os confins do rio, do outro lado. Longe, longe, com que 

prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta, 

traiçoeira – o rio é cheio de baques, modos moles, de 

esfrio, e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos 

no pau da canoa....Quieto, composto, confronte, o 
menino me via. –―Carece de ter coragem...‖ – ele me 

disse. (ROSA,1983, p.78) 

Ali naquele momento, é lançada a semente da hybris e o 

convite ao trágico. Quando Riobaldo dá a mão a Diadorim, sem saber 

está dando a mão ao Destino, ao seu caminho, à jagunçagem e aos 

perigos da vida. 

Após a morte de sua mãe e já então na casa de seu padrinho 

Selorico Mendes, o menino terá o primeiro contato com os jagunços. 

Serão eles, os que o inquietará, e os que o menino admirará, será 
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neles que ele se espelhará ao longo de sua travessia e por fim, e 

serão eles também os que alimentarão e regarão a semente da 

soberba, da coragem e da chefia em Riobaldo, como veremos 

posteriormente. 

Assim que saí da cama e fui ver se era de se abrir, meu 

padrinho Selorico Mendes, com a lamparina na mão, já 

estava pondo para dentro da sala uns homens, que 

eram seis, todos de chapéu-grande e trajados de 
capotes e capas, arrastavam esporas. Ali entraram com 

uma aragem que me deu susto de possível reboldosa. 

Admirei: tantas armas. Mas eles não eram caçadores. 

Ao que farejei: pé de guerra. [...] estava olhando, com 

uma admiração toda peturbosa
13

, era para o chefe 

dos jagunços, o principal. Joca Ramiro!  (ROSA, 1983, 

p.85, grifo nosso) 

Aqui vale frisar também, além da admiração pelos jagunços, a 

admiração por suas armas e alegorias, todas essas, símbolos 

materializados da valentia e da hybris dos mesmos. 

OS ÍDOLOS 

Daqui em diante, mostraremos um desfile de ídolos, pelos quais 

Riobaldo demonstrará grande veneração, os ―chefes jagunços‖. É 

através destes, se espelhando nesses ídolos, observando e 

absorvendo o que acontece à sua volta, tendo sempre seu ego inflado 

por esses chefes, que sua hybris ―regada‖ passo a passo culminará 

em sua soberba e na ascensão à chefia do grupo. 

João Guimarães Rosa, pela voz de Riobaldo, descreverá a 

admiração do jagunço por esses ―grandes homens‖, suas 

impressionantes qualidades e feitos, e como cada um deles vai 

                                                 

13
 Aqui se dá o primeiro contato com o unheimiliche, com o ―outro‖. Para Freud, o 

unheimiliche trata-se do estranho que vive dentro de nós, aquilo que vive em nosso 
inconsciente e que nos é desconhecido. Esse relacionamento assustador com o que 

nos provoca medo e horror e que desestrutura nosso antigos padrões de ser. 
(FREUD, 1976, O Inquietante, p. 338) 
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elogiando o homem Riobaldo, simples, controlado e aparentemente 

contente em meio ao ―rebanho‖ de jagunços - que era. Com isso 

mostrando como seu caráter vai sendo moldado até a formação de 

um homem único, poderoso, dono de si mesmo e portador de uma 

identidade individual. 

Vale notar que durante toda travessia que Riobaldo faz pelo 

sertão, ele está às voltas com os chefes, deixando o bando de 

jagunços normalmente como pano de fundo de suas aventuras. Esses 

chefes funcionarão como o Outro, o ―estranho‖ inquietante que vem 

modificar e edificar a nova construção de mundo de Riobaldo. 

Para Freud, o outro pode funcionar de diversas maneiras, das 

quais uma delas, a que nos interessa aqui, é a de modelo. Esse outro 

exterior, modelo, é de suma importância para Riobaldo. È através 

desse embate com o desconhecido (unheimilich), que sua própria 

diferença e sua individualidade vem à tona, permitindo que suas 

pulsões essenciais relativas a hybris venham a aflorar. 

Julia Kristeva, num de seus ensaios dedicados à alteridade, 

observa: 

―Nós‖, ―eu‖ têm múltiplas facetas, e essa polifonia que 
nos deprime e nos satisfaz que nos anula e nos glorifica 

ressoa na polissemia de nossas trocas verbais, extrai o 

pensamento das correntes racionais e molda um 

indivíduo excentrado no ritmo do ser. Escrever e/ou 

pensar pode se tornar, nessa perspectiva, um 
questionamento tanto do psiquismo como do mundo. E 

ainda: ―existe um sentido, que seria meu ―universal‖. E 

eu tomo as palavras da tribo para ali inscrever minha 

singularidade. ―Eu é um outro‖: essa será minha 

―diferença‘ e ―eu‖ formularei minha especialidade, 

distorcendo os códigos de comunicação, assim como as 
―idéias-conceitos-ideologias-filosofias das quais ―eu‖ 

sou herdeiro (KRISTEVA, 2000, p. 41). 

O primeiro e maior exemplo na vida de Riobaldo será Zé 

Bebelo, uma espécie de pai, e espécie de Razão. Talvez um dos mais 

influentes chefes na auto-construção de Riobaldo. Ele descreve ―Zé 
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Bebelo – ah. Se o senhor não conheceu esse homem, deixou de 

certificar que qualidade de cabeça de gente a natureza dá, raro de 

vez em quando. Aquele queria saber tudo, dispor de tudo, poder 

tudo, tudo alterar‖ (ROSA, 1983, p.96). 

Começa então a ―rega‖ da hybris. Aparecem os primeiros 

sentimentos de honra e prazer, frutos dos elogios, e aparece também 

o primeiro codinome:  ―E ele me apresentava com a honra de: 

Professor Riobaldo, secretário sendo.‖ (ROSA, 1983, p.96) 

Em meio ao sertão, Riobaldo se questiona (jagunço-pensador) 

sobre o porquê de tudo aquilo, porque participava daquela luta, 

porque estava em meio aquele sertão sem fim. Ele resolve voltar, 

porém o acaso põe em seu caminho novamente Diadorim, que agora 

o colocará definitivamente nos trilhos de sua moira. 

Então Riobaldo passa a fazer parte do bando de Joca Ramiro, 

agora passa a realmente fazer parte do mundo dos jagunços. Não 

demora e novamente seu orgulho vem a ser alimentado, a também 

um novo codinome lhe é dado (um novo posto em sua ascendência) – 

―Tatarana‖. 

E pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam, 
quiseram pôr apelido em mim: primeiro, Cerzidor, 

depois Tatarana, lagarta-de-fogo.(ROSA, 

1983,p.118)[...] Aí, quis que soubessem logo como era 

que eu atirava. Até gostavam de ver: – ―Tatarana, põe 

o dez no onze...‖ – me pediam, por festar...Ao que, me 
gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado 

(ROSA, 1983, p.119) 

Então reaparece a figura do Hermógenes, antes visto na 

fazenda de seu padrinho, que mesmo parecendo a Riobaldo uma 

pessoa ―sombria‖, lhe causa admiração pela força e valentia. 

Hermógenes também elogiará a valentia do agora ―Tatarana‖ e o 

chamará para perto de si: 

O Hermógenes me chamou. Aí – as cintas e 

cartucheiras, mochilão, rede passada e um cobertor por 

tudo cobrir – ele estava parecendo até um homem 
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gordo. – ―Riobaldo, Tatarana, tu vem. Lugar nosso vai 

ser o mais perigoso. Careço de três homens bons, no 
próximo de meu cochicho. (ROSA, 1983, p.138) [...] 

D‘o Hermógenes ali junto estar, naquela hora, digo ao 

senhor, gostei. – ―Riobaldo, Tatarana! É o é...‖ – ele me 

governou, de repente. Aceitei. (ROSA, 1983, p.146) 

[...] Tanto que mesmo foi o Hermógenes que um dia 
me chamou, veio caçoando: – ―Eh, valente tu é, 

Tatarana! Gosto dessa sua bizarria. (ROSA, 1983, 

p.161) 

O próximo a surgir para encontrar o bando no meio do Sertão 

será Só Candelário, um homem único, homem de guerra, diria 

Riobaldo, além de apresentar alguma semelhança com Zé Bebelo. Por 

este ele também será elogiado por seu adestro com as armas. Cada 

vez mais Tatarana vai percebendo o seu valor entre os jagunços e 

principalmente entre os chefes. 

– ―Riobaldo, Tatarana, eu sei...‖ – ele falou – ―Tu atira 

bem, tem o adestro d‘armas [...] ele tinha algum estilo 

de ar de parecença com o próprio Zé Bebelo. [...] Me 

mandou, também. Mas, a bem dizer, fui eu quem quis: 

na hora, à frente dei o passo, olhei muito para ele, 

encarado. – ―Tu Tatarana, vai...‖ Quando ele falava 
Tatarana, eu assumia que ele estava sério prezando 

minha valia de atirador. (ROSA, 1983, p.170) 

Enfim chega em meio ao bando o ―grande chefe dos chefes‖, 

Joca Ramiro. Riobaldo fica hipnotizado pela beleza e porte do grande 

chefe. 

Quando este o chama pelo nome, exalta seu valor e ainda lhe 

dá uma arma de presente, ele mal consegue se conter. Seu orgulho 

perde qualquer mesura de equilíbrio. 

E eu fiz como Diadorim – nem sei porquê: peguei a 
mão daquele homem, beijei também. Todos, os que 

eram mais moços, beijavam. Os mais velhos tinham 

vergonha de beijar. – ―Este aqui é o Riobaldo, o senhor 

sabe? Meu amigo. A alcunha que alguns dizem é 

Tatarana...‖ Isto Diadorim disse. A tento, Joca Ramiro, 
tornando a me ver, fraseou: ―Tatarana, pêlos bravos... 

Meu filho, você tem as marcas de conciso valente. 

Riobaldo... Riobaldo...‖ Disse mais: – ―Espera. Acho que 
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tenho um trem, para você...‖ Mandou vir o dito, e um 

cabra chamado João Frio foi lá nos cargueiros, e trouxe. 
Era um rifle reiúno, peguei: mosquetão de cavalaria. 

Com aquilo, Joca Ramiro me obsequiava! Digo ao 

senhor: minha satisfação não teve beiras. Pudessem 

afiar inveja em mim, pudessem. (ROSA, 1983, p. 180) 

Seguindo pela linha do tempo pela qual propomos caminhar, 

nos depararemos com a prisão e o julgamento de Zé Bebelo. Neste 

momento o próprio Riobaldo não se reconhecerá em sua própria 

estranheza. Ele tomará partido em prol do acusado e sentirá pela 

primeira vez o gosto real da valentia, da audácia e da autoridade: 

―Tirei fôlego de fôlego, latejei. Sei que me desconheci. Suspendi do 

que estava [...]Diadorim, que quase me abraçava: – ―Riobaldo, tu 

disse bem! Tu é homem de todas valentas‖(ROSA, 1983, p.219). 

Os que eram contra a absolvição de Zé Bebelo, principalmente 

o Hermógenes, desmoralizado após o julgamento, não demoram a se 

vingar. Joca Ramiro é assassinado. Alaripe e os outros dizem a 

Riobaldo: ―Você tem sustância para ser um chefe, tem a bizarria...‖ 

(ROSA, 1983, p.210). Tatarana reluta. Ele ainda não sente estar 

pronto para a chefia. ―Chefe, mesmo, era o que eu menos tinha 

vontade‖ (ROSA, 1983, p.210). 

Os jagunços continuam pelo sertão até encontrarem Medeiro 

Vaz no Bom-Buriti, ―barbaça, com grande chapéu rebuçado, aquela 

pessoa sisuda, circunspecto com todas as velhices, sem nem velho 

ser. Cujo eu me disse: – ―É bom homem...‖ (ROSA, 1983, p.280). 

Medeiro Vaz assume então a chefia, no entanto doente, logo virá a 

morrer. No leito de morte, ele expressa sua vontade em ter Tatarana 

como seu sucessor: 

―Quem vai ficar em meu lugar? Quem capitaneia?...‖ 

Com a estrampeação da chuva, os poucos ouviram. Ele 
só falava por pedacinhos de palavras. Mas eu vi que o 

olhar dele esbarrava em mim, e me escolhia. Ele 

avermelhava os olhos? Mas com o cirro e o vidrento. 

Coração me apertou estreito. Eu não queria ser chefe! 

―Quem capitaneia...‖ Vi meu nome no lume dele. E ele 
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quis levantar a mão para me apontar. As veias da 

mão... Com que luz eu via? Mas não pôde. A morte 
pôde mais. (ROSA, 1983, p.58). 

Mesmo não pronunciando seu nome, todos sabem que Tatarana 

deve assumir a chefia. Dá-se então um grande debate. Todos 

ovacionando e pedindo Riobaldo como chefe e este novamente 

relutando e negando a posição, por fim colocando Marcelino Pampa 

em seu lugar. 

– ―Riobaldo, tu comanda. Medeiro Vaz te sinalou com as 

derradeiras ordens...‖ Todos estavam lá, os brabos, me 

olhantes [...] eu não desejava arreglórias, mão de 

mando. Engoli cuspes. Avante por fim, como que 
respondi às gagas, isto disse: – ―Não posso... Não 

sirvo...‖– ―Mano velho, Riobaldo, tu pode!‖ [...] – ―Mano 

velho, Riobaldo: tu crê que não merece, mas nós 

sabemos a tua valia [...]. – ―Tatarana! Tatarana!...‖ – 

uns pronunciaram; sendo Tatarana um apelido meu, 

que eu tinha [...] – ―Não posso, não quero! Digo 
definitivo! Sou de ser e executar, não me ajusto de 

produzir ordens...‖( ROSA, 1983, p.59) 

Involuntária e inconscientemente, Tatarana já era chefe dos 

jagunços. Diadorim abre seus olhos: – ―Foi você, mesmo, Riobaldo, 

quem governou tudo, hoje. Você escolheu Marcelino Pampa, você 

decidiu e fez...‖ (ROSA, 1983, p.59) 

É possível notar o efeito do outro - os chefes jagunços – já 

dentro de Tatarana. 

Através da alteridade se dá o fenômeno do duplo: ―Esse 

unheimilich não é realmente algo novo ou alheio, mas algo muito 

familiar à psique... algo que deveria permanecer oculto, mas 

apareceu‖. (FREUD, 1976, p.360). O heimilich toma seu sentido 

ambíguo de unheimilich. 

Surge então de volta ao sertão Zé Bebelo, personagem na qual 

é possível notar a hybris presente em todas suas facetas. Zé Bebelo, 

o arquétipo paterno de Riobaldo, exemplo mor em sua trajetória e 

último degrau em sua escalada (involuntária?) pelo poder. 
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A admiração de Riobaldo começa a se esvair. Ele começa a 

perceber falhas no caráter de Zé Bebelo. Fica notando ―como Zé 

Bebelo aos poucos mais proseava, com ensejos de ir mostrando a 

valia declarada que tinha, de jagunço chefe famoso; e daí, sutil, se 

reconhecia da parte dele um certo desejo de agradar ao 

outro...(ROSA, 1983, p.293). O chefe enaltece Tatarana, no entanto, 

Tatarana agora só confia em si mesmo: 

Zé Bebelo tentar impor respeito, porém sem sucesso. Não 

existe mais chefe para Tatarana. Seu ―último‖ chefe caiu. Agora é só 

questão de tempo até Tatarana assumir o poder: ―Ao silêncio, 

Riobaldo Tatarana! Eh, eu sou o Chefe!?...‖ Mas, aí, nem sei, eu não 

estava mais aceitando os olhos de Zé Bebelo me olhar. ―No mundo 

não tem Zé Bebelo nenhum...‖ (ROSA, 1983, p.260). 

PACTO COM O DIABO X O PODER DA VONTADE 

Depois de receber todas as influências do mundo, ―o lido e o 

corrido‖, Riobaldo chega a um ponto, representado pelo pacto, onde 

ele adquire a capacidade de dominar o mundo. Ele passa de 

dominado a dominador: 

Deves tornar-te senhor de ti mesmo, senhor também 

das tuas próprias virtudes. Antes elas eram teus 

senhores; mas devem ser apenas teus instrumentos 
junto com outros instrumentos. Deves adquirir poder 

sobre teu pró e teu contra. (NIETZSCHE apud 

SAFRANSKI, 2005, p.20) 

Chegamos aqui ao ponto crucial de nossa hipótese. É nesse 

momento que Riobaldo assume a plenitude de seu ser e de sua 

individualidade, e consequentemente sua hybris em toda a sua força. 

Acreditamos que o pacto seja na verdade, como afirma Antonio 

Cândido em entrevista às comemorações de 50 anos de Grande 

Sertão: Veredas, um rito de passagem, e, não um pacto ―místico‖ e 
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cheio de alegorias como é o pacto Goethiano em Fausto, apesar de 

toda misticidade de João Guimarães Rosa. 

Também defendemos a idéia de que o Diabo – que não chega 

nem mesmo a se materializar – diferentemente de Mefistófoles, seja 

na verdade uma representação global do ―outro‖, do unheimiliche que 

os chefes jagunços simbolizaram na vida de Riobaldo até então. Esse 

―outro‖, inquietante dionisíaco, vem esquartejar o velho Riobaldo, a 

lagarta Tatarana, para dar o lugar ao nascimento do Riobaldo ―cobra‖ 

14, o Urutu-Branco. 

Kristeva comenta essa influência e essa estranheza do ―outro‖ 

na construção de nossa identidade: 

Estranhamente o estrangeiro habita em nós: ele é a 

face oculta de nossa identidade, o espaço que arruína 

nossa morada, o tempo em que se afundam o 

entendimento e a simpatia. [...] Sintoma que torna o 

―nós‖ problemático, talvez impossível, o estrangeiro 
começa quando surge a consciência de minha diferença 

e termina quando nos reconhecemos todos 

estrangeiros, rebeldes aos vínculos e comunidades. 

(KRISTEVA, 1944, p.9) 

Assim, acontece uma espécie de ritual de passagem. Uma 

―pequena morte‖ segundo Kathrin Rosenfield. Sob o brilho da lua – 

Vênus15, ―o pactário parece renascer simbolicamente, saindo da de 

sua paralisia noturna para uma fusão com os elementos vitais, água e 

terra.‖ (ROSENFIELD, 1992, p.67). 

                                                 

14
 Nas tradiçoes xamânicas o arquétipo da cobra é a personificação de uma força, 

de uma inteligência. Representa o poder da criação e da ascensão (ou 

imortalidade). Também simboliza o emblema da força energética e da sabedoria de 
diversas escolas de misticismo e ocultismo do passado e da atualidade. Aparece na 

coroa dos faraós egípcios e demais impérios do passado, representa o Eu Oculto, 
que é a mente subconsciente ou inconsciente, o Inaudito. O ciclo de transmutação, 

que consiste em viver-morrer-renascer, é simbolizado pela troca de pele da Cobra. 

15 Vênus - a deusa do amor e da vida – que transforma até o nome do demônio 

invocado agora como Lúcifer. Lúcifer é o nome que os medievais deram ao planeta 
Vênus e significa ―aquele que traz a luz‖. (ROSENFIELD, 1992, p.67) 
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Fica claro a destruição de seu caráter apolíneo, e, por 

conseguinte, o nascimento dionisíaco do novo, o nascimento do seu 

―eu‖ tão buscado pelos caminhos do sertão: ―E, o que era que eu 

queria? Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria 

só tudo. Uma coisa, a coisa, esta coisa: eu somente queria era – ficar 

sendo!‖ (ROSA, 1983, p.300) 

Todo o caminho feito por Riobaldo, desde a travessia do rio São 

Francisco, o conhecimento dos chefes, as experiências pelo sertão 

chegam ao seu auge. A soberba e a autoconfiança de Riobaldo 

resplandecem em seu comportamento, 

Domara todo o medo entre o fogo cruzado dos 

combates, conhecera e aprendera a julgar das 
fraquezas e virtudes dos outros chefes [...]chegara por 

fim à coragem de desafiar o demo [...] conhecera sem 

si do amor, da coragem, bem como da maldade em que 

os homens se modelam. Riobaldo ―renascera‖ depois de 

todas estas provas. Daí receber o novo nome: o Urutu 
Branco. (LIMA, 1986, p.77) 

O URUTU-BRANCO E A HYBRIS 

Riobaldo volta ao bando transformado, ―alegre‖ e ―tão falante‖: 

E, o que eu fazia, era que eu pensava sem querer, o 

pensar de novidades. Tudo agora reluzia com clareza, 

ocupando minhas ideias, e de tantas coisas passadas 
diversas eu inventava lembrança, de fatos esquecidos 

em muito remoto, neles eu topava outra razão; sem 

nem que fosse por minha própria vontade. Até eu não 

puxava por isso, e pensava o qual, assim mesmo, 

quase sem esbarrar, o todotempo.(ROSA, 1983, p.303) 

Nesse momento, dono de si, Riobaldo já ―achava Zé Bebelo 

inferior‖ (p.304), ―fitando Zé Bebelo com um certo desprezo‖.(p.307) 

ele dispara e repete várias vezes: ―- ―Ah, agora quem aqui é que é o 

Chefe?‖.Riobaldo já sabe a resposta: Chefe já era eu. O Chefe era eu 

mesmo! Olharam para mim. Só restava a Zé Bebelo confirmar: - ―A 
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rente, Riobaldo! Tu o chefe, chefe, é: tu o Chefe fica sendo‖(ROSA, 

1983, p.308) 

O rebatismo de Tatarana é dado pelo mesmo: 

Daí, riu, e disse, mesmo cortês: - ―Mas, você é o outro 
homem, você revira o sertão... Tu é terrível, que nem 

um urutu branco...‖ [...] O nome que ele me dava, era 

um nome, rebatismo desse nome, meu. Os todos 

ouviram, romperam em risos. Contanto que logo 

gritavam, entusiasmados: - ―O Urutu-Branco! Ei, o 
Urutu-Branco!...‖( ROSA, 1983, p.312) 

Finalmente a hybris em Riobaldo ―desabrocha‖ em seu 

esplendor máximo. 

De seguida, parado persisti, para um prazo de fôlego. 

Aí vendo que o pessoal meu já me obedecia, prático 

mesmo antes da hora... Aí eu mandava. Aí eu estava 

livre, a limpo de meus tristes passados. Aí eu 

desfechava.(p.314) [...] Os todos que fossem e 

houvesse. - ―Quem tiver instrumento – a toque! Quem 
gostar de dançar, arre melhor! P‘r‘ apreparo, trazer as 

mulheres também... Com que as músicas, de lá, lá 

lá...‖ Tudo tinha de semelhar um social. Ao pois, quem 

era que ordenava, se prazia e mandava? Eu, senhor, 

eu: por meu renome, o Urutu-Branco... Ah, não. 
Festa?...(p.315) [...] – ―Repuno: que você está 

diferente de toda pessoa, Riobaldo... Você quer 

dansação e desordem...‖Mexi meu cuspe dentro da 

boca.- ―... A bem é que falo, Riobaldo, não se agaste 

mais... E o que está demudando, em você, é o cômpito 
da alma – não é razão de autoridade de 

chefias...‖(ROSA, 1983, p.331) 

Considerando a hybris como soberba, como sentimento de 

superioridade (quase invencibilidade) frente às circunstâncias e aos 

demais, faz sentido que Riobaldo personagem/ narrador vivencie a 

liderança de maneira ímpar, isolada, solitária, menos universalizante, 

mais personalista. Longe de reconhecer-se no outro, o ―chefe‖ Urutu-

branco vê-se como alguém único. Talvez por isso os trechos sobre a 

hybris privilegiam menos a definição generalizante do orgulho e se 
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detenham mais na primeira pessoa do singular (tanto na forma como 

no conteúdo). 

―[...] aquela minha lei era divertida‖. [..]―Aquilo – para 

mim – que se passou: e ainda hoje é forte, como por 

um futuro meu. Eu estou galhardo. Naquilo eu tinha 
amanhecido‖. [..]―Somente todos me gabaram, com 

elogios e palavras prezáveis, porque a minha chefia 

era com presteza‖.[...]Sobre o que eu era um homem, 

em sim, fantasia forra, tendo em nada aqueles perigos, 

capaz do caso. Para vencer vitória, aonde nenhum 
outro antes de mim tivesse! Respinguei dessas 

faíscas constantes. Eu, não: o cujo do orgulho, de 

mim, do impossível (p.357) [..]Assim achado, tudo, e o 

mais, sem sobranço nem desgosto, eu apalpei os 

cheios. O respeito que tinham por mim ia crescendo 

no bom entendido dos meus homens. Os jagunços 
meus, os riobaldos, raça de Urutu-Branco. Além! 

Mas, daí, um pensamento – que raro já era que ainda 

me vinha, de fugida, esse pensamento – então tive. O 

senhor sabe. O que me mortifica, de tanto nele falar, o 

senhor sabe. O demo! Que tanto me ajudasse, que 
quanto de mim ia tirar cobro? - ―Deixa, no fim me 

ajeito...‖ – que eu disse comigo. Triste engano. Do que 

não lembrei ou não conhecesse, que a bula dele é esta: 

aos poucos o senhor vai, crescendo e se esquecendo 

(p.360) [...] Somente todos me gabaram, com elogios 
e palavras prezáveis, porque a minha chefia era com 

presteza. Fosse de tiro, tanto não admiravam a tanto, 

porque a minha fama no gatilho já era a qual; à faca, 

eh, fiz! (p.362) [...] Tomei mais certeza da minha 

chefia. Quer ver que eu tinha deixado de parte todas 

as minhas dúvidas de viver, e que apreciava o só-
estar do corpo, no balanço daqueles dias temperados 

tão bem, quando o céu varreu. Dias tão claros. Tanto 

que as cigarras chiavam em grosas; e de que tal-arte 

valessem por um atraso das chuvas do ano, alguns já 

queriam desejar. Não foi. Mas eu cria por mim nas 
melhores profecias. E sempre dei um trato respeitável 

amistoso aos homens de valia mais idosa, vigentes no 

sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses 

eram João Goanhá, Marcelino Pampa, João Concliz, 

Alaripe e outros uns restantes – que mereciam de si; e 
não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi 

conselhos. Mas não houvesse; mas, pedir conselho – é 

não ter paciência com a gente mesmo; mal hajante... 

Nem não contei meus projetados. O Rio Urucuia sai 

duns matos – e não berra; desliza: o sol, nele, é que se 
palpita no que apalpa. Minha vida toda... E refiro que 
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fui em altos; minha chefia...(ROSA, 1983, p.376. 

grifo nosso) 

Após verificarmos a reduzida tendência de conceituação da 

hybris (pelo menos aos moldes das definições de sertão, do homem, 

etc.), o segundo tópico a ser observado é a dupla face da hybris em 

Grande Sertão: ora como desvio moral e ético fruto da embriaguez 

pelo poder, ora como condescendência piedosa. Ambos os casos 

magnificamente retratados por Guimarães Rosa. 

A hybris pode ser vista como desvio criminoso. Depois de tomar 

para si a responsabilidade pelo bando de Zé Bebelo, Riobaldo 

enfrenta o mais grave dos riscos impostos pela soberba: o de 

sucumbir aos apelos do excesso e desaguar na violência gratuita. É o 

que o ocorre quando ele se vê tomado pelo puro e simples desejo de 

matar, sem razão aparente. 

―Daí, de repente, quem mandava em mim já eram os 
meus avessos (...) se esquentou em mim o dôido de 

matar aquele homem, tresmatado. O desejo em si, que 

nem era por conta do tal dinheiro: que bastava eu 

exigir e ele civilmente me entregava. Mas matar, matar 

assassinado, por má lei. Pois não era? Aí, esfreguei 
bem minhas mãos, ia apalpar as armas. Aí tive até um 

pronto de rir: nhô Constâncio Alves não sabia que a 

vida era do tamanhinho só menos de que um 

minuto...‖. (ROSA, 1983, p.386) 

Ou quando o poder não permite a Riobaldo sentir empatia por 

um doente, do leproso que ele encontra na estrada e cujas feridas 

causam repulsa. A negação de proximidade e do reconhecimento são 

manifestações da hybris em estado bruto. 

E era um homem em chagas nojentas, leproso mesmo, 

um terminado. Para não ver coisas assim, jogo meus 

olhos fora! Promovi meu revólver. Aquele de repente se 

encolheu, tremido; e tremeu tanto depressa, que as 
ramagens da árvore enroscaram um rumor de vento 

forte. Não gritou, não disse nada. Será que possuía 

sobra dalguma voz? Eu tinha de esmagalhar aquela 

coisa desumana.(ROSA,1983, p.352) 
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E quando quase falha nessas situações que testam seu caráter, 

Riobaldo tem um escudo que protege seu orgulho e lhe arranca 

qualquer possível culpa: a hipótese de estar vinculado ao ―Sem-

nome‖. Sempre que chega muito próximo da queda, Riobaldo tende a 

atribuir a responsabilidade ao Diabo: ―Meu espírito era uma coceira 

enorme. Como eu ia poder contra esse vapor de mal, que parecia 

entrado dentro de mim, pesando em meu estômago e apertando 

minha largura de respirar? Aí eu carecia de negar pouso a 

ele‖.(ROSA, 1983, p.353) 

Não seria isso o máximo da arrogância? Acreditar-se incapaz de 

cometer um grande malefício e depositar a culpa no sobrenatural? A 

hybris encontra estranhas formas de proteger a autoimagem. 

Uma outra vertente da hybris também deriva das experiências 

de poder, mas seu resultado é o oposto. Trata-se das situações 

misericordiosas, em que o orgulho materializa-se na forma de 

indulgência. Um bom exemplo é quando Riobaldo deseja a neta de 

seu anfitrião, seu Ornelas. 

A mocinha me tentando, com seu parado de águas; a 

boniteza dela esteve em minhas carnes. Ela perigou 

[...] Seo Ornelas empalideceu. Certo que, num rebimbo 
de raio, eu – pronto! – o Ornelas estava caído muito a 

morto, com uma bala entrôlheôlho [...] a menina-

mocinha, que eu agarrava nos braços, era uma quanta-

coisa primorosa que se esperneia.(ROSA, 1983, p.326) 

Consciente do clima de medo ao seu redor, Riobaldo deseja, 

porém, retrocede do crime fácil e iminente. Um recuo que traz em si 

boa dose de auto-estima e que funciona como prova de poder do 

chefe-jagunço: ―no instante, achei em minha idéia adiada, uma razão 

maior – que é estatuto do homem valente [...] sochupei aquele vapor 

fresco, fortíssimo, de vantagens de bondade‖. (ROSA,1983, p. 327) 

Após assegurar à menina que queria apenas protegê-la: ―Alto 

estive, atrás do que falei‖. (ROSA, 1983, p.328) 
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Oferece misericórdia não aquele que quer, mas o que possui o 

poder de fazê-lo. Assim, Guimarães Rosa explora uma faceta pouco 

discutida da hybris, tão habilmente quanto esboça as atrocidades que 

podem ser cometidas em nome da soberba. 

Mas a hybris também tem o poder de fragilizar Riobaldo na 

medida em que lhe impõe um temor indissociável ao orgulho: o 

receio do que os demais pensam sobre sua atuação como chefe. 

Quando inventa mil desculpas para poupar a vida do homem 

inocente que jurara matar, Riobaldo se vê diante de um dilema que 

não fazia parte do seu cotidiano como simples jagunço. Agora, ele 

sofre o embate entre sua vontade pessoal e a postura que deve 

manter ante a seus comandados. A hybris mantém-se dos rompantes 

de desejo, mas também das aparências. Como toda característica 

humana, ela vincula-se à sociabilidade. 

(...) meu gosto era permitir que ele fosse s‘embora, 

forro de qualquer castigo. Mas sabia igual que eu 

estava na estrita obrigação de matar – porque não 

podia voltar atrás na promessa da minha palavra 
declarada, que os meus cabras tinham escutado. 

(ROSA, 1983, p.338) 

No trecho acima, compreende-se que orgulho se alimenta de 

muitas fontes internas e externas. 

Há ainda um aspecto paternal relacionado à hybris. No afã de 

sentir-se superior aos demais, mais sagaz e corajoso, Riobaldo 

termina por considerar-se responsável por todo o grupo que lidera. 

Daqueles homens depende a notoriedade que ele busca, o sucesso 

que almeja. O que começa como orgulho esbarra por vezes no afeto 

ou, no mínimo, no respeito como se nota na seguinte passagem: 

―(...) tinha vez eu achava que queria-bem o meu pessoal, feito 

fossem irmãos meus, da semente dum pai e na madre de uma mãe 

gerado num tempo. Meus filhos‖(ROSA, 1983, p.338). 
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Paternalmente, Riobaldo exerce parte de seu domínio, 

acreditando que mesmo os jagunços mais experientes seguem sob 

seu cabresto, sem grandes planos de tomar-lhe o posto. No caso de 

Marcelino Pampa, por exemplo, Urutu-branco acredita tê-lo sob 

controle, um exemplo clássico de confiança excessiva (ora, Riobaldo 

não tomou subitamente o poder de Zé Bebelo? Por que não poderiam 

os demais tentar o mesmo?). Como ―pai‖ dos jagunços, o ex-Tatarana 

não acredita estar sujeito a ameaças do próprio grupo. 

Pois eu pensasse a breve na responsabilidade que a 
minha era, quando via um homem idosamente 

respeitável, como o Marcelino Pampa – e que já tinha 

sido chefe – seguindo por seu próprio gosto, no meio 

do andamento dos outros, ou esbarrar o cavalo nos 

feios, e, esbarrado assim, mesmo sem virar a cara para 
mim, mas abaixar um pouco a cabeça, e ficar 

escutando e meditando o meu conselho. (ROSA, 1983, 

p.360) 

Permitir a Riobaldo contemplar a humildade de um antigo chefe 

de bando, agora sob suas ordens, é um belo espelho que Rosa 

oferece para que o protagonista perceba a efemeridade do poder. 

Poder esse que se acabará no paredão, na batalha final onde se 

dá a morte de Diadorim. 

ABANDONO DA HYBRIS – CARÁTER TRÁGICO – MUDANÇA DA 
FORTUNA 

Quando enfim chega a hora de mostrar todo o seu ―poder‖, 

Riobaldo cambaleia nas mãos do destino – ―Qual: ...o Diabo na rua, 

no meio do redemunho... Escutei o medo claro nos meus dentes... . 

Trespassei...‖(ROSA, 1983, p.420). 

Impossível neste momento não fazermos uma comparação com 

o herói grego Édipo. Riobaldo assim como o rei de Tebas, em busca 

da ―verdade‖ e da ―justiça‖, indo contra as forças do devir, pensando 

ter o controle sobre si e sobre o mundo, acaba por encontrar o seu 
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destino trágico a reviravolta de sua fortuna. Riobaldo fica cego diante 

de tanta luz e esclarecimento: Diadorim era Diadorina. 

O personagem diz; ―Desapoderei.‖(ROSA, 1983, p.432) 

É preciso abandonar seu reino, o sertão, e se exilar na 

mansidão das fazendas de Minas Gerais. Lá Riobaldo começa sua 

busca de reorganização de si. Lá enfim, ele irá digerir-se, entenderá 

enfim o poder, a coragem, a valentia e o valor efêmero da hybris: 

―Ah, naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei: que, para a gente 

se transformar em ruim ou em valentão, ah basta se olhar um 

minutinho no espelho – caprichando de fazer cara de valentia; ou 

cara de ruindade‖ (ROSA, 1983, p.28) 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Ao tecer um painel amplo da experiência de poder, Rosa acabar 

por definir a hybris talvez de forma muito mais contundente que suas 

conceituações de Deus e do Diabo, ainda que não o faça tão 

explicitamente. Apesar de mostrar um ser humano capaz de amar e 

compadecer-se superlativamente, nota-se que em Riobaldo, a 

arrogância acha um terreno fértil, terreno esse que será cultivado 

pelo mundo exterior a partir da noção de alteridade. E é desse 

embate que nasce a beleza da obra. A hybris e o ―eu‖ de Riobaldo 

serão frutos dessa dubiedade  heimiliche/unheimiliche. Para Freud, 

heimiliche é uma palavra que desenvolve o seu significado na direção 

da ambigüidade, até afinal coincidir com seu oposto. Unheimiliche é, 

de algum modo, uma espécie de heimiliche. (FREUD, 1976, p.340) 

Ou seja, o unheimiliche representado pelo mundo exterior, pela 

hybris dos chefes-jagunços, provoca o heimiliche (hybris 

desconhecida e inconsciente de Riobaldo), fazendo-o aflorar. 

Seja a hybris fruto do exterior ou do interior do próprio 

Riobaldo, no fim, quem realmente ditará as ―verdades‖, será o acaso, 

o devir que sempre comandará o homem como mais um de seus 
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joguetes: ―porque aprender-a-viver é que é o viver, 

mesmo‖(ROSA,1983, p.422). 
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A LINGUAGEM DO INSÓLITO EM 

 “MEU TIO O IAUARETÊ”16 

CUSTÓDIO, José Sérgio17 

Buscarei realizar uma breve análise do conto ―Meu tio o 

Iauaretê‖, de Guimarães Rosa, que foi publicado postumamente em 

1969 no livro Estas Estórias. A leitura aqui feita aborda este texto 

rosiano através da perspectiva do insólito. Tal categoria ficcional é 

entendida neste trabalho como sendo fruto de uma construção de 

linguagem, isto é, um artifício retórico expresso através da 

configuração do próprio conto. 

Para tanto utilizarei de um necessário aparato teórico cotejado 

ao texto ficcional. Tal dispositivo crítico aqui referido vale-se de dois 

ensaios fundamentais acerca deste conto. Trata-se primeiramente do 

texto ―A linguagem do Iauaretê‖ (1970) de Haroldo de Campos, onde 

o estudioso traça com fina argúcia uma exemplar análise dos 

aspectos lingüísticos subjacentes à narrativa. Nossa leitura aproveita 

do ensaio do poeta/crítico a sua premissa acerca da materialização 

corpórea do signo lingüístico como elemento fundamental para a 

compreensão do conto. 

Do ensaio de Walnice Nogueira Galvão ―O impossível retorno‖ 

(1978), nos utilizamos da dimensão antropológico-cultural assinalada 

pela estudiosa como a extinção de culturas no continente latino 

americano. Segundo Galvão, este conto pode ser lido como o 

problema da ―perda de identidade‖, onde o onceiro não se ―encaixa‖ 

socialmente entre os civilizados e tenta por um processo de 

                                                 

16 Artigo vinculado ao projeto de pesquisa ―Representações do estrangeiro (duplo 
exterior) e do estranho (duplo interior) na narrativa literária brasileira‖, coordenado 

pela Profa. Dra. Adelaide Caramuru Cezar (UEL). 

17 José Sérgio Custódio (PG-UEL); e-mail: jsercustodio@yahoo.com.br 
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aproximação regredir ao mundo selvagem, de seus ancestrais tendo a 

onça por seu parente como este enuncia recorrentemente no conto: 

―eh, parente meu é a onça jagueretê, meu povo. Mãe minha dizia, 

mãe minha sabia, uê-uê... Jagueretê é meu tio, tio‖ (ROSA, 2001, p. 

221). 

O conceito de insólito aqui apreendido é o que configura tal 

categoria discursiva como sendo uma criação de linguagem. Tais 

formulações são tributárias do livro de Jorge Schwartz, Murilo Rubião: 

a poética do Uroboro, no capítulo intitulado ―O universo fantástico‖, 

onde em que pese à diferença do autor/obra analisada, esta 

conceituação pode ser aplicada em nosso trabalho na medida em que 

refere-se a um conjunto amplo de textos entendidos como um 

sistema, isto é, que existem relações necessárias e não arbitrárias 

entre eles. 

O ―arsenal teórico‖ aqui mobilizado será lido de modo dialógico, 

isto é, a partir da especificidade de cada crítica e de sua abordagem. 

Assim sendo, buscarei fazer com que estas dialoguem e contribuam 

cada uma a seu modo, para que se possa obter uma leitura global do 

conto a ser analisado. 

Antes de qualquer coisa, parece-me importante dar a conhecer, 

ainda que de modo resumido, o conteúdo deste conto rosiano. Pois 

bem: esta narrativa trata da figura de um onceiro, mestiço de índia 

com branco que vive isolado da civilização. Na solidão de seu rancho, 

o ex-caçador de onças recebe um viajante perdido na noite. Movido 

por generosos goles de cachaça, o onceiro desfia sua fala caudalosa, 

uma fala feita das várias caçadas que realizou, da cachaça que está 

bebendo, e muitas perguntas que parecem ter a intenção ora de 

provocar medo no interlocutor, ―Mecê tem medo? Tem medo não? 

Pois vai ter‖ (ROSA, 2001, p. 216), ora de fazê-lo dormir, ―Se eu 

contar mais, cê dorme será?‖ (ROSA, 2001, p. 214). Noite adentro 

sucedem-se revelações do onceiro que diz não gostar de mulher, e ter 
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um caso amoroso com a onça Maria-Maria. Conta também que já não 

caça mais onças, e acaba contando por fim que, ao invés de 

―desonçar a região‖, ele acabou por ―desgentar a região‖, como anota 

Walnice Nogueira Galvão: ―Antes, de primeiro, eu gostava de gente. 

Agora eu gosto é só de onça‖ (ROSA, 2001, p. 202). 

 Tal fala é certamente uma clara referência ao processo pelo 

qual passa o narrador, que está se identificando com o mundo dos 

felinos, de ―seus parentes‖, e rejeitando a civilização. Por esse viés se 

pode dizer que a narrativa segue num ritmo crescente de tensão que 

só tende a exasperar-se conforme a língua do onceiro vai sendo 

destravada pelo efeito do álcool, e sua linguagem passa de linguagem 

humana para uma linguagem/onça. 

Acredito que se possa dizer, como Walnice Nogueira Galvão, 

que as palavras do ex-caçador fluem do espaço da civilização para o 

espaço da natureza. Tal como a estudiosa aponta em seu artigo ―O 

impossível retorno‖ (1978), configura-se aí o retorno do homem ao 

mundo animal. Deste modo, a fala do onceiro vai se afigurando e 

aproximando dos animais que até então caçava, e acaba por se 

transformar inexplicavelmente numa onça e ser ―morto‖ pelo ouvinte, 

tal como aponta a assertiva de Haroldo de Campos: 

A transfiguração se dá isomorficamente, no momento 

em que a linguagem se desarticula se quebra em restos 
fônicos, que soam como um rugido e um estertor (pois 

nesse exato instante se percebe que, o interlocutor 

virtual também toma conta da metamorfose e, para 

escapar de virar pasto de onça está disparando contra o 

homem-iauaretê o revólver que sua suspicácia 
mantivera engatilhado durante toda a conversa) 

(CAMPOS, 1970, p. 50). 

Trata-se, pois, de um discurso ficcional onde tudo ou muito 

permanece escondido ou velado, enredando numa constante 

expectativa o ouvinte perdido no meio do mato e o leitor 

desconcertado com o texto. Leitor e ouvinte certamente se indagam: 

O onceiro se transformou mesmo em uma onça? Como foi possível 
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que isso acontecesse? Qual a explicação para esse fato? Diante 

destas questões e outras mais suscitadas pelo texto rosiano nossa 

postura é de reflexão. Como respondê-las? Como explicá-las? 

Parece-nos que o próprio conto aponta por meio de sua 

construção para uma possível leitura como válida: a leitura através 

da perspectiva do insólito entendido como construção de linguagem. 

Tal perspectiva será utilizada como um modo de expressar o que há 

de inquietante e incômodo no texto rosiano, e que, desta forma, o 

coloca como uma narrativa insólita. Tal narrativa coloca-se como um 

espaço de interdição, isto é, um espaço daquilo que não se pode dizer 

sob pena de se provocar um sério abalo na ordem constituída. 

Deste modo, conforme procuro demonstrar, a palavra adquire 

neste conto rosiano um sentido de alta relevância como palavra 

insólita ou palavra proibida por apontar para um não lugar abrigado 

nas malhas do discurso lógico-racional. 

Acredito que se possa pensar a palavra como sendo a 

personagem central do conto rosiano, na medida em que é ela quem 

configura e dá vida à dicção insólita que ocorre no corpo do próprio 

texto. Como isso se dá? De que modo é possível entender tal 

processo? Pode-se perceber tal processo a partir da leitura do conto 

em que a palavra vai ganhando ―ares‖ corporais, isto é, que ela se vai 

corporificando e ganhando relevo na fala insólita do narrador: 

(...) o bugre fala, bebe cachaça e se revela um outro, 

ou melhor a outra espécie. A mudança da espécie 

humana para felina é corporal: untara o corpo com a 
gordura do animal, para perder o medo e revela só ficar 

bêbado quando bebe muito sangue. A metamorfose se 

completa aos olhos do viajante que leva a mão ao 

revólver. Para o interlocutor que ouve no escuro todos 

esses aspectos vão compondo a imagem do bugre-onça 
que lhe aparece cenicamente através dos casos 

narrados projetados pela voz. Aqui a metáfora da 

chama de fósforo torna-se extremamente rica para a 

compreensão dos procedimentos estéticos do texto. A 

voz do onceiro vai criando no espaço escuro a imagem 

da onça. Esta cresce progressivamente até que a voz 
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torna-se a própria onça para o viajante levando-o a 

sacar o revólver (MACHADO, 2000, p. 282). 

Haroldo de Campos, em ―A linguagem do Iauaretê‖ (1970), 

coloca do seguinte modo a questão: ―não é a história que cede o 

primeiro plano à palavra, mas a palavra que, ao irromper em primeiro 

plano, configura a personagem e a ação devolvendo à história‖ 

(CAMPOS, ano, p. ?). A palavra vai então assumindo a narração, vai 

sendo expressa pela fala do onceiro como um elemento 

desestabilizador do discurso racional, e infiltra-se por todo o conto 

como o elemento insólito que se quer como marca de negação do 

discurso digamos ―selvagem‖ em relação ao discurso hegemônico. É 

então pela palavra, pela voz feita palavra, que ocorre o processo de 

transformação/metamorfose: ―A onça criou corpo na voz e nos gestos 

do bugre. É no jogo de todas essas transformações, ou melhor, das 

várias metamorfoses, que a palavra torna-se signo visível e audível 

do objeto representado‖ (MACHADO, 2000, p. 282). 

Vale destacar que a produção rosiana em seu conjunto, 

conforme anotam diversos estudos críticos, assume-se como um local 

de reflexão acerca da palavra, espaço de consciência e revitalização 

de sua força expressiva. Tal traço da escrita rosiana manifesta-se 

sobremaneira no presente conto, como assinala Corgozinho Filho: 

Em relação à linguagem, o autor do conto prefere a 

inovação à prolixidade, a concentração de efeitos à 
dispersão. E como toda ênfase do conto está centrada 

mais na escrita e na enunciação que na ação das 

personagens, mais na construção da narração que na 

história narrada, as imagens do corpo textual muitas 

vezes predominam sobre a trama (FILHO, 2000, p. 
289). 

Este processo de materialização do signo lingüístico atinge o 

cume ao fim do conto, quando se corporifica visualmente na 

metamorfose do onceiro em onça, e acaba dissolvendo-se no 

estampido mudo dos fonemas abatidos. Explicando melhor: quando 
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se processa, no fim do texto, a metamorfose do narrador em onça. 

Temos então que a palavra do onceiro, que podemos chamar de 

palavra/onça, é estraçalhada como forma literária e humana, sendo, 

deste modo, impedida de ser ―ouvida‖. 

Cabe neste momento confirmar algumas idéias já apresentadas, 

e a partir destas tecer novas e necessárias indagações. Segundo a 

análise que estamos desenvolvendo, o onceiro se transforma 

realmente numa onça ao fim da narrativa. Tal fato segue o desenrolar 

do próprio conto e as leituras críticas de Haroldo de Campos e 

Walnice Nogueira Galvão nos ensaios já citados. 

Queremos sublinhar que, de acordo com a perspectiva aqui 

adotada, não há nenhuma dúvida com relação à metamorfose 

processada; e que esta transformação não anula de modo algum o 

efeito insólito do texto, haja vista que não é comum ou ―natural‖ uma 

pessoa transformar-se em onça. O que quero destacar, e o que me 

parece merecedor de acuradas reflexões, é o que sucede após o tiro 

do ouvinte no homem/iauaretê: isto é, ele morre, é abatido pelos 

tiros ou, como num ritual antropofágico, ele devora o ouvinte/leitor 

juntos? 

No final, o que se vê é o narrador atacar o hóspede e 

supostamente ser morto a tiros. O conto termina sem 

um ponto final. As reticências utilizadas no final do 

conto não só servem para indicar uma interrupção 
violenta da frase – que fica truncada ou incompleta –, 

como também para, somadas as criptografias 

onomatopaicas, tornar ambíguo o final da narrativa. Se 

o onceiro é morto, o ciclo involutivo não se completa, 

ma se ele devora seu interlocutor, ou o leitor, a gênese 
da narrativa cumpre o seu ciclo (FILHO, 2000, p. 290). 

Acredito, em consonância com os princípios teóricos enunciados 

de modo geral pela crítica literária, que um mesmo texto possa 

receber uma diversidade de leituras. O que não significa que qualquer 

leitura seja válida como procedimento analítico. Isto é, a leitura que é 

aqui entendida como válida é aquela que deve partir de elementos do 
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próprio texto e para ele se voltar como um modo de 

complementar/suplementar a construção de seus significados 

latentes. 

O texto é, portanto, aqui entendido um uma espécie de 

estrutura virtual, onde os possíveis sentidos encontram-se latentes 

dependentes deste modo do leitor como operador crítico para 

desencadear um dado significado. Assim sendo, e tendo em vista o 

caráter da narrativa analisada, posso dizer que o seu estatuto é o da 

ambigüidade, isto é, que seu final permanece aberto a uma infinidade 

de possibilidades de ―leituras‖, e que, por isso, parece que dar um 

sentido acabado a este conto seria reduzi-lo em suas possibilidades 

significativas, na medida em que o melhor deste conto é justamente 

o seu ―lado‖ incerto, indefinido ou ainda impreciso. Seu grande 

mérito, pode-se dizer assim é apresentar-se como uma ―precisa 

imprecisão‖, a qual é constituída por meio do insólito como categoria 

ambivalente e múltipla. 

O dizer insólito presente em ―Meu tio o Iauaretê‖ é constituído 

por palavras proliferantes, isto é, por palavras que são multiplicadas 

nos mil nomes das várias espécies de onças. Tal sentido de 

multiplicidade é apontado por Walnice Nogueira Galvão, quando esta 

diz: 

Assim, iauaretê é só a onça verdadeira, não aos nossos 

olhos, mas aos olhos de quem sabe distingui-la uma 

das outras. Todavia, o narrador fala em onça, jaguar, 

cangussu, pintada, pinima, pinima malha-larga, 

jaguaretê, jaguaretê-pixuna, pixuna, maçaroca, 
suassurana e tigre. A multiplicidade de nomes a um só 

tempo enriquece o texto, desnorteia o leitor e exibe a 

intimidade do narrador com a natureza (GALVÃO, 1978, 

p. 20). 

Esta fala agônica pode ser pensada como um discurso próprio 

da linguagem do insólito no que este tem de contra discurso. Uma 

linguagem que se coloca e se apresenta como uma fala que acaba 

sendo estraçalhada/destruída justamente por apresentar-se como 
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insólita. Ou ainda, pode ser entendida como uma espécie de dicção 

híbrida onde o efeito insólito passa necessariamente pela perspectiva 

da linguagem. 

Para entender o modo como este se manifesta na linguagem, 

podemos dizer o seguinte: como signos lingüísticos em relação à 

realidade, observamos que existem homens e existem onças, isto é, 

que estes são elementos plausíveis, que pertencem a uma esfera de 

elementos concretos, reais; enquanto que o insólito decorreria 

justamente da união entre estes dois elementos, entre estes dois 

semas: homem/onça. Jorge Schwartz, em Murilo Rubião: a poética do 

Uroboro, faz, no capítulo intitulado ―O universo fantástico‖, 

interessante colocação acerca do ―irreal‖, podendo esta palavra ser 

por nós lida como insólito: 

Afirmar apenas que o irreal subsiste graças à 
linguagem não é suficiente: tudo aquilo que faz parte 

da ficção sobrevive na linguagem inclusive as narrativas 

de efeitos miméticos mais realistas. Teríamos de 

verificar se a coincidência entre o signo e o seu 

referente  no universo ficcional  faz com que uma 
entidade lingüística seja mais ou menos verdadeira do 

que outra. Chegar-se-á possivelmente à conclusão de 

que certos signos possuem referentes do ponto de vista 

concreto-real; outros possuem apenas referência 

(SCHWARTZ, 1981, p. 55). 

Portanto, como acentua o crítico, toda forma ficcional, tanto em 

sua criação como em seus efeitos, parte da linguagem. Contudo, 

deve-se notar a especificidade do insólito, isto é, do modo como 

determinadas séries lingüísticas atuam para sua configuração que, de 

acordo com Schwartz, se manifesta do seguinte modo: 

O efeito insólito, fantástico, reside na junção destes 
elementos que através da organização da sintaxe 

narrativa permitem fundir e dar vida a qualquer série 

de entidades, por mais antagônicas que elas se 

mostrem na sua realidade concreta ou convencional 

(SCHWARTZ, 1981, p. 63). 
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É com esse tipo de procedimento, forçando as convenções 

lingüísticas e, em conseqüência, as convenções discursivas, lógicas e 

especulativas, que ―Meu tio o Iauaretê‖ rompe com os limites de um 

esquema lógico-racionalista. Aquilo que no conto rosiano se 

apresenta como insólito, isto é, como fato inexplicável, é sem dúvida 

fruto de uma ampliação dos meios lingüísticos (jogos de palavras e 

de linguagem, neologismos, distorções e inflexões gramaticais e 

sintáticas). 

―Meu tio o Iauaretê‖ vale-se de procedimentos insólitos, 

sobretudo através dos dispositivos discursivos, coloca-se ao lado de 

seu fundo mítico em direção a um processo de crítica à modernidade, 

entendida esta como forma de aniquilação da cultura do outro, 

daquilo que é diferente, um processo avassalador de estraçalhamento 

de diferentes modos culturais. 

Conforme já indicamos, o protagonista narrador encontra-se 

algo cambiante, numa posição de devir, de transformação de homem 

em um homem/onça, tal fato significa a passagem e assunção de 

uma identificação com um outro espaço cultural distinto da 

civilização. Trata-se de uma passagem a um mundo selvagem, com 

sua dimensão puramente natural e instintiva. Vários momentos do 

conto denotam/conotam esta possibilidade: ―Onça é meu parente. 

Meus parentes...‖ (p. 194); ―Aí eu aprendi. Eu sei fazer igual onça‖ 

(p. 201); ―eu sou onça... eu - onça! Mecê acha que eu pareço onça? 

Mas tem horas que eu pareço mais. Mecê não viu. Mecê tem aquilo-

espelhim, será? Eu queria ver minha cara... Tiss, n`t,n´t... eu tenho 

olho forte‖ (p. 204); ―eh, parente meu é a onça jagueretê, meu povo. 

Mãe minha dizia, mãe minha sabia, uê-uê... Jagueretê é meu tio, tio‖ 

(p. 221). 

O narrador onceiro/onça, em seu processo de identificação com 

uma natureza primeira/original desprovida de contaminações 

culturais de quaisquer ordem, coloca-se como uma espécie de 
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guerreiro selvagem, desdenhando as regras e limitações da 

civilização. Tal posicionamento constitui-se como a perda de 

identidade por parte da personagem: ―Agora, tenho nome nenhum, 

não careço‖ (ROSA, 2001, p. 215). Em sua identificação com o 

mundo selvagem, com a natureza, ele passa a renegar seu passado 

de caçador de onças: 

Hui! Atiê! Atimbora! Mecê não pode falar que eu matei 

onça, pode não. Eu, posso. Não fala, não. Eu não mato 

mais onça, mato não. É feio – que eu matei. Onça meu 

parente. Matei, montão. Câ sabe contar? Conta quatro, 

dez vezes, ta í: esse monte mecê bota quatro vezes. 
Tanto? Cada que matei, ponhei uma pedrinha na 

cabaça. Cabaça não cabe nem outra pedrinha. Agora 

vou jogar cabaça cheia de pedrinhas dentro do rio. 

Quero ter matado onça não. Se mecê falar que eu 

matei onça fico brabo. Fala que eu não matei, não, ta-
há? Falou? A-é ã-ã. Bom, bonito, de verdade. Mecê 

meu amigo! (ROSA, 2001, p. 195). 

Deve-se, pois, anotar ainda que o pensamento expresso no 

conto acaba por colocar-se como um dos modos do pensamento 

selvagem, calcado no signo que se constitui como consciência crítica 

e acaba, deste modo, encontrando-se com as formulações 

antropofágicas de Oswald de Andrade, no que estas expressam de 

selvagem, de caótico, de deglutição/devoração do outro como no ato 

canibal ensaiado pelo onceiro, a mostrar um espaço de tensão, uma 

espécie de espaço Abaporu (o célebre quadro de Tarsila do Amaral 

que significa ―aquele que come‖): 

Ei, ei que é que mecê ta fazendo? Desvira esse 
revólver! Mecê brinca não, vira o revolver pra outra 

banda... mexo não, tou quieto, quieto.... Ói: cê quer 

me matar, ui? Tira, tira revólver pra lá! Mecê ta doente, 

mecê ta variando... veio me prender? Ói: to mando 

mão no chão é por nada não, é à-toa... Ói é frio... mecê 
ta doido! Atiê! Sai para fora, rancho é meu, xô! 

Atimbora! Mecê me mata, Camarada vem, manda 

prender mecê... onça vem, Maria-Maria, come mecê... 

onça meu parente... ei, por causa do preto? Matei preto 

não, tava contando bobagem... Ói a onça! Ui, ui, mecê 
é bom, faz isso comigo não, me mata não... eu- 
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Macuncôzo... faz isso não, faz não... nhennhennhém... 

Heeé!... Hé... Aar-rrã... aaãh... cê me arrhoôu... 
Remuaci... Rêiucáanacê... araã... Uhm... 

ui...ui...uh...uh...êeêê...êê...ê...ê... (ROSA, 2001, p. 

235). 

Para concluir, podemos dizer que neste conto rosiano a palavra 

ensaia-se como elemento capaz de inverter os pólos da dominação do 

jogo cultural, no seu modo de falar contra, de escrever contra, 

palavra que busca assimilar o outro para devorá-lo, como num ritual 

antropofágico. 

Daí os causos, as mil vezes onças, seus rugidos, seu instinto de 

caçada. Somente uma palavra insólita, uma palavra outra que 

funcione como uma fala barroca para distorcer e deste modo tecer 

um novo discurso, um discurso que mesmo após o estampido do tiro 

estraçalhante ruge reverberante em ecos/estilhaços que são 

estertores de uma possibilidade, de uma nova forma cultural, um 

devir da selva. 

Tal forma cultural não se completa evidentemente no nível da 

narração, mas é certamente esboçada pelo teor desta palavra que é 

interdita, que é uma espécie de linguagem/onça (no que esta tem de 

fusão entre o elemento racional/civilizado e o elemento 

insólito/interdito). Apesar do fato do narrador/onceiro ser ―morto‖ (?) 

ao fim do texto, sua palavra insólita permanece ecoando como 

possibilidade futura, como anti discurso, no que este tem de 

desestruturador e, quem sabe, mais humano. 
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O INQUIETANTE EM “UMA VISITA DE ALCIBÍADES”,  

DE MACHADO DE ASSIS 

GARCIA , Luis Eduardo Veloso18 

No conto ―Uma visita de Alcibíades‖, de Machado de Assis, 

publicado em 1882 no livro Papéis Avulsos, temos a narração, através 

do formato de carta, da inquietante aparição do ilustre general e 

político ateniense Alcibíades - imortalizado em sua biografia escrita 

por Plutarco – para o personagem-narrador Desembargador X, logo 

após sua evocação pela pratica espiritista. 

Porém, tal aparição não se configura como o esperado, pois o 

que se vê não é um espírito, mas sim o próprio Alcibíades ―redivivo‖, 

―carne e osso‖, ―um morto de vinte séculos, restituído à vida‖, 

segundo as palavras do aterrorizado narrador, ―que pedira um 

espectro, não um homem ―de verdade‖. 

Após conhecer as vestimentas da sociedade carioca do século 

XIX, o homem imortalizado por Plutarco não se conforma com tais 

modificações de hábitos e estilos, retratando para ele uma sociedade 

melancólica e triste, e num ataque de desespero, acaba morrendo 

pela segunda vez, obrigando então ao Desembargador X cumprir sua 

função, mesmo que aterrorizado pela situação inacreditável pela qual 

acaba de passar, de enviar a carta pedindo para que o chefe de 

policia da corte tome as devidas providências com o famoso cadáver. 

Logo no processo de resumo do conto, seu caráter inquietante 

se faz indiscutivelmente perceptível, por se tratar da inusitada 

aparição de um morto restituído à vida. Tal aparição, ganha contornos 

ainda mais intensos ao se tratar de um cadáver ilustre, como o caso 

                                                 

18 Aluno do mestrado em Letras – Área de Concentração em Estudos Literários da 

UEL (Universidade Estadual de Londrina), sobre a orientação da Profa. Dra. 
Adelaide Caramuru Cezar 
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de Alcibíades (451 a.C. – 404 a.C.), que é considerado uma das 

figuras mais importantes, e também ambíguas da antiga Grécia, e 

que teve sua imagem imortalizada por Plutarco (50 a 120 d. C.) 

numa das biografias de sua série vidas paralelas. 

Nesta série, que é inclusive a leitura responsável pelo desejo do 

Desembargador X de invocar o general ateniense, Plutarco construía 

retratos sobre figuras ilustres do mundo greco-romanos, como 

imperadores, reis, príncipes, aristocratas, estadistas, oradores, 

generais, e conquistadores, sempre colocados em paralelo de acordo 

com a representação histórica, caráter ou determinada virtude. No 

caso de Alcibíades, seu par é o general romano Coriolano, que assim 

como o ateniense, teve a ousadia de levantar a espada contra a 

própria pátria. 

Três faces importantes do Alcibíades retratado por Plutarco são 

preservadas no texto de Machado de Assis: a excelente retórica, a 

enorme capacidade dissimuladora e o excessivo cuidado com a 

vestimenta. 

Compreendido, então, o enredo do conto e seu personagem 

causador da sensação inquietante, parte-se agora para o 

entendimento do conceito freudiano conhecido por Das Unheimliche, 

que será a base da análise, explorando as seguintes temáticas 

presentes neste texto: o primitivo aparentemente superado que 

reaparece, as concepções animistas geradoras de tais aparições, a 

figura central da morte e a capacidade do autor de uma obra literária 

na multiplicação do efeito inquietante ao se mover na realidade 

comum, todas pormenorizadas na sequência. 

DAS UNHEIMLICHE, DE SIGMUND FREUD 

Desenvolvido por Sigmund Freud, em 1919, no ensaio 

homônimo Das Unheimliche, este conceito aponta duas concepções 

causadoras do aparecimento do efeito inquietante: a primeira, 
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relacionada a complexos infantis reprimidos novamente avivados, e a 

segunda, gerada nas crenças primitivas superadas quando parecem 

novamente confirmadas. Ambas as concepções vão ser apresentadas 

por Freud em dois espaços distintos, que é o das vivências reais e o 

da criação literária. 

No conto machadiano, a perspectiva do inquietante é gerada 

pela superação de crenças primitivas que se reafirmam no confronto 

entre realidade e ficção, neste caso especifico a aparição de 

Alcibíades, ―um morto de vinte séculos, restituído à vida‖. 

Tais crenças, assim como a concepção animista gerada neste 

mesmo processo de aparição daquilo que era julgado como superado 

serão pormenorizadas a seguir. 

O SUPERADO E O ANIMISMO 

No texto de Freud, a concepção de superado está diretamente 

relacionada as crenças e convicções que nossos ancestrais primitivos 

carregavam, das quais com o passar dos séculos fomos superando-

as, mas não conseguindo se livrar totalmente delas, pois subsistem 

dentro de nós, como podemos compreender nesta citação: 

Nós – ou nossos ancestrais primitivos – já tomamos 

essas possibilidades por realidades, estávamos 

convencidos de que esses eventos sucediam. Hoje não 
mais acreditamos neles, superamos tais formas de 

pensamento, mas não nos sentimos inteiramente 

seguros dessas novas convicções, e as velhas 

subsistem dentro de nós, à espreita de confirmação. 

Quando acontece algo em nossa vida que parece trazer 

alguma confirmação às velhas convicções abandonadas, 
temos a sensação do inquietante. (FREUD, 1996, p. 

369) 

Entre as velhas convicções abandonadas das quais mais 

fortemente somos permeados, nenhuma é tão intensa quanto a 

relação com a morte. Justamente essa convicção vai ser explorada 

por Freud nos seus exemplos de superado que instiga a aparição do 
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inquietante, pois para ele, o homem não consegue desvencilhar 

dessas convicções por alguns motivos claros, como a incerteza de 

que a morte seja realmente um caminho natural ou apenas um 

acidente regular, convicção essa facilmente visível em relação aos 

nossos esforços na ciência, por exemplo, em que estamos sempre 

atrás de uma sobrevida na busca de imortalidade (ou o mais longe 

que se puder ir). Nesta citação de Freud, temos todas essas 

convicções sobre a morte pormenorizadas: 

―Mas em nenhum outro âmbito nossos pensamentos e 
sentimentos mudaram tão pouco desde os primórdios, 

o arcaico foi tão bem conservado sob uma fina película, 

como em nossa relação com a morte. Dois fatores 

contribuem para essa imobilidade: a força de nossas 

reações emotivas originais e a incerteza de nosso 
conhecimento cientifico. Nossa biologia ainda não pode 

decidir se a morte é o destino necessário de todo ser 

vivo ou apenas um incidente regular, mas talvez 

evitável dentro da vida. É certo que a frase ―todos os 

homens são mortais‖ vem apresentada, nos manuais 

de lógica, como exemplo de proposição universal, mas 
para nenhuma pessoa ela é evidente, e hoje, como 

outrora, nosso inconsciente não tem lugar para a idéia 

da própria mortalidade‖ (FREUD, 1996, p. 361) 

Destas convicções e crenças primitivas das quais não 

conseguimos a superação completa, um dos mecanismos do qual o 

autor também nos chama a atenção e vai ser encontrado dentro do 

conto ―Uma Visita de Alcibíades‖ é o da atividade psíquica animista, 

que, segundo Freud: 

se caracterizava por preencher o mundo com espíritos  

humanos, pela superestimação narcísica dos próprios 
processos psíquicos, a onipotência dos pensamentos e 

a técnica da magia, que nela se baseia, a atribuição de 

poderes mágicos cuidadosamente graduados a pessoas 

estranhas(mana), e também por todas as criações com 

que o ilimitado narcisismo daquela etapa de 
desenvolvimento defendia-se da inequívoca objeção da 

realidade. (FREUD, 1996, p. 359) 
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Tal prática do animismo dos primitivos, sem dúvida ocorre com 

todos nós em alguma altura de nossa evolução individual, e fica 

evidente que sua ocorrência acaba por deixar ―vestígios e traços 

ainda capazes de manifestações, e que tudo o que hoje nos parece 

―inquietante‖ preenche a condição de tocar nesses restos de atividade 

psíquica animista e estimular sua manifestação‖ (FREUD, p. 359). 

Importante ressaltar que essas demarcações do que é superado 

e o animismo só podem gerar o inquietante na obra literária quando 

se colocam numa posição da qual não conseguimos discernir o que é 

realidade ou fantasia na trama, pois tal fronteira é apagada. 

O INQUIETANTE NA OBRA LITERÁRIA 

Outra importante distinção da qual o texto freudiano trata é 

relacionada ao posicionamento do autor de uma obra literária perante 

a geração do efeito inquietante, transitando em regras diferentes do 

inquietante da realidade comum. 

Freud explica que nem tudo que é inquietante na realidade, 

acaba tornando-se, consequentemente, inquietante na literatura, 

como pode-se observar no caso de contos de fadas, por exemplo, da 

qual situações inusitadas como um cavalo falando não nos instaura a 

sensação de estranhamento. 

Para que o efeito inquietante na literatura seja alcançado, o 

autor literário tem que saber mover sua obra no âmbito da realidade 

comum, aceitando as condições capazes de trazer o inquietante das 

vivências reais para o mundo da literatura, como é o caso de nosso 

conto, e compreender, principalmente, que ao trabalhar neste campo, 

o autor pode ir ainda mais além com o efeito inquietante que busca, 

num jogo de multiplicação do efeito na denuncia de nossas 

convicções a serem superadas, como percebemos nesta passagem: 

Então ele também aceita as condições todas que valem 

para a gênese da sensação inquietante nas vivencias 
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reais, e tudo o que produz efeitos inquietantes na vida 

também os produz na obra literária. Mas nesse caso o 
escritor pode exacerbar e multiplicar o inquietante 

muito além do que é possível nas vivencias, ao fazer 

sobrevir acontecimentos que jamais – ou muito 

raramente – encontramos na realidade. Ele como que 

denuncia a superstição que ainda abrigamos e 
acreditávamos superada, ele nos engana, ao prometer-

nos a realidade comum e depois ultrapassá-la. Nós 

reagimos a sua ficção tal como reagiríamos a nossas 

próprias vivencias; ao notarmos o engano, é tarde 

demais, o autor atingiu seu propósito. (FREUD, 1996, p. 

373) 

Portanto, baseando-se no inquietante advindo do superado e de 

concepções animistas explicados aqui, parte-se agora para análise 

das passagens que apontam a ocorrência no conto destes pontos 

levantados por Freud. 

ALCIBÍADES REDIVIVO: O SUPERADO QUE RETORNA 

Como foi destacado no resumo, a trama gira em torno da 

aparição do ilustre ateniense Alcibíades, logo após o narrador-

personagem Desembargador X acabar de ler e vivenciar, em sua 

imaginação, as aventuras do general biografado por Plutarco. 

Machado de Assis faz questão de não deixar espaço para que 

busquemos alguma definição nesta absurda aparição, pois coloca 

como plano imediato da história o confronto dos modos de vestir das 

duas figuras localizadas em épocas tão distintas: um Alcibíades vindo 

da Grécia antiga com o Desembargador X localizado no presente da 

trama, mais precisamente 1875, como frisa o autor no formato de 

carta e também em algumas citações do texto a fatos como a 

insurreição da Herzegovina, a guerra dos carlistas e o circo Chiarini. 

Tal aparição, aparentemente desejada pelo personagem-

narrador em sua prática espiritista no intuito de responder a questão 

sobre qual seria a impressão do ilustre ateniense ao nosso vestuário 

moderno, não evita a ocorrência do enorme incômodo sentido pelo 
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Desembargador. Nesse caso, a aparição esperada seria de um 

espírito, não de um corpo presente, ―carne e osso‖, pois como 

salienta o personagem, ele ―pedira um espectro, e não um homem de 

verdade‖. 

Por isso um desespero incontornável acaba tomando conta do 

Desembargador, pois ao defrontar com a figura histórica de Alcibíades 

―rediviva‖, não consegue mais ter a certeza do limiar que separa o 

que é real do que é fantasia. Este incômodo da aparição pode ser 

percebido no trecho a seguir presente no conto: 

Juro a V.Ex.ª que não acreditei; por mais fiel que fosse 

o testemunho dos sentidos, não podia acabar de crer 

que tivesse ali, em minha casa, não a sombra de 

Alcibíades, mas o próprio Alcibíades redivivo. Nutri 
ainda a esperança de que tudo aquilo não fosse mais do 

que o efeito de uma digestão mal rematada, um 

simples eflúvio do quilo, através da luneta de Plutarco; 

e então esfreguei os olhos, fitei-os, e... 

— Que me queres? perguntou ele. 
Ao ouvir isto, arrepiaram-se-me as carnes. O vulto 

falava e falava grego, o mais puro ático. Era ele, não 

havia duvidar que era ele mesmo, um morto de vinte 

séculos, restituído à vida, tão cabalmente como se 

viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. 

Era claro que, sem o pensar, acabava eu de dar um 
grande passo na carreira do espiritismo; mas, ai de 

mim! não o entendi logo, e deixei-me ficar assombrado. 

(ASSIS, 1994, p. 86) 

Primeiramente então, pela ótica do texto freudiano, podemos 

destacar que a aparição de Alcibíades torna-se o símbolo daquilo que 

há muito deveria ter sido superado, neste caso, a presença de 

alguém que se encontrava morto, e, seguindo por essa perspectiva, 

ao não dar espaço para que o narrador-personagem compreenda se 

tal aparição está vinculada à realidade ou à fantasia, Machado de 

Assis instaura a sensação do efeito inquietante no Desembargador X. 

É importante lembrar, também, o potencial inquietante que a 

morte possui, por ser a convicção primitiva da qual não conseguimos 

nunca a superação completa, como chamou a atenção Freud. 
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Portanto, não é de se admirar o medo e assombro que a figura 

de Alcibíades vai causar no protagonista do conto, principalmente 

porque, como nos exemplifica numa outra passagem de Das 

Unheimliche o escritor austríaco, tal presença animista ―possui ainda 

o velho sentido de que o morto tornou-se inimigo do que sobrevive e 

pretende levá-lo consigo para partilhar sua nova existência‖ (FREUD, 

p. 362). Essa afirmação apresenta similaridades de significação neste 

trecho do conto: 

Mas eu não podia mais. Entrado no inextricável, no 
maravilhoso, achava tudo possível, não atinava por que 

razão, assim, como ele vinha ter comigo ao tempo, não 

iria eu ter com ele à eternidade. Esta idéia gelou-me. 

Para um homem que acabou de digerir o jantar e 

aguarda a hora do Cassino, a morte é o último dos 
sarcasmos. (ASSIS, 1994, p. 87) 

O caráter animista pode ser pertinente à própria aparição 

também, pois a figura do general e político Alcibíades esta 

diretamente relacionada a materialização de algum desejo interno 

inconfesso, inconsciente e não-verbalizado do personagem 

Desembargador X. 

Neste caso, seu grande apreço e vontade por viver, mesmo que 

de forma imaginativa através da literatura, as ações correspondentes 

a Grécia Antiga acabam nos apresentando esse viés interpretativo, 

como podemos observar nesta passagem: 

Hoje, à tardinha, acabado o jantar, enquanto esperava 
a hora do Cassino, estirei-me no sofá e abri um tomo 

de Plutarco. V. Ex.ª, que foi meu companheiro de 

estudos, há de lembrar-se que eu, desde rapaz, padeci 

esta devoção do grego; devoção ou mania, que era o 

nome que V. Ex.ª lhe dava, e tão intensa que me ia 

fazendo reprovar em outras disciplinas. Abri o tomo, e 
sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio 

alguma coisa antiga: transporto-me ao tempo e ao 

meio da ação ou da obra. Depois de jantar é excelente. 

Dentro de pouco acha-se a gente numa via romana, ao 

pé de um pórtico grego ou na loja de um gramático. 
Desaparecem os tempos modernos, a insurreição da 

Herzegovina, a guerra dos carlistas, a Rua do Ouvidor, 
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o circo Chiarini. Quinze ou vinte minutos de vida antiga, 

e de graça. Uma verdadeira digestão literária. (ASSIS, 
1994, p. 85) 

A REALIDADE COMUM ATRAVÉS DA VEROSSIMILHANÇA DA 
CARTA 

Também é preciso levar em consideração a capacidade 

multiplicadora do efeito inquietante que o autor tem em mãos ao se 

mover na realidade comum. Machado de Assis, escritor hábil como 

bem sabemos, não abria mão deste artifício, usando-o em diversas 

oportunidades de sua extensa obra contista. 

No caso de ―Uma Visita de Alcibíades‖, o autor buscou colocar o 

conto o mais próximo possível de uma simulação de verossimilhança 

com o tempo em que estava sendo escrito, usando então a técnica 

textual da carta, na qual a forma de narração demarcada com 

remetente (Desembargador X), destinatário (Chefe de Polícia da 

Corte), referências temporárias, como uma data específica (20 de 

setembro de 1875) e o horário em que iria passar prestar as devidas 

explicações na Corte (amanhã de manhã, antes das oito) e 

referências relacionadas ao momento histórico presente no qual a 

carta estava sendo escrita (a insurreição da Herzegovina, a guerra 

dos carlistas) acabam aparecendo. 

CONCLUSÃO 

Então, conforme exposto nesta análise, pode-se observar no 

conto machadiano que o efeito inquietante acaba ocorrendo por 

causa das seguintes frentes apresentadas: aquilo que era então 

superado, mas de repente apareceu, neste caso, sendo o morto 

redivivo Alcibíades; a força geradora de inquietante relacionada a 

morte, na qual o desembargador não consegue discernir se o ilustre 

ateniense realmente está vivo em corpo presente, pois o medo e a 

força destas convicções primitivas o impedem de tal feito; a 
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concepção animista, gerada pelo processo de materialização de 

algum desejo psíquico do personagem principal, provavelmente de 

viver na Grécia Antiga; e , por último, a tentativa de aproximação 

com a realidade comum pela técnica textual da carta e sua 

proximidade com a verossimilhança. 
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“UM ESQUELETO”, DE MACHADO DE ASSIS: A 

LITERATURA DE TERROR E MISTÉRIO PARODIADA 

DA SILVA, Ricardo Gomes  

Minha proposta é analisar o conto ―Um esqueleto‖, de Machado 

de Assis, enquanto uma paródia à literatura de terror e mistério. A 

fim de justificar este viés de análise, primeiramente, procurarei 

apresentar os conceitos de paródia e de literatura de terror e 

mistério. Em seguida, buscarei argumentar quais são os motivos que 

me fazem o conto em questão como paródico. Por fim, a partir do 

ensaio ―O inquietante‖ de Sigmund Freud, demonstrarei como esta 

articulada a paródia e os artifícios estéticos no conto. 

O conto ―Um esqueleto‖, publicado em 1875 no Jornal das 

Famílias, não foi republicado em nenhuma das sete coletâneas de 

contos organizada por Machado de Assis. No entanto, ao contrário do 

que possa parecer, isto de não constar em nenhuma das coletâneas 

de contos machadianos se configura mais como uma regra do que 

uma exceção quando se fala da produção contística machadiana, uma 

vez que a maior parte dos contos de Machado de Assis não foram 

reeditados e republicados em livro. Dos 206 contos escritos, apenas 

76 (37%) foram republicados em livro e outros 130 (63%) circularam 

exclusivamente em jornais e revistas da época. Tal levantamento 

pode ser realizado a partir da Coleção Digital Machado de Assis 

organizada pelo Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e 

Linguística (NUPILL), da Universidade Federal de Santa Catarina. 

―Um esqueleto‖, assim como os contos machadianos ―O 

Espelho‖, ―Singular ocorrência‖, ―A desejada das gentes‖ e ―Adão e 

                                                 

Mestrando pela Universidade Estadual de Londrina, bolsista CNPQ, participante do 

Projeto de Pesquisa ―Representações do estrangeiro (duplo exterior) e do estranho 
(duplo interior) na narrativa literária brasileira‖; e-mail: rgomesdasilva@gmail.com 



154 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

Eva‖ é constituído por uma narrativa encaixada em uma narrativa 

encaixante. De acordo com Todorov, em As Estruturas Narrativas, a 

narrativa encaixada é aquela que é, digamos, implantada na narrativa 

encaixante. Nas palavras de Todorov "A narrativa encaixante é a 

narrativa de uma narrativa." (TODOROV: 2006, p. 125). No caso do 

conto "Um esqueleto", há uma primeira história narrada em terceira 

pessoa, que apresenta os personagens que estão reunidos 

conversando. Desta história parte a narrativa encaixada, em primeira 

pessoa, que é propriamente a história sobre o esqueleto. 

O conto ―Um esqueleto‖ no início aparenta ser apenas uma 

história aterrorizante, no entanto ao fim se consolida como uma 

quase chacota ao interesse e à curiosidade tanto dos jovens que 

assistem Alberto narrar quanto a nós enquanto leitores do conto. 

Luzia de Maria ao analisar este mesmo conto19, conceitua tal desfecho 

como ―uma rasteira bem machadiana‖. A autora não cita outros 

contos, mas de fato podemos observar em contos como ―A chinela 

turca‖, ―A cartomante‖ e ―Eva e Adão‖ este mesmo procedimento 

enganoso. Em ―A chinela turca‖ somente ao final do conto é que 

descobrimos que o sequestro não passava de uma encenação teatral. 

No conto ―A cartomante‖ somos conduzidos a crer que Camilo se 

salvará, até haver a reviravolta final. Em ―Eva e Adão‖, exatamente 

como em ―Um esqueleto‖, um dos convivas conta uma história e ao 

final revela que havia a inventado só pra passar o tempo. 

Deste modo, no final inesperado do conto ―Um esqueleto‖, 

surge o tom satírico e cômico que acaba por demonstrar 

explicitamente que tudo não passa de um jogo ficcional consciente e 

proposital, a fim de lograr o interesse da sua plateia por este tipo de 

história. Ao ultrapassar este nível inicial de chacota do conto em 

relação ao interesse da platéia, chegamos ao nível da chacota à 

                                                 

19 No livro Sortilégios do avesso: Razão e Loucura na Literatura Brasileira.  
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própria criação literária. Em outras palavras, chegamos ao nível da 

paródia. 

Para esclarecer o uso do conceito de paródia, gostaria de citar a 

definição de Massaud Moisés, presente no Dicionário de Termos 

Literários. MOISÉS descreve paródia como: 

Composição literária que imita, cômica ou 

satiricamente, o tema ou/e a forma de uma obra séria. 
O intuito da paródia consiste em ridicularizar um estilo 

que, por qualquer motivo, se torna conhecido e 

dominante. No geral o texto parodiado ostenta 

características relevantes, que o distinguem facilmente 

dos outros (1982, p. 388) 

―Um esqueleto‖ pode ser visto como paródico na medida em 

que executa o procedimento de imitação seguido da negação por 

meio da sátira. Tivesse o conto terminado sem a revelação final de 

Alberto, poderíamos considerá-lo como inspirado, influenciado ou 

copiado de outras histórias que seguem o mesmo tom assustador e 

inquietante. No entanto, tendo terminado com uma ―rasteira‖, o conto 

explicita-se não apenas como uma imitação, mas como uma imitação 

satírica. 

Temos que nos lembrar de que a paródia é algo recorrente na 

composição ficcional machadiana. Memórias Póstumas de Braz Cubas 

já é inspirado em uma obra paródica, Trintram Shandy de Laurence 

Sterne.―O Alienista‖ é tido por muitos como uma paródia da obra 

Dom Quixote de Cervantes. E também o romance Quincas Borba 

apresenta uma paródia em relação ao romantismo20. 

A paródia em questão é direcionada a literatura de terror e 

mistério. Este é o estilo que se tornou conhecido e dominante 

ridicularizado no conto ―Um esqueleto‖. Um estilo iniciado por 

Hoffmann e continuado por Edgar Allan Poe, no qual basicamente, 

                                                 

20 De acordo com Hairton Miceli Estrella e Ivan da Costa Monteiro no livro A 
metalinguagem em Quincas Borba. 
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busca-se compor textos que lidam simultaneamente com os medos e 

com a curiosidade do leitor. 

E.T.A. Hoffmann é o ponto de partida para este estilo literário 

devido ao fato de que em sua obra que a literatura de terror e 

mistério parece tomar características mais específicas. Não me refiro 

somente ao tema, mas principalmente à forma, a maneira de criar 

um clima que propicie ao leitor o efeito inquietante. Temos, por 

exemplo, os contos de Hoffmann ―O homem da areia‖, ―Os 

autômatos‖ e o romance ―O elixir do diabo‖ que por carregarem o 

tom de mistério e terror são constantemente citados quando se quer 

referir à literatura ―fantástica‖ do romantismo. Tanto que Freud em 

1919 ao escrever o ensaio O inquietante (Das Unheimliche), busca na 

obra de Hoffman exemplos para falar da literatura que lida com 

temas que transitam entre o familiar e o estranho, capaz de causar 

um efeito de estranheza, num misto de curiosidade e horror. 

No conto ―Um esqueleto‖ o narrador, após dizer que estavam os 

jovens reunidos em lugar inóspito, pouco iluminado e o horário 

beirava a meia-noite, concluir ―Estava-se em pleno Hoffmann‖ 

(ASSIS: 1994, p.142). Esta referência direta ao escritor alemão nos 

aponta diretamente ao conceito de literatura de terror e mistério. E 

será justamente em cima disto que a narrativa acerca do esqueleto 

discorrerá: terror e mistério. 

Da mesma forma que ocorre no conto machadiano, Hoffmann é 

citado nominalmente em outra obra que lida com os temas de terror 

e mistério: Noite na Taverna de Alvares de Azevedo. Durante o 

dialogo inicial da novela um dos jovens diz: 

Agora ouvi-me, senhores! 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 carniceiro no cepo gotejaste, o que 

nos cabe e uma historia sanguinolenta, um daqueles 
contos fantásticos como Hoffmann (AZEVEDO: 1992, 

p.27) 
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Há ainda a possibilidade de aproximação da estruturação 

narrativa do conto ―Um esqueleto‖ a obra Noite na Taverna. Pois, na 

obra de Álvares de Azevedo, também há um grupo de jovens que 

resolvem narrar histórias misteriosas e aterrorizantes vivenciadas. O 

conhecimento da obra de Azevedo por Machado de Assis verifica-se 

no fato de, em 1866, este ter publicado uma crítica no Diário do Rio 

de Janeiro acerca de Lira dos Vinte Anos. 

―Um esqueleto‖ se aproxima da literatura de terror e mistério 

não somente por haver um desfecho o explicitando como paródia e a 

citação do nome do escritor alemão Hoffmann. Há ainda uma simetria 

com a estética da literatura de terror e mistério. Pois o conto é 

estruturado de acordo com os moldes deste estilo literário, até 

mesmo para poder gerar o efeito final de quebra das expectativas. 

Tais moldes estéticos podem ser apreendidos a partir do estudo 

de Freud, referido anteriormente, intitulado ―O inquietante‖. Dentre 

os diversos temas utilizados para causar na plateia inquietação e 

angústia apontados por Freud destaco: 

(t1) Cenas repulsivas e dolorosas; 

(t2) Situações de medo e a incerteza; 

(t3) Momentos em que algum objeto inanimado aparentemente 

ganha vida; 

(t4) A loucura de algum personagem; 

(t5) O duplo: Espelho / Sombra /Sósia; 

(t6) A repetição: numero coincidentes /sonhar com um mesmo 

lugar 

(t7) A morte: cadáveres e o retorno dos mortos; 

(t8) Situações de perigo: silêncio, escuridão, solidão. 

Aliadas aos temas estão as chamadas por Freud ―Manobras 

psicológicas‖ comumente utilizadas com o intuito de provocar 

inquietação. Das diversas manobras levantadas por Freud, as mais 

representativas são: 
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(m1) O apagamento das fronteiras entre fantasia e realidade; 

(m2) A construção de um ambiente para que as explicações 

sobrenaturais 

(m3) O convite a olhar pelos olhos da loucura; 

(m4) A escolha específica do cenário de narração; 

(m5) A inquietação por parte dos personagens para causar o 

mesmo nos leitores. 

Analisemos, então, de que maneira se fazem presentes estes 

temas (t) e manobras psicológicas (m) no conto ―Um esqueleto‖.  Pois 

desta forma poderá ser evidenciado o fato de Machado de Assis estar 

realizando uma paródia estética no conto. Para auxiliar a identificação 

das diversas, repetidas e até mesmo acumuladas ocorrências dos 

temas e manobras psicológicas no conto formulei uma marcação da 

seguinte forma: entre parênteses a respectiva sigla de acordo com as 

relações acima apresentadas. Desta forma, o que farei para captar os 

elementos da estética da literatura de terror e mistério é com base no 

ensaio de Freud percorrer o conto os apresentando e assinalando. É 

importante ressaltar que este levantamento não é feito com a 

pretensão de ser exaustivo, mas antes para demonstrar como é 

realizada no conto a apropriação da estética-alvo da paródia. 

O início de ―Um Esqueleto‖ já possui um cenário que sugere 

perigo (t8). Os personagens estão reunidos próximos a uma ―praia 

solitária‖ e a noite ―que era feia e ameaçava chuva‖ (m4). O clima de 

suspense em torno da figura do Dr. Belém incitado por Alberto 

também colabora com a construção de um clima tenebroso (m2). A 

descrição das estranhas vestimentas do Dr. Belém também parece 

não querer outra coisa ―usava duma grande casaca que lhe chegava 

quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu-de-chile de abas 

extremamente largas‖ (ASSIS: 1994, p.142). A resposta de um dos 

convivas ―devia ser pitoresco‖  é a confirmação de que a isca estava 
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sendo mordida, ou seja o efeito desejado da descrição do Dr. Belém 

estava funcionando. 

Alberto diante da desconfiança da história começava a contar, 

por parte de uns dos jovens, encena um olhar melancólico a beira de 

lacrimejar (m5). É o preceito da crucial inquietação por parte de um 

dos personagens para se causar efeito no espectador (ou leitor). 

Na sequencia, Alberto utiliza um meio certeiro para causar 

arrebatamento da sua plateia, ao anunciar que irá narrar a história do 

esqueleto. O poder da palavra ―esqueleto‖ pode ser pensado com 

relação a simbologia que possui em relação a morte, pois tal palavra 

remete a ideia de morte cadáveres, outro elemento da estética deste 

estilo literário(t7). 

Neste ponto o narrador da história encaixante comenta ―A 

palavra esqueleto aguçou a curiosidade dos convivas‖ (ASSIS: 1994, 

p.143) e reforça o clima com a descrição de que estavam justamente 

a meia-noite e as batidas do mar eram ―funestas‖ (t8). É interessante 

notar como é simbólico este horário meia-noite, o ponto mais alto da 

noite, mais escuro e tenebroso também ainda mais com batidas 

fenestras que reforça a ideia de morte que ronda a cena (t2). 

No segundo capítulo, a narrativa de Alberto já não é mais 

intermediada pelo narrador da história encaixante. Alberto volta a 

reforçar o ambiente inquietante ao referenciar o caráter sinistro do 

Dr. com ―tinha lampejos sinistros‖  e ―olhos como de defunto‖ 

(ASSIS: 1994, p.145) (t7). Vemos a aproximação do signo da morte 

ao Dr. como artificio utilizado por Alberto para a partir da imagem de 

Dr. Belém causar estranhamento em sua plateia. No final do 

parágrafo seguinte Alberto ainda acrescenta para esta analogia do Dr. 

Belém com a morte dizendo que ele tinha pele ―fria como o mármore 

e branca como a de um morto.‖ (ASSIS: 1994, p.145) 

O misto de curiosidade e terror presente na cena em que o Dr. 

mostra a Alberto o esqueleto da primeira esposa é explorado ao 
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máximo por ele ―Era um armário de vidro, tendo dentro um 

esqueleto. Ainda hoje, apesar dos anos que lá vão, e da mudança que 

fez o meu espírito, não posso lembrar-me daquela cena sem terror.‖ 

(ASSIS: 1994, p.144)(t7) 

As estranhas vestimentas somadas com o fato do Dr. guardar 

em casa o esqueleto da primeira esposa tornam misterioso o fato de 

Marcelina aceitar se casar com ele. Aparentando inclusive haver a 

criação de um clima propicio a explicações sobrenaturais. Como seria 

possível isto? Como uma moça aceitaria casar com este estranho 

sujeito? 

A incitação para uma resposta sobrenatural à estas questões 

parece estar presente num diálogo de Alberto e Dr. Belém sobre 

Fausto (m2). Há, de acordo com Alberto, um desejo em Dr. de se 

parecer com Mefistófeles. 

Pensando analogicamente Fausto X Margarida e Dr. Belém X 

Marcelina parece até haver ai uma explicação sobrenatural para o 

estranho casamento. Pois, há uma ocorrência não explicada na 

narrativa seguida da apreciação dos personagens por uma obra onde 

um homem (Fausto) faz pacto com um figura maléfica (Mefistófeles). 

O que tudo aparenta Machado de Assis parece querer explorar a 

natural propensão que temos as explicações sobrenaturais (m2). Na 

sequencia, Alberto apresenta os receios e o medo que as atitudes e 

os trejeitos do Dr. Belém não a só ele causa aos vizinhos (m5). 

A estranheza que causou Marcelina ter aceitado se casar Dr. 

Belém é reforçado pelo relato de Alberto do comentário geral da 

população reivindica a estranheza que tal união deve causar ―Durante 

oito dias não se falava senão no caso impossível‖ (ASSIS: 1994, 

p.146). Também a felicidade da moça depois do casamento pode ser 

ligada ao efeito da inquietação na medida em que gera uma 

incerteza. Pois, parece estranho que uma moça possa estar feliz 

casando com um sujeito tão estranho como o Dr. Belém.(m2) 
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O fato de Dr. Belém nos dias após do casamento passar a vestir 

roupas não mais excêntricas, ao contrário do que parece, não 

colabora para a ideia de uma possível regeneração. Serve para 

reforçar o sadismo do médico em ver o medo nos olhos daqueles que 

conviviam com ele, pois ele defere uma enigmática frase de que pode 

muito mudar de vestimentas  ―o que não poderás fazer nunca é 

mudar-me a alma.‖ (ASSIS: 1994, p.150) (t4) 

Em uma das conversas com Alberto o Dr. Belém ainda defere a 

seguinte frase a respeito da nova esposa ―o mais provável é que ela 

morra primeiro‖ (ASSIS: 1994, p.149). A esposa bem mais nova que 

ele morrer primeiro é de uma estranheza enorme. Parece esconder 

alguma pretensão sinistra do médico (t6,t2), pois nos remete 

novamente ao efeito de inquietação: a ideia de morte, medo, 

incerteza, loucura.(t4,t2,t7) 

A cena seguinte a leitura possui uma grande carga simbólica 

para a questão do efeito de inquietação. O esqueleto está sentado à 

mesa, entre o Dr. Belém e Marcelina (t4). É a quase concretização do 

retorno da morte (t7). Um esqueleto em uma posição de vivo, 

realizando uma atividade que possui uma grande carga simbólica 

relacionada a uma necessidade vital: a alimentação. Poderia o 

esqueleto estar fazendo coisas diversas: sentado a mesa do chá, ou 

na sala de leitura, deitada na cama. Mas, não. Está justamente em 

uma das posições mais contrastante possíveis. De tão contrastante o 

efeito chega ao ridículo: efeito assim desejado em uma paródia. 

Alberto diz, na sequência, que o medo que sentia era em 

relação ao Dr. e ― não do esqueleto, mas do dono da casa‖ (ASSIS: 

1994, p.150) (t7) uma vez que este era poderia ser um homem doido 

(t4). Se pensarmos que apesar de falar que o medo não era de fato 

do esqueleto (signo da morte) e sim do Dr., de certa forma o medo 

aqui é quase que o mesmo. O medo não sendo do esqueleto ,mas da 

loucura do Dr. possui a mesma raiz : o medo da morte. 
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No capítulo IV, Alberto é insistentemente convidado a ir a casa 

do Dr. e quando vai este lhe agarra o braço insistindo que fique para 

o jantar (t2).  O medo agora é perceptível também na expressão de 

Marcelina (m5). 

Acrescenta-se ainda o tratamento de Dr. Belém com o esqueleto 

como se ele estivesse vivo ―Já lhe apresentei minha primeira mulher, 

disse o doutor para mim; são conhecidos antigos.‖ (ASSIS: 1994, 

p.152) (t7). Diante do espanto de Alberto, o Dr. simplesmente 

reponde que jantar com um esqueleto é ―um hábito natural; janto 

com minhas duas mulheres.‖ (ASSIS: 1994, p.152) nos remete ao 

seu estado de loucura(t4). 

O próprio Dr. problematiza a questão da inquietação diante dos 

mortos dizendo que ―O medo dos mortos, é uma fraqueza, um 

insulto, uma perversidade.‖ (ASSIS: 1994, p.153) (t7) e ainda 

completa com a emblemática esta frase ―dou-me melhor com os 

defuntos do que com os vivos.‖ (ASSIS: 1994, p.153) 

Tons repulsivos surgem nas falas do Dr. Belém, como nesta 

―Lembrem-se que isto somos nós também; nós temos de mais um 

pouco de carne.‖ e também no ato de beijar ―respeitosamente a mão 

do esqueleto.‖ (ASSIS: 1994, p.154) (t1). 

Quando o Dr. Belém confessa que havia assassinado a antiga 

mulher a loucura e eminencia de um novo assassinato é mais uma 

vez confirmada. Este fato reforça todos aqueles receios, o medo, a 

morte, a situação de perigo. Dr. Belém se revela como um assassino, 

como se não bastasse age com frieza ao confessar-se ― concluiu um 

pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo‖ (ASSIS: 

1994, p.153) e em seguida completa ―Eu estava cego [de ódio por 

ciúmes]; matei-a.‖ (ASSIS: 1994, p.153) É a confirmação do medo de 

que além de louco o Dr. era perigoso (t2,t4,t6,t7,t8). O esqueleto 

agora tem sua simbologia ampliada representa a possibilidade de 

repetição, reincidência de um crime, pois como o próprio Dr. afirma é 
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necessária a presença do esqueleto na mesa a fim de que Marcelina 

não se esqueça nunca dos seus deveres, ou seja nunca venha a trai-

lo. 

O efeito da confissão em Alberto é de perda das fronteiras 

fantasia e realidade ―passava a mão pela testa, para ver se 

efetivamente estava acordado, ou se aquilo era apenas um sonho.‖ 

(m1). A ameaça do Dr. ser um assassino em potencial ainda é 

reforçada na fala ao Marcelina narrar a Alberto o que marido vinha 

lhe prometendo sorte igual a antiga mulher(t2,t8,t7). O perigo 

eminente ressurge, então, no convite que o Dr. faz a Alberto e a 

esposa acompanha-lo. O que reflete-se nas expressões dos 

personagens. 

Como não há a pretensão de ser exaustivo, estas passagens do 

conto já demonstram suficientemente como é realizada no conto a 

apropriação da estética-alvo da paródia. Há de fato uma paródia da 

estética da literatura de terror e mistério. O exagero que dá o tom 

paródico a esta imitação estética. Do título ao final da historia do 

esqueleto há uma excessiva e repetida referenciação a simbologia da 

morte e a situações de medo e perigo, tão comuns ao estilo 

parodiado. 

Assim podemos ver o conto ―Um esqueleto‖ enquanto uma 

paródia, uma vez que além de realizar o procedimento de imitação 

seguido da negação por meio da sátira há ainda um repetido e 

excessivo uso dos elementos estéticos da à literatura de terror e 

mistério. É Machado de Assis se voltando a atividade de 

metalinguagem, a fim de, trazer para o interior da sua obra, a crítica 

literária que tentou sem sucesso exercer anteriormente de forma 

sistematizada21. 

                                                 

21 Esta última afirmação se baseia genericamente na Tese de doutorado A crítica na 

escritura romanesca machadiana, escrita por Amara Cristina de Barros e Silva 
Botelho (UFPB – 2006). 
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 “MÃE, MAS O QUE É QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO?!”:  

A MIMESIS E O INSÓLITO NO IMAGINÁRIO INFANTIL 

EM “O MENINO”, DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

MOURA, Aline de Almeida  

O presente artigo visa a discutir a relação entre realidade e 

ficção literária através do clássico conceito de mimesis. Tendo como 

fundamento a noção de que a realidade, na verdade, é construída e 

plural, sendo já um equivoco citá-la no singular, procurar-se-á 

mostrar como o insólito surge no conto ―O menino‖, de Lygia 

Fagundes Telles ao se levar em consideração a construção da 

realidade através do prisma infantil. O insólito da narrativa é uma 

construção textual, causando um efeito no receptor, que emerge da 

perplexidade do menino diante de determinados fatos que, para o 

leitor adulto, por exemplo, não se configuraria como tal, mas apenas 

como um momento de inocência do personagem. Nesse sentido, a 

noção de mimesis como entendida grosso modo necessita de uma 

revisão, de um novo olhar mais atento às novas perspectivas sobre as 

realidades e a ficção. Para atingir o objetivo desse texto, pretende-se 

apontar leituras sobre a concepção de mimesis. Em seguida, 

trabalhar-se-á com a concepção de insólito, para finalmente, partir 

para a análise do conto em questão, embora seja esse o norte desse 

texto. Tal questionamento se torna relevante em um contexto de 

relativização da noção de mimesis, ora sendo abandonada, ora sendo 

ressignificada, noção essa que é (ou era) basilar para entender a 

literatura. 

                                                 

Mestranda no programa de Literatura, cultura e contemporaneidade da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-Rio). 
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Desde a Antiguidade, a mimesis tem sido pensada como 

elemento constituinte para se entender o fenômeno literário na teoria 

Ocidental. Dentre os pensadores antigos, dois se destacam como 

basilares para o entendimento desse conceito: Platão, numa visão 

negativa, e Aristóteles, com uma visão positiva da mimesis. Para 

Platão, em seu livro A república, a mimesis cria uma cópia (eikones) 

distinta do que seria a ―verdadeira realidade‖. A arte imita, ―no seu 

conteúdo, a realidade das formas e das idéias primigênias‖ (COSTA, 

1992, p. 5), constituindo-se como uma imitação da imitação que a 

realidade empírica já é do mundo das ideias. Ou seja, a mimesis 

aparece como espelho, produzindo imagens de uma realidade que já 

é cópia da realidade empírica, sendo esta uma cópia imperfeita da 

eidos existente no mundo das ideias. Além disso, a mimesis platônica 

também aparece como personificação, pois o autor deve assumir 

outra voz, incorrendo um grande problema ao possibilitar que esses 

artistas exerçam outras funções que não a sua na concepção de 

cidade platônica. 

Contudo, o conceito sobre a mimesis que predomina é o que 

fora apregoado por Aristóteles, que, refutando Platão, enaltece a Arte 

―justamente por sua autonomia do processo mimético face à verdade 

preestabelecida‖ (COSTA, 1992, p. 6). Para este filósofo, 

Ao que parece, duas causas e ambas naturais, geraram 

a poesia. O imitar é congênito no homem (e nisso 

difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o mais 

imitador, e, por imitação, aprende as primeiras noções), 

e, os homens se comprazem no imitado (...) Tal é o 
motivo por que se deleitam perante as imagens: 

olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja 

cada uma delas, [e dirão], por exemplo, ―este é tal‖. 

Porque, se suceder que alguém não tenha visto o 

original, nenhum prazer lha advirá da imagem, como 
imitada, mas tão-somente da execução, da cor ou 

qualquer outra causa da mesma espécie 

(ARISTÓTELES, 1973, p. 445) 
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Assim, a arte passa a ter uma concepção estética, ligada ao 

prazer que causa a ―imitação‖ de determinados eventos, fornecendo 

possíveis interpretações das ações, pensamentos, palavras, e ―todas 

elas [as sobreditas artes: tragédia, epopéia, poesia ditirâmbica] 

imitam com o ritmo, a linguagem e a harmonia, usando estes 

elementos separada ou conjuntamente‖ (ARISTÓTELES, 1973, p. 

443). A mimesis aparece como representando aquilo o que ―é 

possível‖, assumindo o caráter de fábula e como algo intrínseco ao 

homem, já que este se apresenta como inatamente imitador. 

Aristóteles ainda define a existência dos diferentes gêneros 

devido às variadas formas com que se imita a realidade, tendo como 

critérios os meios, objetos e modos. Os meios são as cores, as 

figuras, a voz, o ritmo, a linguagem e a harmonia que são utilizados 

na obra. Os objetos são os homens em ação, que podem ser 

representados melhores, piores ou iguais aos homens empíricos. E os 

modos são: narrativo – quando se narra pela voz de uma 

personagem eu em primeira pessoa – e dramático – quando há 

atores em representação. 

Ao distinguir a Arte da História, Aristóteles ainda afirma que: 

não é oficio do poeta narrar o que aconteceu, é, sim, o 

de apresentar o que poderia acontecer, quer dizer o que 

é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. 

Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por 
escreverem verso ou prosa (pois bem poderiam ser 

postos em versos as obras de Heródoto, e nem por isso 

deixariam de ser história, se fossem em verso o que 

eram em prosa) – diferem, sim, em que um diz as 

coisas que sucederam, o outro as que poderiam 
suceder. (ARISTÓTELES, 1973, p. 451). 

Ao explicitar que a mimesis se refere ao que é possível de 

acontecer, Aristóteles lançou a base para uma visão em que a 

literatura se limita a reproduzir a realidade empírica – as coisas que 

sucederam –, em que a Arte é basicamente Realista, num sentido 

lato. Isso ocorre porque ―o que é possível é plausível, ora enquanto 
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as coisas não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas 

sejam possíveis, mas é claro que são possíveis aquelas que 

aconteceram, pois não teriam acontecido se não fossem possíveis‖ 

(ARISTÓTELES, 1973, p. 451), ou seja, o poeta tem como domínio 

tudo o que o receptor pode aceitar como possível22, mesmo que o 

possível não tenha que estar preso ao domínio do que é a verdade. 

Ressalta-se, contudo, que o critério de plausibilidade varia de acordo 

com o tempo/espaço. 

Costa Lima diz que: 

A mimesis aristotélica supunha uma concepção de 

physis (por simplicidade, digamos a realidade que 

continha duas faces, a natura e a natura naturans, 

ergon e energeia, o atual e o potencial. A mimesis não 
dizia respeito senão ao possível, ao capaz de ser criado, 

à energeia; seus limites não eram outros senão o de 

possível de ser concebido. Entre os renascentistas, ao 

contrário, a posição do possível será ocupada pela 

categoria do verossímil, que, evidentemente, depende 
do que já é, do atual, então confundido com o 

verdadeiro (LIMA, 1989, p. 32) 

Ou seja, Costa Lima aponta uma apropriação da mimesis em 

que ela aparece como imitatio, isto é, como mera cópia da realidade, 

sendo subordinada à verdade e à História Desse modo, ―o verossímil 

governava a inventio, i.e., o primeiro ponto essencial a ser respeitado 

pelo orador e pelo poeta‖ (LIMA, 1989, p. 38). Ainda segundo esse 

autor, esse modo de analisar a mimesis aristotélica se deve a uma 

necessidade de se evitar um conflito entre a elite leiga e a visão 

religiosa da realidade23. Ou seja, a supremacia da categoria de 

verossimilhança durante os séculos XVI e XVII ocorria para que a 

visão de verdade como algo inalterável não fosse abalada, não sendo 

                                                 

22 Contudo, ressalta-se na crítica contemporânea predomina a concepção de que ―o 

que é possível‖ é construído historicamente, mudando de acordo com o período 
histórico e geográfico em que se analisa. 

23 Para discussões mais aprofundadas, ler seu livro O controle do imaginário 
(1996), em que a principal tese é o ―veto ao ficcional‖. 



169 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

possível admitir a existência de várias possibilidades de realidade 

nesse período. 

Essa visão de mimesis como imitação ainda domina o senso 

comum, mesmo com as diversas apropriações e revisões desse 

conceito. Compagnon, em O demônio da teoria (1999) faz uma 

interessante revisão das apropriações do conceito de mimesis através 

do tempo. Primeiramente, ele aponta a mimesis como tendo sido 

questionada pela teoria que prima a forma pelo conteúdo, que tende 

a apagar a referencialidade, em uma oposição de duas posições: uma 

em que a literatura fala do mundo e outra em que a literatura fala da 

literatura. O autor aponta para a assunção de que a arbitrariedade do 

signo apregoada por Saussure implica em uma crença na autonomia 

relativa da língua em relação à realidade. Assim, ao mesmo tempo 

em que a teoria rejeita a mimesis, retoma-a quando se postula na 

Poética de Aristóteles. Contudo, a mimesis, ao excluir a poesia lírica, 

liga-se meramente ao verossímil e não à referencialidade (cf.: 

COMPAGNON, 1999, p. 104). Nesse sentido, ―a mimesis faz passar a 

convenção por natureza. Pretensa imitação da realidade, tendendo a 

ocultar o objeto imitante em proveito do objeto imitado, ela está 

tradicionalmente associada ao realismo, e o realismo ao romance, e o 

romance ao individualismo, e o individualismo à burguesia‖ 

(COMPAGNON, 1999, p. 106) e, assim, criticar o mimesis passa a ser 

uma crítica ao capitalismo. Ou seja, nessa perspectiva, pautando-se 

na arbitrariedade da língua e buscando uma autonomia da produção 

literária, a mimesis se relaciona com a verossimilhança e não mais 

com a referencialidade. A retomada do conceito de mimesis só surge 

por ter a teoria literária se baseado na Poética de Aristóteles, uma 

vez que essa é uma das noções basilares para esse filósofo. 

Compagnon ainda ressalta a questão de como a literatura faz 

pensar que copia o real, de forma em que o signo em vez de ser visto 

como arbitrário, naturaliza-se. Nesse sentido, a referencialidade 
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passa a ser um código, sendo Bakhtin que, através do conceito de 

dialogismo, que reintroduz a realidade no texto, ―visto como uma 

estrutura complexa de vozes, um conflito dinâmico de línguas e de 

estilos heterogêneos‖ (COMPAGNON, 1999, p. 112). 

Compagnon trata da proposição de Barthes sobre o ―efeito do 

real‖, segundo o qual, a descrição só seria útil para dar esse efeito de 

realidade, sendo algo desnecessário para a narrativa. Para esse autor, 

a linguagem em si não é referencial, visão rebatida por Reffatere ao 

distinguir a linguagem cotidiana da linguagem literária. Ressalta 

ainda que ―a degeneração da faculdade referencial da literatura, em 

Barthes e na teoria literária francesa em geral, deve-se à influência 

de uma certa lingüística, a de Saussure e de Jakobson, ou melhor, de 

uma certa interpretação dessa lingüística‖ (COMPAGNON, 1999, p. 

121-2). Afirma-se que houve uma leitura equivocada do postulado de 

Saussure e de Jakobson pela teoria literária, pois ―segundo Saussure, 

em realidade, não é a língua que é arbitrária, mas, mais exatamente 

e topicamente, a ligação do aspecto fonético e do aspecto semântico 

do signo, do significante e do significado, no sentido do obrigatório e 

inconsciente‖ (COMPAGNON, 1999, p. 122). Nesse sentido, a 

arbitrariedade e a não referencialidade da linguagem faz parte de 

determinada leitura, uma ressignificação operada por Barthes. 

No sentido dessa ressignificação, a Poética também é 

atravessada por três diferentes leituras: na primeira, a mimesis é 

imitação do real; na segunda, é vista como técnica de representação 

(pastiche da literatura); e nas últimas décadas, a mimesis é vista 

como ativa, constituindo-se como uma aprendizagem, uma forma de 

conhecimento. Alguns autores são representativos devido a suas 

leituras sobre a mimesis. Nothrop Frye insiste em três noções 

negligenciadas: muthos (intriga), dianoia (pensamento, tema) e 

anagrôsis (reconhecimento). A mimesis surgiria para estabelecer uma 

relação entre os fatos, ou seja, o leitor reconhece a intriga devido ao 
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aspecto mimético. Já Paul Ricoeur aproxima a mimesis do muthos, da 

produção de intriga, sendo inseparável de uma experiência temporal. 

Para esse autor, mimesis e muthos são operações e não estruturas, 

pois a poética é ―a arte de compor as intrigas‖ (COMPAGNON, 1999, 

p. 129). Segundo Ricoeur, a imitação ou a representação de ações 

(mimesis) e o agenciamento dos fatos (muthos) são quase 

sinônimos. Dessa forma, entende-se que: 

tanto em Ricoeur como em Frye, a mimesis produz 

totalidades significantes a partir de acontecimentos 

dispersos. É pois pelo seu valor cognitivo, público e 
comunitário que ela é reabilitada, contra o ceticismo e o 

solipsismo aos quais conduzia a teoria francesa 

estruturalista e pós-estruturalista (COMPAGNON, 1999, 

p. 131) 

A mimesis se torna novamente de extrema relevância quando a 

noção simplista de linguagem, como vinha sendo entendida pela 

tradição teórica francesa, é revista. 

Outro autor relevante no estudo da mimesis é Terence Cave, 

que se baseia em Ginzburg ao fazer do leitor um caçador de pistas 

para que a intriga seja entendida. A ficção cria uma ilusão de 

referência na linguagem, uma vez que o mundo ficcional não existe. 

Nesse sentido, ―a literatura explora as propriedades referenciais da 

linguagem; seus atos de linguagem são fictícios, mas, uma vez que 

entramos na literatura, que nos instalamos nela, o funcionamento dos 

atos de linguagem fictícios é exatamente o mesmo que o dos atos de 

linguagem reais, fora da literatura‖ (COMPAGNON, 1999, p. 135). 

Assim, a linguagem literária passa a ser interesse da filosofia da 

linguagem ao acabar com a lógica corrente da linguagem, a saber, 

sua referência ao que existe. 

Percebe-se, através desse estudo de Compagnon, que a ideia 

de mimesis tem se tornado cada vez mais complexa, envolvendo 

questões que ultrapassam o literário. O autor ressalta, levando em 

consideração a tradição da teoria literária francesa, a importância 
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para o entendimento da mimesis das leituras feitas sobre a lingüística 

saussuriana. Mostra como determinada leitura levou a mimesis para o 

ostracismo, tendo sido ressignificada e restaurada por outros autores 

que entendem a linguagem de outra forma. Contudo, além da 

questão da linguagem, a mimesis também implica em uma reflexão 

sobre determinadas concepções de realidade ao estar intimamente 

ligada com a ideia de existência ou não de referencialidade no texto 

literário e como tal referencialidade se coloca. 

Costa Lima tem uma interessante reflexão sobre a mimesis, 

levando em consideração essa questão da referencialidade. Em sua 

teoria sobre a mimesis, entendida como produção da semelhança a 

partir da diferença, é desenvolvida principalmente em seu texto O 

controle do imaginário (1989). Ele começa afirmando que a sensação 

de correspondência existente na mimesis, que é a parte ligada ao 

cultural e ao histórico, não esgota a mimesis literária. Supõe-se que 

para que haja a experiência estética, o receptor deve saber estar 

diante de um produto fictício, que o autor não é o personagem que 

escreveu. E, nesse sentido, ―a mimesis literária supõe a sensação de 

semelhança, a que logo se acrescenta a sensação de diferença‖ 

(LIMA, 1989, p. 68), uma vez que ―um enunciado ficcional literário 

supõe a suspensão de regras verticais que, conectando o enunciado 

usual à província da realidade cotidiana, tornam o falante sujeito às 

sanções previstas por ela‖ (LIMA, 1989, p. 68). E nisso, a mimesis 

ficcional se distingue da mimesis cotidiano. Além disso, na ficção 

literária o receptor deve ter mais do que a capacidade de decodificar 

o que lê ou escuta devido aos vazios presentes na obra. Costa Lima, 

então conclui que a mimesis é um ―processo que se concretiza na 

forma da ficção (...) É só na experiência literária que ela encontra o 

desideratum necessário do processo de mimesis. Processo que então 

não se confunde com o da expressão do eu, mas, ao contrário, a 

vivencia de seu desdobramento (LIMA, 1989, p. 69). Assim, para que 
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a mimesis ocorra de forma produtiva é necessário além da 

identificação do objeto mimetizante com o agente mimetizado, 

provoque o ―reconhecimento – não digo consciente – da resistência 

que se lhe apresenta, i. e., o reconhecimento da diferença da fonte 

mimetizante‖ (LIMA, 1989, p. 238). É só no reconhecimento do 

objeto mimetizado enquanto diferença que a mimesis não se torna 

mera cópia ou reprodução. 

Na ficção, segundo a proposição de Costa Lima, a 

referencialidade é uma das partes integrantes da mimesis, mas não é 

seu único elemento. A literatura expande a referencialidade, 

produzindo o que ele chama de diferença ao se saber diante de um 

produto fictício. De qualquer forma, é necessário refletir sobre que 

referencialidade é essa que se coloca no texto ficcional. Na 

perspectiva que hoje está em voga, a realidade em si é questionada 

como sendo possível de ser apreendida em sua totalidade por ser 

uma construção que envolve a concepção que determinado grupo 

tem com os eventos e coisas que estão ao seu redor. Importante 

reflexão sobre a realidade enquanto construção é proposta por Berger 

e Luckman em A construção social da realidade (2004). Segundo os 

autores, a palavra realidade pode ser utilizada em várias esferas do 

conhecimento, tanto para os filósofos quanto para os sociólogos, 

como para o ―homem da rua‖, tendo, em cada abordagem, uma nova 

perspectiva de análise. Assim, tomando por base a noção desses 

autores, afirma-se que a realidade é ―uma qualidade pertencente a 

fenômenos que reconhecemos terem um ser independente de nossa 

própria volição‖ (BERGER, 2004, p. 85). Destaca-se que mesmo 

tomando como perspectiva apenas uma sociedade, ―as formulações 

teóricas da realidade, quer sejam científicas ou filosóficas quer sejam 

até mitológicas, não esgotam o que é ‗real‘ para os membros de uma 

sociedade‖ (BERGER, 2004, p. 96). 
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Nesse sentido, a realidade é entendida como essa construção, 

percebe-se que há determinados fatos que são aceitos como 

verossímeis e possíveis para determinado grupo, que compartilha de 

tal visão de mundo. E, dessa forma, há outros eventos que escapam 

a essa visão de mundo que são os eventos insólitos. Ou seja, há um 

senso comum, que é construído diante da interação com os outros 

membros da sociedade em que se insere, que pode ser transgredido 

por determinados eventos que fogem a ele, os eventos insólitos. 

Sobre o senso comum, um estudo interessante é o proposto 

pelo antropólogo Clifford Geertz em O saber local (1997), entendido 

como o que é aceitável ou não dentro de um consenso de um 

determinado grupo. Segundo o autor, pode ser analisado e discutido 

quando se está diante de uma situação que não se consegue explicar. 

No capítulo sobre o senso comum, o antropólogo fala da relação entre 

três sociedades com o intersexual24, ser que foge a biologia do ser 

humano que se divide entre seres do sexo masculino e seres do sexo 

feminino. 

Seguindo essa concepção, elegeu-se pra discutir o insólito 

ficcional a construção realizado dentro do universo infantil, 

representada pelo personagem menino, de eventos que escapam a 

sua maneira de entender determinados acontecimentos. A narrativa 

faz parte do livro Antes do Baile verde (1971), coletânea que reúne 

contos escritos entre 1949 e 1969, organizados em ordem 

decrescente de escrita. O conto selecionado para a análise, ―O 

menino‖ é um dos mais antigos, escrito em 1949. Nele, narra-se a 

história de um menino que vai ao cinema com a sua mãe. 

Primeiramente, mostra-se a admiração que esse menino tem pela 

beleza de sua mãe, com a descrição de como ela vai se arrumando 

para sair e da trajetória que eles seguem até chegar ao cinema. 

                                                 

24Para mais detalhes, consultar o capítulo ―O senso comum como sistema cultural‖, 
no livro de Geertz, O saber local (1997) 
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Chegando ao cinema, o menino fica sem entender o fato de eles 

terem corrido e agora não entrarem logo para assistirem ao filme: 

―Por que é que não entravam logo?... Tinham corrido feito dois loucos 

e agora aquela calma, espera. Esperar o que, pô?!‖ (TELLES, 1971, p. 

131). A partir desse momento, toda a narrativa é pontuada por 

exclamações do menino diante das atitudes insólitas de sua mãe. Ele 

não compreende porque sua mãe está ríspida com ele, embora 

entenda muito bem os seus gestos. E ele continua se interrogando: 

―Mas por que aquilo tudo? Por que a mãe lhe falava daquele jeito, por 

quê? Não fizera nada de mal, só queria mudar de lugar, só isso...‖ 

(TELLES, 1971, p. 133). É dentro da sala de cinema que irrompe o 

evento mais insólito, levando em consideração o ponto de vista do 

menino: 

Então viu: a mão pequena e branca, muito branca, 
deslizou pelo braço da poltrona e pousou devagarinho 

nos joelhos do homem que acabara de chegar. O 

menino continuou olhando, imóvel. Pasmado. Por que a 

mãe fazia aquilo?!... Ficou olhando sem nenhum 

pensamento, sem nenhum gesto. (TELLES, 1971, p. 
134) 

E como o menino poderia compreender que sua mãe, o modelo 

de perfeição dele, poderia estar de mãos dadas com alguém que não 

fosse ele ou o seu pai. Ele fica ―pasmado‖ diante daquele evento 

insólito. ―Pasmado‖ porque não consegue entender a atitude de sua 

mãe. Por se tratar de uma criança, não tem maturidade ou 

conhecimento de mundo o suficiente para compreender as atitudes 

de sua mãe. E, talvez por confiar nessa imaturidade de seu filho é 

que a mãe o leva para o encontro que ela terá com esse homem de 

mão morena. Caso ela soubesse que ele conseguiria compreender a 

situação, não o teria levado. O fato é que por mais que tal evento 

rompa com o que é esperado que sua mãe faça, ele, em um primeiro 

momento, continua sem entender do que se trata tal evento. 
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A realidade mimetizada na narrativa incorpora o insólito ao se 

pautar no prisma infantil do menino, uma vez que se subentende que 

a criança ainda não possui pleno domínio sobre determinados 

aspectos da vida. Assim, o insólito não está em nenhum evento 

sobrenatural ou extraordinário. Embora a traição não seja algo 

socialmente aceito na cultura Ocidental, por não esperar que a mãe 

tenha determinadas atitudes, o menino se assusta, não entende o 

que está acontecendo. A ida ao cinema que é algo sólito e palpável se 

torna insólito diante da atitude de sua mãe. 

Ao sair do cinema, o menino já não quer mais sair de mãos 

dadas com sua mãe, sente-se mal com o que aconteceu dentro da 

sala escura: 

- É que não sou mais criança. 

- Ah, o nenezinho cresceu? Cresceu? – Ela riu baixinho. 

Beijou-lhe o rosto. – Não anda mais de mão dada? 
(TELLES, 1971, p. 136) 

Realmente, o menino cresceu e consegue entender o que se 

passou no cinema. A sua realidade muda, o seu ponto de vista sobre 

os fatos mais corriqueiros não é mais o mesmo: ―Quando entrou na 

sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal. 

Como todas as noites.‖ (TELLES, 1971, p. 136). Embora as coisas 

continuassem as mesmas, a sua percepção da realidade mudou após 

o que ocorrera, agora os fatos têm outro significado. Ele quer gritar 

que entendeu tudo, mas não sabe como lidar com a situação. 

Assim, a percepção do menino diante dos eventos ocorridos 

demonstra a existência de um evento insólito na narrativa de Lygia 

Fagundes Telles, ―O menino‖: a possível traição de sua mãe. O 

menino não sabe como lidar com o fato inesperado, ainda mais em se 

tratando de uma mulher que é o seu modelo. O insólito só é possível 

de ser entendido como existente na narrativa se for levada em 

consideração a plausibilidade dentro do universo infantil. O insólito 

não é algo intrínseco ao evento, podendo até sendo entendido como 
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algo corriqueiro, embora não aceitável dentro da sociedade. O que 

acontece é que o olhar infantil, que ainda não sabe lidar com esse 

evento o torna insólito. Nesse sentido, a representação da realidade, 

levando em consideração que essa realidade é construída através do 

olhar infantil, cria o insólito justamente por se tratar desse olhar 

específico. As exclamações e dúvidas do menino demonstração a 

―insolitez‖ da situação. 

Dessa forma, a mimesis, entendida como representação da 

realidade, deve ser vista como um conceito fluido, que depende de 

qual realidade se trata nessa representação. E, seguindo essa mesma 

lógica, o evento insólito também muda de acordo com a realidade 

que se toma como ponto de partida para se avaliar determinado 

evento. No caso analisado nesse artigo, escolheu-se analisar a 

perspectiva do menino e, só por isso, que as atitudes de sua mãe 

podem ser avaliadas como insólito. Um leitor hipotético, que já tenha 

mais convívio social, não se espantaria tanto com as atitudes como 

fora a reação do menino. 

Em suma, o que pode ser entendido, a partir da análise do 

conto é que o conceito de mimesis já não comporta mais o fenômeno 

literário se continuar sem incorporar as novas perspectivas em 

relação às percepções de realidade(s). A narrativa ―O menino‖ só 

pode ser encarada como insólito se for levado em consideração a 

construção da realidade operada pelo menino. E é nesse sentido que 

a mimesis é questionada como conceito válido, sem que haja 

modificações em seu entendimento. 
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ECOS DA INFÂNCIA E A SUBVERSÃO DA MORAL EM 

MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO 

SOARES, Bruno da Silva25 

Para iniciar, optamos primeiramente em discorrer sobre o que 

entende-se pelo Fantástico na visão furtadiana e todoroviana em uma 

breve discussão com o fenômeno do insólito ficcional. 

O insólito,em uma análise morfológica, corresponde ao 

acréscimo do prefixo –in, de negação, ao verbo soer – que é comum 

de acontecer, que é normal - , portanto, o insólito ficcional seriam os 

fenômenos de ordem não-natural que ocorrem na narrativa. 

Estruturando - ou desestruturando - o enredo, o insólito torna-se 

peça fundamental para a diegese das narrativas de cunho Fantástico 

que segundo o teórico búlgaro Tzvetan Todorov, ocorre que: 

―Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que 
conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, 

produz-se um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis deste 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: 2004;30) 

Há, portanto, uma importância ímpar para que o Fantástico 

aconteça em uma narrativa: a hesitação. Se – a personagem atuante 

de diegese e consequentemente o leitor -optar por crer que a 

fenomenologia insólita ocorreu, a narrativa declina-se para o 

Maravilhoso, se obstante, explicar-se o insólito de forma empírica, 

ainda que improvável, temos o Estranho. É nesta tênue linha que o 

                                                 

25Bruno da Silva Soares (UERJ); e-mail: biiruman@gmail.com 
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Fantástico subsiste e toda a estrutura da narrativa deve colaborar 

para que sua existência não seja breve e decline para algum dos 

outros gêneros vizinhos acima citados. 

Para que esta linha narrativa se mantenha, e o Fantástico não 

se torne um efeito que acontece, mas que perdure no enredo, a 

proposição do teórico português Filipe Furtado, complementa a lacuna 

em aberto de Todorov: 

―No essencial, a narrativa fantástica deverá propiciar 

através do discurso a instalação e a permanência da 

ambiguidade de que vive o gênero, nunca evidenciando 
uma decisão plena entre o que é apresentado como 

resultante das leis da natureza e o que surge em 

contradição frontal com elas.‖ (FURTADO:1980;132)  

Até este ponto percebemos então que aquilo que não sói 

acontecer – o insólito – é o elemento narrativo que produz a 

hesitação, para Todorov, ou a ambiguidade, para Furtado, produzindo 

uma equivalência de incerteza à cerca dos fatos narrados. 

Relacionando-secom as narrativas de Sá-Carneiro, autor cânone do 

Modernismo português, os recursos estratégicos do insólito ficcional 

perpassam em quase toda a sua obra em prosa, delegando-lhe um 

cunho de autor modernista que consagra o Fantástico como elemento 

base de sua novelística. 

O reverberar da infância é o ponto inicial de Incesto e o pano de 

fundo sustentável de A Grande Sombra. No primeiro caso, para além 

da sugestão óbvia que o título da novela sugere, já no primeiro 

parágrafo temos instaurada a linha principal do enredo: 

―Do romance de amor da sua mocidade, ficara-lhe 
agora aquela filha. À falta da mãe, que, perversa e 

linda, desaparecera no turbilhão esfacelate duma vida 

arrebatadamente louca, tragicamente agitada – fora 

ele, ele só, que a criara desde os dois anos. Morto para 

o amor, vivera para o fruto desse amor que o 

dilacerara, que o tinha esmagado no seu aniquilamento 
brusco: aquele entezinho delicioso de cabelos de ouro, 

de carne branca e cor-de-rosa, fizera-o viver; dera-lhe, 
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renovara-lhe em cada dia as forças para a luta de cada 

dia.‖ (SÁ-CARNEIRO: 1995;302) 

Todo o enlace acontece em torno do desaparecimento de Julia 

Gama, conjugue de Luís Monforte, o protagonista, que o abandona 

para viver com um austríaco e não mais retorna. Deixando-lhe 

apenas a filha, Leonor, para cuidar. Transtornado pela perda de seu 

amor, Monforte encarcera na criação da filha todo o legado para sua 

existência. Disso, promulga no imaginário da pequena Leonor a 

abstração ao pecado, assumindo para si o caráter de superego em 

oposição à libido de sua filha. Não obstante à época, Sá-Carneiro 

exemplifica o que era a práxis social: o mínimo que uma rapariga 

demonstrasse saber sobre questões de sexualidade, mais elevado 

seria o valor de sua castidade aos olhares da burguesia. Entretanto, 

em uma ligeira reminiscência do Realismo na obra, a perspicácia de 

Leonor contrapõe-se ao pai: 

―De resto, todos os pais de família se indignariam ao 

rubro se alguém lhes falasse de tal plano: Segundo o 

critério da maioria a educação-modelo duma ―menina 

bem-educada‖ resume-se numa ignorância completa 
das coisas da vida, no sufocamento de todos os 

ímpetos, de todas as expansões naturais. Encobrem-lhe 

a natureza como uma infâmia. Mas é saído: quanto 

mais nos ocultam uma coisa, maior vontade nos temos 

de a conhecer. E astuciosamente, matreiramente, a 

criança vai fazendo o possível por desvendar o que lhe 
escondem até descobrir toda a verdade. Ora essa 

verdade, se lha ocultaram, deve ser criminosa. O seu 

cérebro inexperiente, ainda incapaz de diferenciar o 

errado do verdadeiro, aceita o erro... mesmo porque 

nos lisonjeia sempre estarmos na posse do segredo 
dum crime... E cala-se e dissimula. Finge que nada 

sabe, que nada percebe; continua a ser para todos os 

efeitos  a donzelinha inocente, comedida e casta, honra 

das famílias e enlevo dos poetas líricos. Eis como nasce 

a hipocrisia, essa hipocrisia que constitui na realidade o 
fundo da alma feminina. Mas, por amor de deus, com 

semelhante educação, como é que havia de ser doutra 

forma?‖ (SÁ-CARNEIRO: 1995;311) 
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Esta relação doentia, reiterando a premissa do título, 

concretiza-se ao final a narrativa, quando Monforte, já novamente 

casado e com a filha prometida em noivado, atormentado pelo 

distanciamento que lhe abateria, começa a receber estímulos de 

vozes e formas espectrais que o conduzem ao derradeiro final: em 

um último ato cruel de ciúmes, o pai arremessa a própria filha num 

poço e joga-se do alto de um prédio, cometendo suicídio.  

Sá-Carneiro apresenta uma predileção por temáticas em que a 

protagonista perpassa pela alteração dos sentidos e da lucidez, 

contrapondo o real e a ilusão de forma que em suas novelas haja a 

seguinte ambiguidade: o fenômeno insólito acontece, neste caso 

classificando a narrativa para o Maravilhoso – de caráter nefasto, o 

que a aproxima do Misterioso - , ou era uma condição de insanidade, 

neste caso um elemento da ordem natural – ainda que incomum ou 

de proporções extremadas - , o que classificaria a narrativa do 

Estranho. 

Todorov pressupõe que tais temas questionadores de percepção 

que ao personagem perpassam, são caracterizados pelos temas do 

eu. Em sua Introdução à literatura fantástica, o olhar é apresentado 

como de preferência fundamental quando o foco do enredo é a 

percepção-consciência de um narrador em primeira pessoa: ―É uma 

relação relativamente estática, no sentido de que não implica ações 

particulares, mas antes uma posição; uma percepção do mundo de 

preferencia a uma interaçao com ele.‖ (TODOROV: 2004;128) , 

Todorov discorre ainda com mais ênfase:  ― O termo percepção é aqui 

importante: as obras ligadas a esta rede temática fazem a 

problemática aflorar incessantemente, e muito particularmente a do 

sentido  fundamental, a visão[...]‖ (Ibidem). 

Ora que Sá-Carneiro, em A Grande Sombra, ressalta as 

memórias de um narrador homodiegético - que é personagem que 

vivencia os fatos narrados – e suas memórias infantis, que o 
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logravam às alusões fantasiosas,  condições do insólito, permeadas 

em sua tenra infância. O detalhismo do narrador é tal que, confunde-

se o rememorado com o que o mesmo acredita ser verídico, mas 

dada às tendências de Sá-Carneiro acerca do uso da distorção da 

percepção do real, questionamo-nos da veracidade dos fatos 

narrados. Vejamos o excerto: 

―Ah!, a imaginação das crianças... onde achar outra 

mais bela, mais inquietadora, que melhor saiba frisar o 

impossível?...Ela é sem dúvida, pelo menos, a mais 

apta a converter pavor, a refugiar vislumbres. Porque 

nessa época ondulante da vida é-se apenas fantasia, 
crédula fantasia. Vem depois o raciocínio, a lucidez, a 

desconfiança – e tudo se esvai... Só nos resta a certeza 

– a desilusão sem remédio...‖ (SÁ-CARNEIRO: 1995; 

421) 

Esta é uma pista valiosa para o questionamento que faremos: 

toda a narrativa é uma rememoração afetiva da infância do narrador, 

o que leva à dúvida se tais memórias são claras, senão idealizadas 

como o narrador gostaria que fossem. Seus acontecimentos decorrem 

à noite, quando o estado de consciência pode estar alterado pelo 

sono e a incerteza de que o objeto visto é real ou uma ilusão de 

ótica, uma sombra de outrem ou mesmo imaginação. Que decorre ser 

o acontecimento real, se em passagens conseguintes o narrador-

personagem declara claramente que: ‖Ah!, mas às noites seguintes, 

como se encapelaram os meus pavores!... Ruivamente, acordava 

muita vez chorando, a debater-me em crises de acerados 

histerismos...‖(apud.), em que ponto delimita-se os contornos do 

onírico e da lucidez? 

Doravante, o enredo discorre sobre a vida adulta de um 

protagonista misantropo e melancólico, que nas passagens de seu 

diário, as impressões marcantes são as de suas viagens do interior 

para a capital do Império e seu profundo desinteresse nas situações 

ao seu redor. O mais, sempre em tais momentos reflexivos, sempre 

deixa clara a saudade de seus tempos infantis e as rememorações 
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idílico-sombrias e do quanto era feliz por estar nos braços da Sombra. 

Assim, lhe decorrem os fatos narrados até que um encontro com uma 

mulher desconhecida, que revela-se mais tarde sob o título – e nome 

de – Princesa, que o glorificam como um cavaleiro andante, agraciado 

pela Sombra, recebendo a visão caleidoscópica da verdade. 

No desenlace seqüencial a este nó narrativo, doravante toda a 

descrição do personagem mistura a realidade convencional com a 

sobrenatural, num míster inquietante de insanidade, ilusão, ou 

magia, que permuta a ambiguidade e hesitação do leitor: estamos no 

Maravilhoso, ou é apenas uma ilusão febril, causada por insanidade? 

De fato, não haverá uma única resposta definitiva: o personagem, em 

seu afã pela Grande Sombra, atravessou o portal para o mundo 

maravilhoso das trevas ou simplesmente caiu do alto de um prédio?  

A própria narrativa não nos permite afirmar categoricamente 

qualquer uma das duas opções como definitiva. 

Traço distintivo de Sá-Carneiro,é inconfundível que em sua 

produção literária, vida e obra do autor encontram-se numa 

interseção constante de encontro da busca de suas protagonistas pela 

resolução do enigma da morte como salvação, da busca palpável de 

um plano das ideias de Platão que o salvem de um mundo 

materialista simplório, bucólico e incapaz de suscitar-lhe alguma 

satisfação para a depressão que se lhe abatia. Em verdade, tais 

especulações prezam uma das funções que o fantástico exerceu na 

sociedade do século XIX. Segundo Todorov e Furtado, as vias de 

discussão para temas polêmicos como a loucura, violência e 

sexualidade, eram quase impraticáveis na pudica sociedade europeia 

daquele século. Evidencia Todorov que 

―Ao lado da censura institucionalizada, existe uma 

outra, mais sutil e mais geral: a que reina na própria 

psique dos autores. A condenação de certos atos pela 
sociedade provoca uma condenação que se exerce 

dentro do próprio indivíduo, constituindo-se para ele 

em proibição de abordar certos temas tabus. Mais do 
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que um simples pretexto, o fantástico é um meio de 

combate contra uma censura se forem inscritos por 
conta do diabo‖ (TODOROV: 2004; 30) 

Logo, para uma sociedade que encarava na recém instituída 

psicanálise, encontramos em Sá-Carneiro um paralelismo muito 

comum aos ficcionistas do século XIX – a que se faça saber que o 

autor português fora deveras leitor e utilizador das diversas 

literaturas francesas, haja visto que vivera em Paris durante boa 

parte de sua vida adulta - , e as ciências de estudos da sociedade: 

cabia ao fantástico, não obstante como forma de prazer estético, o 

papel viabilizador de discussão dos tabus psicossociais da época, tal 

qual era o interesse das análises freudianas. 

Filipe Furtado ainda diz sobre demais funções sociais do 

fantástico: 

―Desse modo, para além de se ter desenvolvido no 

alfobre da reacção romântica contra o Iluminismo, o 
gênero virá, nas últimas décadas do século XIX e no 

início do século XX, a ter um surto de fecundidade 

ímpar, precisamente em paralelo com movimentos 

esteticistas, decadentistas e outros que, hostilizando o 

realismo na literatura e nas artes plásticas, visam, de 
forma mais geral, por em causa ou minimizar o avanço 

da razão e da ciência.‖ (FURTADO: 1980; 137) 

O que nos leva a conclusão de que, intencionou-se apresentar 

neste trabalho, uma leitura de Sá-Carneiro pelo foco da presença da 

infância em suas narrativas. É de certo que, um recorte ínfimo do 

todo que este tema abrangeria, mas não obstante, centralizou-se 

pelo corpus a duplicidade característica do autor. Se em Incesto 

temos a perversão do amor paternal, em A Grande Sombra, aludimos 

à pulsão de morte como sublimação do desejo, ato que o próprio Sá-

Carneiro não conseguira realizar em vida. Ambas as possibilidades 

concretizam-se apenas pelo uso da oposição entre a pureza infantil e 

as mazelas da vida adulta, num caso de forma insalubre, noutro de 

forma onírica. 



186 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

REFERÊNCIAS: 

ECO, U. Leitura do texto literário. Lector in: fabula: a cooperação 
interpretativa nos textos literários. Lisboa: Editorial Proença, 

1985. 

FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: 

Livros Horizonte, 1980. 

______. ―Fantástico – Modo‖ in: E-Dicionário de Termos 

Literários, coord. De Carlos Ceia, ISBN:989-20-0088-9, 
http://www.edtl.com.pt, consultado em 20/04/2011 

MARTINS, Fernando Cabral. O modernismo em Mário de Sá-

Carneiro. Lisboa: EditorialEstampa, 1997. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica: teoria da 

literatura. Debates. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

SÁ-CARNEIRO, Mário de. A grande sombra. In: Obra 
completa:volume único/ Mário de Sá-Carneiro. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1995. 

______. O incesto. In: Obra completa:volume único/ Mário de 

Sá-Carneiro. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 

 



187 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

A FOGUEIRA MOLHADA, O BARQUEIRO E 

 A CRIANÇA MESTIÇA 

TRINDADE JUNIOR, João Olinto26 
GARCÍA, Flavio27 

O presente trabalho busca, através da leitura do conto Nas 

Águas do Tempo, do escritor moçambicano Mia couto, refletir sobre o 

resgate da memória como parte significativa na construção de uma 

sociedade. Ao expor a importância da relação entre o velho e o novo 

na sociedade africana, o escritor enfoca a relevância de resgatar 

símbolos, outrora esquecidos, que remetem à infância para a 

construção de produtos culturais, agora resgatados e ressignificados 

para a melhor compreensão de um meio cultural aos moldes 

africanos. Trata-se de um mosaico construído pelo ato do não 

esquecimento, da lembrança, permitindo, assim, a união de 

elementos díspares, procedentes de culturas heterogêneas, e 

configurando uma nova realidade histórica que subverte os padrões 

convencionais da racionalidade ocidental. Na prosa miacoutiana, 

resgatar a infância não envolve buscar o ponto de início do que seria 

legitimamente africano, mas sim enfocar como mito e rito mantêm 

sua essência mesmo quando reinterpretados na contemporaneidade. 

É esse ato de relembrar e retransmitir oralmente, oriundo de uma 

cultura ágrafa, que não é apenas passada, mas recriada a cada 

transmissor, que o autor resgata para atuar sobre as múltiplas 

possibilidades de renovação da escrita, mostrando que a terra – 

metonímia da nação moçambicana e, em uma concepção maior, de 

África – precisa retornar/redescobrir a sua própria infância, 

                                                 

26João Olinto Trindade Junior (UERJ) 

27Flavio García (UERJ/ UNISUAM) 
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reconceber o momento em que as raízes de sua formação são 

descobertas e transmitidas. 

RESGATE – MITOS – MESTIÇAGEM – RECONSTRUÇÃO - 
MODERNIDADE 

O Conto Nas Águas do Tempo, do escritor moçambicano Mia 

Couto, ao tratar da importância do resgate – e preservação – da 

memória fornece-nos uma leitura entre a sociedade que foi e a que 

poderia ser. Escrito como parte de uma coletânea ―ente as margens 

da mágoa e da esperança‖, nas palavras do autor, é uma dentre 

outras histórias que procuram contar/recriar a sociedade 

moçambicana, demonstrando a relação maravilhosa entre o narrar e 

o criar já que, na cultura banto, o mensageiro muitas vezes é o 

criador, por que a palavra cria.  Tendo em vista o processo criativo do 

escritor, o presente trabalho busca abordar como ele resgata o ciclo 

da infância, mostrando a terra como criança que sempre se 

reinventa. Não se prendendo a criar uma cultura para mostrar ao 

mundo, cultura essa de forte influência europeizante, Mia couto 

procura respeitar não apenas as culturas ―da terra‖, como as várias 

que se tornaram dela. O próprio autor ao se definir como um ser 

entre margens demonstra a multiculturalidade de sua existência: 

Moçambicano, branco e que escreve sobre uma cultura ágrafa.  

A relação – e o choque – entre escrita/oralidade é uma marca 

presente e reincidente em sua obra, já que procura resgatar um 

saber ancestral em uma nova realidade, readaptando e 

reinterpretando o ouvido. São esses mitos e ritos, saberes ancestrais 

responsáveis pela construção da identidade desses povos, repassados 

de geração para geração, que o autor busca passar em sua escrita. 

Por trabalhar com o dual imaginário/quotidiano, Couto 

apresenta uma escrita híbrida, revelando uma realidade onde tudo é 

possível, possibilitando a manifestação do maravilhoso em suas 
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narrativas ao nomear espaços de uma lógica contra hegemônica, 

mesclando a realidade com as transgressões características do 

conhecimento popular. 

Para resgatar/demonstrar essa realidade,age como um griot 

dos tempos modernos, readaptando e ressignificando mitos e ritos. 

Dessa forma, o velho, a fogueira e a criança, representações do 

contador/transmissor, do momento/lugar e do expectador/ouvinte, 

são resgatados e reinterpretados em outro momento, de maneira que 

o autor, valorizando as culturas locais em prol de uma nacional, vai 

mostrando sua realidade maravilhosa. Citando Padilha, 

―Estavam todos em redor da fogueira. O velho contava a 

história, sem levantar os olhos das labaredas. Os outros escutavam, 

em silêncio, entreolhando-se de vez em quando com expressão 

amargurada. O velho falava sem uma pausa, num tom 

monótono.(PADILHA apuad Altuna, p. 97) 

Segundo Homi Bhabha, reconstruir histórias requer uma revisão 

temporal e social no período em que emergem, sobre o risco de 

inadequação. Nessa ressignificação, o rio, metáfora da fogueira, 

representa o lugar onde o conhecimento é transmitido. É nele que, no 

conto, o jovem é levado para ―aprender a ver os panos brancos da 

outra margem‖. Assim como a fogueira onde jovens se sentam ao 

redor e velhos passam seus conhecimentos desde os tempos antigos, 

é ao longo do rio que o jovem aprende e descobre um saber calcado 

não apenas na terra, mas ao longo do tempo. Assim como é lugar, 

também é tempo, pois é onde o griot, em sua sagrada função de 

preservador dos conhecimentos antigos, liga o hoje ao ontem, o 

jovem ao ancestral-fundador de seu grupo social. Enfoque místico 

esse, por sinal, presente na contação dessas histórias, já que 

―O enfoque mítico – é preciso reconhecê-lo – está na origem da 

história de todos os povos. Toda história é originalmente uma história 

sagrada. Do mesmo modo, esse enfoque acompanha o 
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desenvolvimento histórico reaparecendo de tempos em tempos sob 

formas maravilhosas ou monstruosas. Entre elas está o mito 

nacionalista, que faz com que um determinado Chefe de Estado 

contemporâneo se dirija ao seu país como a uma pessoa via.‖ (HAMA 

& KI-ZERBO, 1982, p.65). 

Por sinal, a dicotomia rio/tempo, tem relação profundana obra 

miacoutiana. Já em seu livro ―Raiz de Orvalho‖, ele escreve 

―Que idade 

tem o rio? 

Sua infância flui 
sempre menimesma 

Sua voz permanece azul, 

água aberta, alçapão, 

por onde o tempo perde a voz 

e o imenso se faz imerso‖ 
(COUTO, 1999: 87) 

Tempo esse que, apesar de ser o do pós-guerra(COUTO, 1996, 

p. 6), é impreciso, como afirma o narrador ao situar o conto ―nesses 

dias‖(COUTO, 1996, p. 9). Como a fogueira, lugar mítico onde o 

tempo se perde e os novos conhecem/vivem a história dos antigos, é 

no rio, ―irmão gêmeo do tempo‖ (COUTO, 1996, p. 13), que o hoje se 

liga ao ontem, como duas margens que são revividas sempre que 

atravessadas. Em uma cultura marcada pela manutenção das 

tradições através da oralidade, o tempo passado é um tempo 

presente, vivo e vivido. Assim como na fogueira o jovem revive seus 

ancestrais, é na margem do rio que o miúdo aprende a enxergar seus 

antepassados. 

O velho, desprovido de sua tradicional fogueira cerimonial – 

mas não de seu valor simbólico – é revisto como o barqueiro, sujeito 

esse responsável pela ligação entre as duas margens do rio, tal como 

antes, as duas margens do tempo. É ele quem gradualmente vai 

transmitindo, na figura do avô, seus conhecimentos para o neto. Avô 

esse que tem a função de preparar as futuras gerações para a vida, 

iniciando-os em um conhecimento que não pode ser esquecido. Esse 
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barqueiro age como um vigia, sempre atento ao miúdo em seu ciclo 

iniciatico, tanto para a vida em sociedade quanto guardando-o dos 

―perigos da morte do antigamente‖ (SECCO,2008, p. 63), os quais 

assumem sua dinâmica diante de uma sociedade animista e, por sua 

concepção, insólito aos olhos de quem vem de fora, perigos esses 

esquecidos em uma modernidade ocidental mas reinterpretados 

numa proposta de modernidade aos moldes moçambicanos: é  

AvôCelestiano quem busca uma alternativa para impedir a morte do 

neto(COUTO, 2002,p. 23), da mesma forma que Ndzima(COUTO, 

2004,p. 125), que faz o papel de conselheira, advertindo o neto para 

a cidade grande. Esse ancião, em uma escrita pós-moderna, é 

resgatado e atualizado ao ter seu valor reconhecido e sua palavra não 

questionada. 

Esse barqueiro, em sua função, explicita a dificuldade nos dias 

atuais de encontrar passageiros para seu barco: escutar denota 

tempo para ouvir, atributo caro à modernidade. O ato de 

narrar/rememorar vai se definhando, perdendo suas funções frente a 

um grupo. Não por menos, 

Quem escuta uma história está em companhia do narrador; 

mesmo quem a lê partilha dessa companhia. Mas o leitor de um 

romance é solitário. Mais solitário que qualquer outro leitor,pois 

mesmo quem lê um poema está disposto a declamá-lo em voz alta 

para um ouvinte ocasional.(BENJAMIN, 1985, p. 213) 

Da mesma forma, essa narrativa, enraizada nos saberes do 

povo, é retirada da experiência viva. O narrador narra o que vive, o 

que os outros vivem e incorpora o narrado à experiência de outras 

pessoas, realizando o processo em si mesmo e expandindo seu 

conhecimento. Vivo, vivido e transmitido em um eterno ciclo de 

tradição oral. 

Velho esse que, ao passar seus ensinamentos tanto para os 

miúdos quanto para os que são estrangeiros em sua própria terra, é o 
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elo entre o passado e o presente, os vivos e os mortos, o quotidiano 

e o maravilhoso presente na realidade africana. Realidade essa que, 

se para a mãe do miúdo é inventada, para outros sequer é passível 

de questionamento, como fala o narrador ao afirmar que, ―mas a nós, 

miudagens, nem nos passava desejo de duvidar‖ (COUTO, 1996, p. 

13), pois ―era ele quem me conduzia, um passo à frente de mim‖ 

(COUTO, 1996, p. 9). 

Assim como o conhecimento que carrega, esse 

barqueiro/avô/griot não é imóvel, pelo contrário, ―sempre arrebatado 

pela novidade de viver‖ que repassa esse conhecimento adiante, mas 

um conhecimento estático, critica do autor a necessidade não apenas 

da busca, mas da reinvenção desse conhecimento, como uma 

criança. Diferente do conhecimento oriundo do colonialismo/pós-

colonialismo, esse ancião, pautado no saber tradicional e na memória 

africana, lembra do passado e narra-o aos mais jovens, transmitindo 

assim sua visão animista do mundo, para que eles possam criar esse 

novo mundo fundado sobre valores africanos. Mitos que, em sua luta 

para sobreviverem e se perpetuarem, caminham em um espaço de 

tensão entre tradição e modernidade, motivo pelo qual o autor os 

resgata como forma de resistência contra uma sociedade espelho. 

Nas palavras do pai do tradutor de Tizangara, ―Antigamente, 

queríamos ser civilizados. Agora queremos  ser 

modernos‖(COUTO,2005, p. 19). 

Em seu projeto de manifestação do sobrenatural na Literatura 

Africana de Língua Portuguesa, Mia couto aborda duas lógicas, a 

natural e a sobrenatural, que coexistem sem provocar perplexidades. 

Como manifestação de um mundo onde tudo é possível, entre 

margens e fronteiras, exibe faces insólitas, característica de um 

espaço onde o maravilhoso se manifesta ―livremente‖, como maneira 

de representar uma realidade, por si só, maravilhosa: embora ver o 

avô fazer parar o redemoinho com o mexer de panos e depois sumir 



193 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

em meio à neblina o tenha deixado momentaneamente espantado, 

não tarda a reconhecer aquilo como manifestações de sua realidade, 

quotidianas. Embora por um breve momento suscite calafrios – nas 

palavras do miúdo – ele não tarda a se posicionar (TODOROV, 1980: 

45) quanto ao que presenciou. Assim como o fantástico moderno no 

qual se classifica a obra de Kafka, no qual, após o(s) evento(s) 

sobrenatural(is), a narrativa segue um desenvolvimento lógico. 

Esse ser que recebe esse conhecimento, em uma nova 

significação da identidade africana, precisa se redescobrir e aceitar. 

Expectador/ouvinte, representado como neto no conto mas também 

como aquele que precisa não apenas continuar, mas aprender o 

esquecido e dar continuidade ao ciclo de formação cultural, tal qual o 

neto que, devidamente iniciado, se torna o novo transmissor do 

conhecimento para seu filho. Como um ciclo, no momento em que o 

neto herda os conhecimentos das gerações anteriores, o 

avô/velho/barqueiro termina sua função e transcende para a 

categoria dos antepassados. Segundo Jung, 

―Nas sociedades tribais (...) é o rito de iniciação que faz o 

noviço retornar às camadas mais profundas da identidade original 

existente(...) o ritual, seja de grupos tribais ou de sociedades mais 

complexas, insiste sempre neste rito de morte e renascimento, isto é, 

um "rito de passagem" de uma fase da vida para outra, seja da 

infância para a meninice ou do inicio para o final da adolescência e 

daí para a maturidade.‖(JUNG, 2002, p. 130) 

Assim como a criança que precisa ser guiada, o barqueiro 

também tem a necessidade de terminar seu percurso, isto é, 

transmitir seus ensinamentos e experiências. Em Um Rio Chamado 

Tempo, Uma Casa Chamada Terra, a terra se fecha, recusando-se a 

receber o corpo de Avô Dito Mariano, o qual precisa passar seus 

saberes e conhecimentos para Marianinho, neto/filho quevem do 

continente para a ilha – uma metáfora de um retorno para sua terra 
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de origem – para seu enterro. Velho esse que, somente em seu 

estado de não-morto, consegue passar seu conhecimento para, 

enfim, ser enterrado. Por sinal, 

―Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do 

homem e sobretudo sua existência vivida - e é dessa substância que 

são feitas as histórias - assumem pela primeira vez uma forma 

transmissível(...) assim o inesquecível aflora de repente em sues 

gestos e olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela 

autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer para os 

vivos ao seu redor. Na origem da narrativa está essa autoridade.‖( 

BENJAMIN, 1985, p. 207) 

Trazemos aqui a questão: qual a necessidade de um barqueiro 

navegar de um ponto a outro ou, em outras palavras, por que alguém 

conta algo/narra uma história? Em sua denúncia, o avô critica a 

cegueira das pessoas por não usarem os olhos de dentro e deixarem 

de verem ―os da outra margem‖(COUTO, 1996, p.12), seus 

antepassados e a cultura que cada um carrega dentro de si, de 

maneira que só quando seu neto está devidamente iniciado é que ele 

pode saltar para a outra margem. Já o neto, o qual narra a história, 

não se manifesta com a mesma tristeza de seu mais-velho, mas 

simplesmente busca seguir as tradições que aprendera. Ao longo da 

narrativa ele, narrador intradiegético e homodiegético, vai narrando 

as manifestações insólitas que presencia e sua percepção delas: 

―Olhei a margem e não vi ninguém. Mas obedeci ao avô, 

acenando sem convicções. Então, deu-se o espantável: subitamente, 

deixávamos de ser puxados para o fundo. O remoinho que nos 

abismava se desfez em imediata calmaria‖ (COUTO, 1996, p. 12). 

―E saltou para a margem, me roubando o peito no susto. O avô 

pisava os interditos territórios? Sim, frente ao meu espanto, ele 

seguia em passo sabido(...) Presenciei o velho a alonjar-se com a 

discrição de uma nuvem. Até que, entre neblina, ele se declinou em 
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sonho, na margem da miragem. Fiquei ali, com muito espanto, 

tremendo de um frio arrepioso‖( COUTO, 1996, p. 13). 

―Enquanto ainda me duvidava foi surgindo, mesmo ao lado da 

aparição, o aceno do pano vermelho do meu avô.Fiquei indeciso, 

barafundido.Então, lentamente, tirei a camisa e agitei-a nos ares. E 

vi: o vermelho do pano dele se branqueando, em desmaio de cor. 

Meus olhos se neblinaram até que se poentaram as visões‖ (COUTO, 

1996, p. 13). 

Entretanto, em meio a manifestações sobrenaturais do narrado, 

não tarda em se posicionar e aceitar as regras que regem a realidade 

animista em que vive. A canoa, metáfora da palavra, é passada para 

o recém-iniciado, o qual assim como o avô que adquiriu seus 

conhecimentos ao longo da vida, ―rema um demorado regresso 

enquanto lhe vêem a lembrança as velhas palavras do avô‖ (COUTO, 

1996, p. 13). Em uma sociedade tradicional africana na qual o velho 

é o responsável pela transmissão da tradição e pela manutenção da 

sociedade, o neto assume o papel de narrador autodiegético ao tomar 

para si a responsabilidade de transmitir para as futuras gerações – na 

representação de seu filho – seus conhecimentos, perpetuando o 

ciclo. Em uma realidade animista onde o real e o maravilhoso andam 

lado a lado, onde o avô se une aos ancestrais, a criança/adulto 

redescobre o rio que interliga as várias margens de sua identidade. 

Maria Afonso afirma que ―as personagens criadas por Mia couto(...) 

parecem na sua enorme simplicidade seres extraordinários que 

deambulam nos limites da vida, num espaço onde o sonho se 

confunde com a realidade‖(AFONSO, 2004, p.  374). Em um período 

no pós-guerra onde valores são abandonados em prol de outros 

considerados ―modernos‖, a adequação para uma modernidade aos 

moldes do povo da terra – com relações com a terra – precisa ser 

resgatada, buscada dentre os que detém o conhecimento como a 

tradição e, ao transmiti-la, ligar ancestralidade e modernidade. É 
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nesse momento em que o autor, em seu discurso, propõem uma 

realidade – que por si só já é múltipla – onde tudo é possível, onde o 

ancião entra para a ancestralidade que narra. 

Esse aprendiz, narrador da tradição oral, em seu processo de 

aprendizagem, na obra miacoutiana, não pode se resumir a aprender 

a história de um grupo/etnia, mas precisa ir além disso, necessita de 

aprender as diversas histórias que formam a história da nação 

moçambicana, desconsideradas em prol de uma dita como oficial, de 

prestígio. Em diversos textos o autor explicita sua condição não 

apenas de branco moçambicano, como também oriundo de uma terra 

de confluências culturais e ponto de trocas desde muito antes da 

chegada dos colonizadores portugueses. Nessa obra, se o barqueiro 

não fica preso apenas entre duas margens, então a criança é, 

fundamentalmente, mestiça. Ser esse que, ao buscar suas origens, 

precisa estar pronto para redescobrir não uma, mas várias margens 

que cruzam sua identidade em seu processo de formação, 

percebendo que a dinâmica africana não aborda apenas uma origem 

pura mas a qual, até mesmo a tradição ancestral, por sua natureza, é 

mestiça. 

Dessa forma, o autor procura mesclar elementos de várias 

culturas na formação de seu texto, respeitando a dinâmica da 

sociedade moçambicana em relação as misturas: resgata uma 

tradição – a contação de histórias, característica fundamental de 

culturas ágrafas – e as transmite através de outra – a escrita, de 

tradição européia, sua outra herança. Ele já afirma que 

Entre o convite ao esquecimento da Europa e o sonho de ser 

americano a saída só pode ser vista como um passo para a frente. Os 

intelectuais africanos não têm que se envergonhar da sua apetência 

para a mestiçagem. Eles não necessitam de corresponder à imagem 

que os mitos europeus fizeram deles. Não carecem de artifícios nem 

de fetiches para serem africanos. Eles são africanos assim mesmo 
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como são, urbanos de alma mista e mesclada, porque África tem 

direito pleno à modernidade, tem direito a assumir as mestiçagens 

que ela própria iniciou e que a tornam mais diversa e, por isso, mais 

rica (COUTO, apud FONSECA E CURY, 2008, p. 14-15) 

Esse mosaico cultural é resgatado como mosaico ficcional pelo 

escritor através de sua escrita, o qual compreende as múltiplas faces 

do que chama de sua cultura. Elemento esse que como estratégica 

contra-hegemônica frente a uma tentativa globalizante e unificadora 

para o surgimento de um padrão de cultura, civilização e 

modernidade, (precisa) afirma-se como força de resistência e 

preservação dos mesmos, mas aos seus moldes. Essa resistência 

manifesta-se através das diversas vozes presentes no texto: a do avô 

que ensina, a do neto que re-ensina e a dos antepassados – 

representação da cultura da terra – que lutam pelo seu não 

esquecimento. Também há outras vozes implícitas – tradição e 

modernidade – em tensão. 

Na proposta do autor, essas vozes não visam o englobamento, 

mas a coexistência. Tradição que precisa ser reinterpretada na 

modernidade, a qual necessita de ser formada através não de uma, 

mas de várias tradições: buscar não a margem responsável pelo 

autêntico, mas as diversas margens que se confluem – as diversas 

culturas que deixaram suas marcas naquele território – e se 

misturam, margens essas que, na medida em que são 

(re)descobertas, enfatizam a negação de uma raiz ―pura‖ em prol de 

uma multiculturalidade inerente a terra, com reflexos tanto culturais 

quanto ficcionais, representados pelas influências que o escritor 

agrega – inclusive a européia, reconhecida também como fator 

importante na formação de um conceito moderno da nação 

moçambicana – para representar os vários ancestrais responsáveis 

pelo seu nascimento. É o respeito dessa dinâmica que permitirá ao 

barqueiro continuar navegando através das labaredas da fogueira 
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molhada, cruzando margens e permitindo o ciclo de nascimento de 

uma criança eternamente mestiça. 
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A INSÓLITA INFÂNCIA EM 

A VARANDA DO FRANGIPANI 

DA SILVA, Luciana Morais28 

Quando um velho conta uma história 
iniciatória em uma assembléia, 

desenvolve-lhe o simbolismo de acordo 
com a natureza (...). Ele pode fazer dela 

simples história infantil com fundamental 
moral educativo ou uma fecunda lição 

sobre os mistérios da natureza humana e 

da relação do homem com os mundos 
invisíveis. (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 215). 

Toda a história se quer fingir verdade. 
Mas a palavra é um fumo, leve de mais 

para se prender a vigente realidade. Toda 
a verdade aspira ser estória. Os factos 

sonham ser palavras, perfumes fugindo 
do mundo [...] só na mentira do 

encantamento a verdade se casa a 

estória. (COUTO, 1994, p. 65) 

A mentira do encantamento trilha os caminhos da estruturação 

narrativa do escritor Mia Couto, indicando-o como ―um ser (…) aberto 

a viajar por outras experiências, outras culturas, outras vidas‖ (2005, 

p. 59), sendo alguém que sabe ―contar histórias‖, promovendo o 

chão, o quotidiano em páginas. Estas que o tornam ―costureiro‖ das 

diferenças existentes, enfim, ―viajante‖ que atravessa não ―outras 

terras mas outras gentes‖ (Cf. COUTO, 2009, p. 112). Dono de um 

narrar próprio, o autor torna-se um viajante, costurando múltiplas 

marcas que constituem suas personagens, as quais vão reunindo 

seus conhecimentos para compor a estória de Ermelindo Mucanga, 

um ―xipoco‖. 

                                                 

28 Luciana Morais da Silva (UERJ / UFRJ); e-mail: lulu_msilva@yahoo.com.br 
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A narrativa desenvolvida por Mia Couto é composta por 

memórias, por micro-narrativas que se agrupam para compor o 

enredo principal, com um fantasma como narrador, que, porém divide 

as vozes narrativas com as demais personagens do asilo e até com o 

dono do corpo que habita. As vozes, que são percebidas no decorrer 

da narrativa e que dão encadeamento à mesma, trazem estilhaços de 

um tempo passado, com visões e atitudes, que acarretam em 

posturas diferenciadas diante de cada situação, visto que uma a uma 

as personagens contam suas estórias, desenvolvendo um leque de 

sensações provenientes dos acontecimentos que circundam suas 

vidas. 

A história criada por Mia Couto ocorre em uma fortaleza 

desativada, transformada em asilo após a independência. Esta 

composta por personagens que, como afirma Maria Fernanda Afonso, 

representam o mosaico colorido de Moçambique, uma 

nação no cruzamento de vários países. Todos estes 

homens negros, brancos, chineses, indianos, gordos, 

velhos, deficientes, marginais, esfomeados, que 
povoam as suas estórias parecem na sua enorme 

simplicidade seres extraordinários que deambulam nos 

limites da vida, num espaço onde o sonho se confunde 

com a realidade. A morte persegue-os, mas em geral, é 

ela que dá um sentido a sua existência, que os situa no 
espaço do sagrado. (AFONSO, 2004, p. 374) 

Em A varanda do frangipani, os seres fictícios constituem um 

mosaico. Sobreviventes em um espaço onde o sonho e a realidade se 

confundem, as personagens vão apresentando seus cruzamentos, 

suas origens, para demonstrar as mazelas que as guiaram até o asilo, 

em que são maltratadas. O espaço ―sagrado‖ do asilo, um local de 

descanso, é profanado, pela desordem imposta, devido ao 

assassinato de Vasto Excelêncio e ainda pela causa de sua morte, o 

uso da fortaleza desativada como paiol. 

As personagens almejam tornar público as causas da morte de 

Vasto, discutindo, assim, as angústias ocasionadas por seu malfeitor; 
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porém, um misto de inverdade reúne-se aos discursos de auto-

acusação das personagens, as quais recuperam traços de seu 

passado, até mesmo refletindo sobre elementos anteriores a sua 

estadia no asilo. Traços do ontem amalgamados ao descontinuo hoje, 

transformam-nos em seres viventes na contemporaneidade, mas que 

guardam em si a tradição. Para Couto, ―a ameaça de feitiço não deixa 

indiferente o moçambicano mais doutorado‖ (COUTO, 2010, p. 70). 

Sendo assim, observa-se que os idosos compõem cruzamentos, 

que tornam possível um olhar no ontem para, desta maneira, ter-se 

uma sabedoria caracterizada pela crença em uma natureza mítico-

telúrica auxiliar. Tal natureza oferece aos idosos a base para 

formarem uma força de oposição diante do mundo externo, o qual 

teima em penetrar seu lugar de paz e repouso. O respeito a esse 

conhecimento pode, portanto, ser notado em qualquer ―doutor‖ 

moçambicano, visto que, como afirma Couto, não ficam indiferentes 

diante de feitiços, ou magias. 

Como um levante contra as forças externas, os idosos, assim 

como outros habitantes da fortaleza, percorrem um caminho de 

desafio e superação, pelo qual guiam Izidine Naíta, o investigador 

retornado, que ao reencontrar seu próprio conhecimento consegue 

salvar-se da morte. As partes da narrativa vão se constituindo por 

meio de lembranças, as quais possibilitam que os estilhaços das 

vivências indiquem o caminho certo a seguir, pois as personagens 

sobrevivem devido aos conhecimentos tradicionais advindos de suas 

culturas e de suas vivências, que pouco a pouco são reveladas a 

Izidine e, também, ao leitor, ser da realidade. 

Todavia, os acontecimentos narrados pelas personagens não 

refletem apenas a verdade, visto que essas são múltiplas no espaço 

do asilo, referindo-se a suas vidas e, ainda, as diferentes versões 

para o mesmo crime. O assassinato apresenta versões, bem como a 

vida das personagens, já que em ambos os casos os asilados 



203 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

assumem no decorrer da narrativa não poderem contar suas 

histórias, como ocorre com a personagem Navaia Caetano, quando 

esta declara: 

Sou um menino que envelheceu logo à nascença. 
Dizem que, por isso, me é proibido contar minha 

própria história. Quando terminar o relato eu estarei 

morto. Ou quem sabe, não? Será mesmo verdadeira 

esta condenação? Mesmo assim me intento, faço da 

palavra o esconderijo do tempo. À medida que vou 
contando me sinto cansado e mais velho (COUTO, 

2007, p. 26). 

A personagem assevera que há uma relação entre o contar 

histórias e sua sensação de desvanecimento, ou seja, a extinção de 

sua vida associa-se ao ato de narrar. Ela assevera ―a maldição pesa 

sobre mim. Navaia Caetano: sofro a doença da idade antecipada‖ 

(COUTO, 2007, p. 26). Nascida já adulta, a ―criança-velha‖ (COUTO, 

2007, p. 27) assemelha-se aos contadores de história africanos, 

assumindo um compromisso de falar a verdade em seus relatos, 

porém, diferentemente dos griots tradicionais, o homem não tem um 

compromisso com a verdade. 

Segundo Ampaté Bâ, 

uma das peculiaridades da memória africana é 

reconstituir o acontecimento ou a narrativa registrada 

em sua totalidade, tal como um filme que se desenrola 

do princípio ao fim, e fazê-lo no presente. Não se trata 
de recordar, mas de trazer ao presente um evento 

passado do qual todos participam, o narrador e a sua 

audiência. Aí reside toda a arte do contador de 

histórias. Ninguém é contador de histórias a menos que 

possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de 
modo que seus ouvintes, assim como ele próprio, 

tornem-se testemunhasvivas e ativas desse fato. Ora, 

todo africano é, até certo ponto, um contador de 

histórias. (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 215) 

A narrativa miacoutiana se embebe da oralidade, e da força 

narrativa dos contadores africanos, para indicar Caetano como um 

contador, porém não comprometido com a verdade. Afinal, ―as 
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demais pessoas contam a história de suas vidas de maneira muito 

ligeira. Uma criança-velha não. Enquanto os outros envelhecem as 

palavras, no meu caso quem envelhece sou eu próprio‖ (COUTO, 

2007, p. 27). 

A personagem demonstra, portanto, a importância da fala na 

tradição, indicando o caráter sagrado da palavra, amadurecida com o 

tempo nos contadores comuns, entretanto, pouco envelhecida, no 

caso de Caetano, visto que ele conta suas histórias ligeiramente, para 

não se esvair antes que as palavras amadureçam. A ―criança-velha‖ 

respeita a magia que envolve as oralidades, ―garganteando‖ (COUTO, 

2007, p. 27) traços de sua vida, por meio da imersão em seu insólito 

nascimento. O percurso discursivo de Navaia revela o poder da 

―Palavra‖, do ato de falar, que na tradição pode ser assim entendida: 

―O que é que coloca uma coisa nas devidas condições 
(…)? A fala. O que é que estraga uma coisa? A fala. O 

que é que mantém uma coisa em seu estado? A fala‖. 

A tradição, pois, confere a Kuma, a Palavra, não só um 

poder criador, mas também a dupla função de 

conservar e destruir. Por essa razão a fala, por 
excelência, é o grande agente ativo da magia 

africana(HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 186). 

O agente ativo da magia, ou seja, a ―Palavra‖ guia o leitor, e 

Izidine, à infância da personagem, discutindo sua insólita existência, 

uma vez que narra como menino, porém mantém-se vivo em um 

asilo. Caetano ao abordar os motivos para contar sua história, acaba 

entregando-se ao seu destino esperado ― ―O que vou contar agora, 

com risco de meu próprio fim, são pedaços soltos de minha vida. 

Tudo para explicar o sucedido no asilo‖ (COUTO, 2007, p. 27) ―, 

entretanto, ao invés, de adentrar o mundo dos mortos, como 

esperado, ou voltar às raízes da infância, a personagem revela uma 

sagrada obediência ―às leis dos antigos‖ (COUTO, 2007, p. 27), como 

se observa em: 
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Minha mãe, abro falas nela. Nunca eu vi mulher tão 

demasiado parideira. Quantas vezes ela saltou a lua? 
Lhes nasciam muitos filho. Digo bem: filho, não filhos. 

Pois ela dava à luz sempre o mesmo ser. Quando ela 

paria um novo menino, desaparecia o anterior filho. 

Mas todos esses que sucediam eram idênticos, gotas 

rivalizando a mesma água. (COUTO, 2007, p. 27) 
(grifos nossos) 

Proveniente de um nascimento tão insólito quanto sua vida, a 

criança, ―mais antiga que a vida‖ (COUTO, 2007, p. 28), opta por 

descrever os diversos partos de sua mãe, contudo, ressalva o 

nascimento de um único filho, o mesmo, que aparentemente teima 

em renascer. A personagem não revela ser ela esse ―filho‖, visto que, 

apesar de nascer escorregando ventre abaixo, afirma ser fruto de um 

nó na cintura de um falecido irmão. 

O nascimento incomum, tal como sua obscura relação com a 

idade, demonstra a estruturação de uma personagem que se 

relaciona com um mundo mágico, já que vive uma eterna infância, 

mas em um corpo de idoso. A insólita infância, assim ocorre: 

Eu nascera, crescera e envelhecera num só dia. A vida 

da pessoa se estende por anos, demorada como um 
desembrulho que nunca mais encontra as destinadas 

mãos. Minha vida, ao contrário, se despendera toda 

num único dia (COUTO, 2007, p. 30) 

A fala é poderosa e ―suscita as forças que estão estáticas nas 

coisas‖ (HAMPATÉ BÂ, 1982, P. 186), principalmente, na narração de 

um nascimento, o qual envolve traços de uma infância que não 

houve, mas que persiste no imaginário e no ato de lembrar da 

personagem, a qual tem no decorrer da narrativa suas ―forças de 

meninice‖ (COUTO, 2007, p. 36) reiteradas. Os momentos não 

passados pela personagem, desde a infância até a idade adulta, 

indicam a perda da referencialidade do tempo e da ideia de ―rituais‖ 

de passagem, pois o parto de Caetano mistura-se a seu 

envelhecimento precoce. 



206 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

Maria Fernanda Afonso, em O conto moçambicano, afirma que o 

espaço discursivo da narrativa moçambicana 

cria, por vezes, para lá da realidade dos sentidos, 

situações que se afastam do comum, provocando a 

perplexidade, originando uma atmosfera particular que 
se torna mediação entre os mundos visível e invisível. 

Sonho e realidade confundem-se, pondo em evidência 

um feixe de significações… (AFONSO, 2004, p. 348) 

O incomum, o inusitado, por fim, o insólito irrompe na narrativa 

A varanda do frangipani sob diversos matizes, porém a estranha 

situação de perda da infância, por causa de um envelhecimento 

sobrenatural, gera uma perplexidade das personagens diante do 

relato da coexistência do mundo visível – o nascimento de uma 

criança - e do invisível – o súbito enrugar da pele, seguido pela 

constatação da precoce velhice. ―O autor estabelece laços de 

profunda solidariedade entre os velhos e as crianças‖ (AFONSO, 

2004, p. 376). 

Os laços formados, citados por Afonso, indicam o respeito dos 

mais novos à tradição, tendo-a como aprendizado. Sendo assim, 

Couto lança mão da presença de uma criança-velha para amalgamar 

traços do ontem e do hoje, gestando uma narrativa mágica, trilhando 

os caminhos da maravilha e da superação. A criança-velha marcada 

por sua ―contação‖ narra seu insólito nascer, mostrando traços de sua 

inusitada vivência. A infância se une a velhice indicando um idoso 

com atitudes de criança, com emoções próprias da meninice, 

desejando contar como um velho suas experiências, contudo, suas 

lembranças fazem parte do mundo da imaginação infantil ou de uma 

revelação factual? 

A ficção não deixa respostas para esse questionamento, visto 

que o insólito se instaura na hesitação entre a veracidade ou não dos 

elementos revelados pelas memórias do homem. São ou não 

verdadeiros os ―fatos‖ narrados por essa criança, que já nasceu 
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velha, é a possível pergunta do investigador Izidine Naíta ao ouvir os 

relatos da ―vida‖ de Nhonhoso. Sem grandes contrastes, a criança-

velha lembra-se do percurso realizado para chegar até o asilo, isto é, 

rememora a trajetória quotidiana existente desde sua infância não 

vivida até sua velhice de esquecimento. 

A narrativa, de Mia Couto, se estrutura a partir de elementos 

que contribuem para a constituição do ser, buscando exceder os 

limites da palavra para, assim, tecer um universo em que cada 

segmento composicional seja vital para a formação da palavra 

literária, a qual recebe o sopro da vida pela representação das 

vivências quotidianas. A palavra falada, ―cheia de saliva‖, feita a 

partir da oralidade é, assim, elemento essencial ao desenvolvimento 

da ficção, que traz à cena mundos possíveis por meio da narração, ou 

seja, através de um mergulho na contação, na elaboração da matéria 

escrita através da revelção de memórias, sejam elas verdadeiras ou 

falsas. 

Os eventos e elementos insólitos que se vão instaurando nas 

narrativas não são postos à prova pela razão nem se dão como 

explicáveis pela lógica. Apesar de percebidos como insólitos, os 

eventos e elementos insólitos acabam incorporados de maneira 

naturalizada na vivência quotidiana das personagens, sem que 

precisem ser explicados ou modificados. Uma espécie de 

neutralização naturaliza-os e os faz parecerem próprios, apropriados, 

ainda que estranhos àquele universo. A narrativa mantém apenas 

uma dúvida diante da veracidade dos fatos, afinal, não se conhece os 

limites do narrar, visto que não há um compromisso com a verdade. 

O nascimento pode ser uma mentira, bem como o argumento de que 

os idosos não têm compromisso com a verdade. 

O homem é, portanto, um revelador, um ―griot‖, que narra suas 

histórias, indicando um caminho ―apropriado‖, enfim, traços de sua 

vivência, contando uma história, podendo ser falsa, para mostrar 



208 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

elementos de uma cultura viva. O insólito é, desta forma, 

demonstrado como parte do quotidiano, este capaz de comportar um 

velho sem infância, porém cheio de memória. Ainda que temeroso 

pela memória poder levá-lo a morte, a personagem mantém-se preso 

a ela, tendendo a revelá-la pouco a pouco, sentindo a experiência do 

narrar como um pulsar que o leva a percorrer mundos possíveis, 

como o mundo insólito de sua ―juventude‖, pelo qual se aventura. 

Em suma, as personagens constroem seus quotidianos através 

da fala, da oralidade, revelando ao investigador elementos de um 

passado, que lhes parece tão próximo quanto suas vidas atuais. As 

lembranças, por sua vez, não se perdem em um passado remoto, ao 

contrário, são estruturadas como se dialogassem com os 

acontecimentos de seu dia-a-dia, até mesmo auxiliando-os. 
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O FANTÁSTICO EM MIA COUTO A PARTIR DE  

MAR ME QUER 

ALVES, Nanci do Carmo29 

 ―O mar tem um defeito: nunca seca. 
Quase prefiro o pequenino lago da minha 

aldeia que é muito secável e a gente 
sente por ele o mesmo que por criatura 

vivente, sempre em risco de terminar.‖ 

 (Mia Couto, 2000, p.39) 

Com essa ―epígrafe‖,que faz parte do livro em análise no 

presente trabalho,Couto expõe seu pensamento, dando relevância ao 

sonho na vida de seus personagens. O conto se dá com os 

protagonistas Zeca Perpétuo e Luarmina, ele vive para o presente 

sempre desejando a moça. Eles já não são jovens, cada um com seus 

segredos, dores, vivem juntos em seu cotidiano, encontrando-se 

sempre à tardinha. Ela ligada ao passado, triste com a vida que não 

viveu, com os filhos que não teve e, por isso, sentindo-se presa a 

esse passado de ausência de amores acaba por pedir a Zeca, seu 

vizinho que lhe conte coisas vividas no passado. No decorrer da 

narrativa descobrimos que teve um amor inacabado com o pai de 

Zeca, Agualberto Salvo-Erro que deixou uma responsabilidade, que 

seu filho cuidasse em dar comida todos os dias à sua amada, 

supostamente sepultada no mar. Achava que sua amada estaria 

morta e depois de procurá-la por horas saiu do mar com os olhos 

brancos, feito água, que lhe tirou a possibilidade de pescar. Todorov 

nos fala em relação a eventos sobrenaturais: 

O sobrenatural começa a partir do momento em que se 

desliza das palavras às coisas que estas palavras 

supostamente designam. As metamorfoses formam 
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então por sua vez uma transgressão da separação 

entre matéria e espírito, tal como geralmente é 
concebida. (TODOROV, 2008, p. 121-122) 

Nessa narrativa temos alguns acontecimentos que podemos 

chamar de sobrenaturais, onde acontecem metamorfoses como diz o 

autor.Como definir o fantástico, o que esse termo realmente significa? 

Para dar conta dessa pergunta recorremos ao dicionário da língua 

portuguesa e pudemos ver que o termo fantástico, no domínio 

comum, pode significar: ―1. aquilo que só existe na imaginação, na 

fantasia; 2. caráter caprichoso, extravagante; 3. o fora do comum; 

extraordinário, prodigioso; 4. o que não tem nenhuma veracidade; 

falso, inventado‖ (HOUAISS, Dicionário eletrônico da língua 

portuguesa, 2001). Não tem como ler Mar me quer, sem que vejamos 

sinais do fantástico na narrativa. Tanto TzvetanTodorov quanto Filipe 

Furtado definem o fantástico e na fala de Furtado vemos: 

De fato, a essência do fantástico reside na sua 

capacidade de expressar o sobrenatural de uma forma 

convincente e de manter uma constante e nunca 

resolvida dialética entre ele e o mundo natural em que 

irrompe, sem que o texto alguma vez explicite se aceita 
ou exclui inteiramente a existência de qualquer deles. 

Em conseqüência, a primeira condição para que o 

fantástico seja construído é a de o discurso evocar a 

fenomenologia insólita de uma forma ambígua e manter 

até ao fim uma total indefinição perante ela. (FURTADO, 

1980, p. 36) 

Não só quando o pai sai do mar com os olhos esbranquiçados, 

mas em vários outros momentos percebemos a presença do 

fantástico A esperança e a crença nos espíritos, no ―outro mundo‖, 

relação que fica sempre fronteiriça entre a cultura, as lendas, as 

crenças e o fantástico, o relato de gestos e rituais de aproximação ao 

sagrado, que estão singularmente retratadas nas personagens: de 

seu pai, Agualberto, homem que segundo o narrador tem várias 

mortes, uma em cada lugar importante de sua vida. Então ele ―morre 
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aos poucos‖ e sempre se recusa a compartilhar, a religião dos brancos 

, fato que fica provado quando em sua morte ele manda recado ao 

padre, que não foi na igreja que ele buscou conforto mas sim na 

árvore de seus ancestrais e também com Henriquinha, mulher de 

Zeca, além do único momento em que Zeca consegue se aproximar 

de Luarmina, que acontecem fenômenos  extraordinários como 

podemos ver  nessa parte da narrativa: 

- A água está quentinha? 

- Não recebo quentura da água. Quem me aquece são 

os caracóis. 
E explicou: havia uns caracóis caracóis que lhe lambiam  

as pernas, pastando nessas gorduras dela. Os bichos 

desqualificavam viscosas salivas sobre a vizinha e eu só 

pensava: mal empregadas as minhas próprias babas, 

com o devido respeito. E salvo seja. 
- Dá licença eu entrar? 

- Entrar onde? 

- Nessa água que a senhora está a ser banhada. 

Entrei, fui-me achegando perto da vizinha. Me entornei 

na água e fechei os olhos igual como ela. Minhas mãos 

fingiram ser caracóis, lesmas babadoiras lavrando nas 
coxas de |Luarmina. Para meu espanto, a mulata não 

me repeliu. Meus dedos prosseguiram, cumprindo seu 

dever, pescando entre roupa e corpo. Espreitei pela 

esquina dos olhos: a gorda Luarmina estava flutuando, 

embevecida, parecia um navio repousando em desenho 
de criança. 

De repente, porém ela soltou um grito. Emendei minha 

malandrice, mãos atrás das costas. 

- Susto dona! O que foi? 

Luarmina apontou qualquer coisa sobre as águas. Eram 
peixes mortos boiando. 

- Veja, Zeca, são peixes sem olhos! 

Um arrepio me atravessou. Aquilo era um sinal.Alguém 

da outra margem do mundo, me estava vigiando. Mania 

dos mortos é teimarem em ser humanos E ali, entre 

mim e Luarmina, se vertia a mensagem dos divinos. A 
mulata estava mais aterrorizada que eu. 

Assim Zeca mais uma vez se vê afastado de Luarmina. Seria 

uma influência de seu pai, de quem mais tarde a Mulata se revela ex? 

Seria realmente ela, a mulher por quem seu pai se apaixonara, e pela 

mesma abandonara a família, e, morreu aos poucos tempos depois? 
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Na hora da morte de Zeca Perpétuo ela confessa ser a mulher que ele 

deveria ter cuidado para seu pai. Mas não seria apenas um consolo 

para aquele morimbundo? O único momento em que ela permite a 

sua aproximação, acontece essa mortandade de peixes, da forma 

mais insólita possível. Seria alguém da outra margem do mundo (o 

seu pai)? São perguntas que cabem ao leitor do fantástico, responder. 

Poderíamos afirmar então que os peixes mortos é uma influência do 

mundo dos mortos, ou não? Talvez seja uma influencia desse mundo 

não sólito, sobrenatural, que interfere no quotidiano. Segundo Flavio 

García: 

A leitura literária do insólito não é imune a essa relação 

sistêmica e orgânica, em que interagem e interferem 
diferentes e diversos recursos narrativos, da ordem do 

discurso ficcional, produzindo, no leitor, a sensação de 

estar travando contato com o sobrenatural, 

extraordinário, irreal, surreal, absurdo, estranho, 

inusitado, incomum, inusual, inaudito, inesperado, 
fantástico, maravilhoso... decepcionante, horripilante, 

terrorizante, que provoca medo. O efeito verificável 

pelo leitor-modelo, no ato de leitura, tendo aceitado as 

regras do jogo e acessado as possíveis significações do 

texto,ao preencher, com seu inventário pessoal, os 

vazios de sentido entre o significante e o significado, 
passando do plano do signo lingüístico, em que se dá o 

primeiro contato com a narrativa, para o do signo 

semiológico, portanto literário, resultado de um 

segundo nível de contato, é produto das estratégias de 

construção narrativa empregadas pelo autor na 
configuração de seu autor-modelo, que guia e 

condiciona o leitor-modelo, sua imagem/espelho, 

ambos construtos ficcionais. Somente estabelecida essa 

correlação comunicativa entre emissor e receptor, cujos 

veículos perceptíveis no plano narrativo são o narrador 
e o narratário, o texto faz sentido na sua plenitude e 

literariedade, cumprindo-se a interlocução. (GARCÍA, 

2009, p. 2- 3) 

A leitura então depende do leitor que é forjado pelo tipo de 

texto, o fantástico, que ele lê, já que esse mesmo leitor é um 

elemento constituinte da própria história, pois ele reconhece que o 

texto faz parte do insólito, fantástico. Além do relato dos peixes que 
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aprecem mortos no mar sem que houvesse uma explicação plausível 

e natural parao acontecimento, existem outros também que trazem 

ao leitor, o fantástico, o sobrenatural. A morte da esposa de Zeca, a 

Henriquinha, é uma leitura que nos leva a crer que ela se transforma 

em uma gaivota, ―leva a crer‖, pois em nenhum momento o narrador 

deixa explícito, essa afirmação. E depois de matar as gaivotas da 

mulata, ele conta a história de como terminou seucasamento. Ele diz: 

(...) Aos domingos, em fecho de tarde, ela saía pelos 

atalhos rumo à Igreja de nossa Senhora das Almas. 

Levava seu vestido preto, se afastava com passos de 
viúva.(...) 

(...) Até que um ddia me disseram que, afinais, ela não 

se dirigia a nenhuma missa. Ia sim, ao cimo da Duna 

vermelha e se despia aos olhos público, posta toda fora 

das roupas. O povo se juntava para tirar proveito 
daquela visão.(...) 

(...) - Vai sair? 

- Esqueceu que nos domingos eu sempreobrigação de 

Deus? 

(...) Àquela hora não havia ninguém. Talvez porque não 

era domingo, ninguém esperava o espectáculo dela 
àquele dia. Henriquinha então começou-se a ondear 

parecia uma dança, em baixo de uma música que só 

ela escutava. De costas para mim, ela rebolinhava-se 

de prazer, como se uma invisível chuvinha tombasse 

sobre ela. (...) 
Me veio então uma raiva, um baboso desejo daquela 

mulher. Como se nunca lhe tivesse visto nem tocado, 

como se ela fosse mulher inatingível. Ainda pensei: vou 

lá, me despenteio com ela, desato um namoro de afiar 

a carne. E fui, pé e ante-pé, até ficar por detrás de 
Henriquinha, até sentir o ofegar dela. Aquele suspirar 

me criava a ilusão que ela havia se cansado comigo, 

seu corpo aquecido em fogo de meu sangue. Precisava 

afastar, num súbito, aquela vertigem. 

Empurrei-a. Não escutei nem gritonem baque do 

tombo, vindo das rochas em baixo. Apenas a 
estridência de gaivota roçando no barranco. 

Henriquinha tombou? Morreu?Foi engolida pelo 

mar?(COUTO, 2000, p. 51)) 

Mais um evento que podemos tratar como fantástico entre 

outros, a transformação de sua esposa em gaivota, ou não, no 

momento em que ele comete o ―assassinato‖. Mas como chamar 
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assim se não havia corpo e nem as cerimônias para o enterro? A 

leitura do fantástico, então, envolve o leitor e a estrutura desse texto 

porque são instruções que o narrador dá para o entendimento da 

mesma. 

Assim na leitura de Mar me quer temos as marcas do 

fantástico, do insólito, do sobrenatural. E podemos ver tanto em 

Tzvetan Todorov quanto, em Filipe Furtado, essas marcas, que 

também aparecem em relação ao narrador que é intradiegético, 

vivendo no centro da ação (sempre verossímil). Da mesma forma o 

tempo e o espaço que raramente são delimitados nesse tipo de texto: 

lugar distante (profundezas do mar) A ação também é sempre 

anterior ao tempo da narração e usa como recursos a multiplicidade 

de explicações dos eventos narrativos. 
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NOVE PENTES D’ÁFRICA (2009):  

ANCESTRALIDADE E MEMÓRIA 

SABINO, Camila Lima30 
CONDE, Patrícia Soares Lima31 

RESUMO: O insólito, conceito que une o real e o irreal é representado 
numa teia invisível que segue ad infinitum. O mais velho e o mais novo são 

a concretização momentânea de uma relação que permanece além da vida 

material. No livro estudado aqui, Os Nove Pentes d‘África, o insólito consiste 

na figura do avô, que sabia como cada neto precisava vencer seus medos e 

construir a sua própria história. Por isso, deixa para cada um de seus nove 

netos um pente repleto de significados que os mesmos só desvendariam ao 
longo de suas vidas. Seria preciso ler e relê-los em momentos para 

encontrar o caminho a seguir. 

PALAVRAS-CHAVE: memória; ancestralidade; contação de histórias 

Um dia me falaram que a alma tem dois 
olhos. Com um, ela olha para o tempo, 

com o outro ela namora a eternidade  

(Bartolomeu Campos de Queirós) 

Nos referenciais do capitalismo vigente da sociedade ocidental, 

a fluidez cotidiana faz com que o homem perca a sua humanidade, 

visto que as exigências da modernidade colocam-no em posição de 

negligência quanto ao seu desenvolvimento emocional e espiritual. É 

recorrente a desvalorização das relações sociais e da memória 

familiar e coletiva que o homem precisa desenvolver e entender para 

estar efetivamente integrado. 

O individualismo necessário a esse tipo de funcionamento 

socioeconômico inibe o exercício político e a consciência do coletivo, 

de que os laços com a tradição permitem que se desenvolva o tão 

necessário sentimento de pertencimento. Diante dessa evolução 

                                                 

30Camila Lima Sabino; e-mail: camilasabino@globo.com 

31Patrícia Soares Lima Conde; e-mail: psoareslima@yahoo.com.br 
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desenfreada, que mais tem a ver com desumanização do que com 

progresso, a infância e a velhice, por serem fases de não 

funcionalidade no âmbito da produtividade econômica, acabam por 

não terem o merecimento do presente – são momentos em que se 

espera pelo futuro, ou se reflete sobre o passado. 

A infância recebe um olhar um pouco mais generoso da 

sociedade ocidental de modo geral, que com o advento da burguesia 

ganhou mérito e passou a ser uma categoria merecedora de cuidados 

especiais e de formação,A formação voltada para o mercado de 

trabalho norteia esse cuidado, que resultará em mais mão-de-obra a 

posteriori -, mas a velhice caracteriza-se por um abandono silencioso. 

Os velhos precisam ceder o lugar para os mais novos e vão sendo 

excluídos gradativamente pela sociedade e pela família constituídas a 

partir da lógica capitalista, que subjugados pela ideologia vigente, 

não conseguem perceber para além do utilitarismo do mundo. 

É justamente pela falta de percepção da importância dos 

velhos, dentre outros fatores, que a identidade nacional está longe de 

ser construída. A tradição, a cultura e a memória são condições 

básicas para a existência de uma realidade social, que deve 

naturalmente mudar e evoluir, porém sem o respeito às bases 

criadoras, sem o respeito à tradição, tende à fragmentação e ao 

esvaziamento de valores e sentidos. ―uma sociedade, que não 

valoriza a velhice como depositório das tradições, não alcança uma 

verdadeira independência, porque, sem memória, permanece 

culturalmente descaracterizada.‖ (SECCO. 1994. p.6) 

É preciso que haja alimento para as percepções da realidade a 

partir da memória cultural, caso contrário, o depositório de 

lembranças deixa de estabelecer ligações com o presente, e o 

sentimento de continuidade da construção da identidade não se 

consolida. 
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Há sociedades africanas, porém, em que a importância social da 

memória é salvaguardada, e como se faz imediato fortalecer a 

identificação do brasileiro com esta atitude é importante relacionar as 

condições de Brasil e África enquanto nações que passaram por 

processos parecidos de expropriação de identidade. 

Diante de tais circunstâncias, faz-se necessária uma produção 

literária que ponha em discussão a importância das relações e 

memórias familiares como pessoas das bases fundamentadoras da 

construção da identidade – do entendimento do homem consigo 

mesmo, com os outros e do lugar que ocupa no mundo. A literatura 

infanto-juvenil atual, cujo público possui a demanda urgente desse 

tipo de discussão, apresenta algumas obras que levantam tais 

questionamentos, embora seja ainda pouco producente neste sentido. 

Nove Pentes d‘África, livro de Cidinha da Silva 32oferece um 

olhar brasileiro acerca dos valores sócio-culturais africanos – um 

olhar que se faz de extrema importância, uma vez que apresenta de 

antemão uma preocupação em identificar valores tradicionais 

africanos aos de uma família brasileira. Dessa forma, a narrativa 

estabelece uma relação que direciona para uma compreensão do 

processo de resistência e resgate cultural pelo qual deve passar e 

manter viva toda nação que viveu o processo de colonização e 

expropriação da identidade. 

Cidinha da Silva é Organizadora de "Ações Afirmativas em 

Educação: experiências brasileiras" (Selo Negro Edições, 2003, 3a 

edição), co-autora de "Racismo no Brasil" (Peirópolis, 2002) e 

"Colonos e quilombolas" (Porto Alegre, 2010), e, depois da publicação 

de seu primeiro livroCada tridente em seu lugar (2006), escreveu Os 

nove pentes d‘África, destinado a crianças. Em maio desse ano, 

lançou Kuami também para crianças de todas as idades. 

                                                 

32http://cidinhadasilva.blogspot.com/ 
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Em entrevista exclusiva para este trabalho, a autora fala do 

processo criativo na escrita para as crianças; de como a história de 

Os Nove Pentes d‘África surge a partir de um mote real; da criação de 

quatro pentes diferentes nas ilustrações de Iléa Ferraz, uma vez que 

eles deveriam ser apropriados à textura do cabelo crespo. A autora 

fala ainda da associação dos elementos tradicionais aos da 

contemporaneidade em sua obra, que cumpre o papel de desenvolver 

nas crianças e jovens uma relação mais empírica no que diz respeito 

à importância da tradição e da memória social. A Entrevista na 

íntegra segue em anexo, ao final do artigo. 

O primeiro capítulo conta a história de como o patriarca 

Francisco Ayrá construiu a sua família; de como ao passar para lavar 

roupa, Berna(a avó e matriarca) o encantava e inspirava em sua 

atividade artística de escultor. "Ele contou que se sentia terra 

adubada, de onde brotavam só criatividade e beleza"(SILVA. 2009. p. 

5.). 

É possível perceber no verbo 'contou' que trata-se de uma 

história contada e recontada, trata-se, portanto, de 

uma reminiscência já disseminada entre os netos, exposta no texto 

enquanto discurso da narradora. Além de contar da inspiração para 

criação artística, fala de como o avô era um homem de seu tempo e 

esculpia escudos de madeira das guerras de libertação dos países 

africanos do século XX, mas não as guerras étnicas de períodos pré-

coloniais, ou seja, sua memória trata mais do presente do que 

daquilo que já aconteceu - a memória que se quer nova e aberta para 

ser burilada conforme a necessidade do presente. No entanto, havia 

em sua arte, a preocupação com a tradição ancestral e a valorização 

dos deuses africanos que eram retratados. 

Uma das características da novela é apresentar alguns 

elementos de forma digressiva e esse capítulo reúne a reminiscência 

do encontro do avô e da avó contado pela neta; há comentários 
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acerca da construção do museu com as obras do avô - informação 

oferecida pela narradora, antes de o leitor ter conhecimento da morte 

do avô - e do elemento pente - a novela expõe uma série de fatos e 

busca no pente uma linha de desenvolvimento: "Os pentes dos 

dentes contadores de histórias o vô deixou para a gente, os nove 

netos. Não poderia ser diferente, pois desde que começamos a ter 

cabelos para pentear, eles nos acompanham" (SILVA. 2009. p. 7 e 8). 

Os pentes são esculturas produzidas pelo avô com símbolos que 

indicam traços da personalidade de cada neto, ou o que é observado 

e proposto pelo avô como um caminho a ser seguido por cada um. 

Os netos, desde crianças, aprendem com os mais velhos a 

trançar os cabelos com os pentes em uma atitude simbólica: à 

medida que o pente está em contato direto com a cabeça, os netos 

absorvem os ensinamentos e experiências dos mais velhos, uma 

atividade concreta que representa um contato mais profundo que os 

netos desenvolvem com seus ancestrais: "O pente era portador de 

vários significados, principalmente para quem os recebia" (SILVA. 

2009. p.9). 

O avô, portanto, não faz nada sem intenção - os pentes são 

materialização do sentimento de pertencimento que ele quer 

implantar nos netos, de que suas identidades não podem ser 

construídas sem estarem baseadas na matriz de sua tradição. Os 

netos são levados a se arvorarem enquanto sujeitos a partir das 

raízes ou dos pontos de partida oferecidos pelo avô. 

A história de como o avô conheceu a avó media a entrega do 

pente do amor para o neto Abayomi, e do pente da alegria para a 

neta Lira. 

No segundo capítulo, o leitor conhece a relação que o avô 

empreende entre a natureza e sua família. Ele conversa com as 

roseiras e a cada nascimento de um filho, ele planta uma. À medida 

que os filhos crescem, o avô faz enxertos nas mudas junto com os 
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filhos e todos aguardam as novas cores das rosas.  Um processo 

também simbólico: plantar uma roseira é permitir que uma vida 

surja; as raízes surgirão a partir das mãos de Francisco; ele é 

operacionalizador do processo. Os filhos encontram no pai um meio 

para crescerem fortes e saudáveis a nível físico e emocional. 

Novos personagens aparecem a título de esclarecimento. O 

leitor compreende que Lira e Abayomi são filhos adotados e, por isso, 

recebem os pentes do amor e da alegria, para se sentirem 

especialmente integrados à família e amados por ela. A presença 

desses personagens permite aludir à integração dos parentes mais 

afastados na chamada família extensa na cultura tradicional africana. 

As sociedades tradicionais africanas vivenciam a chamada 

―família extensa‖, um sistema cultural que perdura no imaginário 

coletivo, que influencia suas formas de ser e pensar. Nele, a família 

não abarca somente os parentes mais próximos, mas também os 

mais distantes; não há termos equivalentes a primos e tios, pois 

todos são irmãos e pais, logo, todos são integrantes de um grupo 

muito maior do que se entende por família na cultura ocidental. O 

indivíduo compõe junto dos outros um todo atraído pelo núcleo, que 

perpetua a tradição através das memórias e suas contações. 

Nas sociedades africanas, essa família extensa ou 

linhagem leva em consideração um ancestral comum 
conhecido. O culto aos ancestrais está fortemente 

presente na vida social, porque o africano entende que 

estes, [...], de certa maneira interagem com os 

familiares vivos. Um agrupamento de diversas 

linhagens, tendo por referência um ancestral comum 
não conhecido – eventualmente mítico –, compõe um 

clã. (SERRANO. 2008. p. 130) 

É ainda no segundo capítulo que aparece na trama, o neto 

Zazinho, notadamente o mais próximo do avô. Artista promissor, 

possível propagador de seu ofício; aparecem também Luciana, a neta 

mais velha, e Ana Lúcia. Os três são irmãos e filhos da Tia Dinda – 

Zazinho ficou responsável por entregar o pente em formato de baobá 
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para Ana Lúcia. Lira a Abayomi são filhos de Tia Neusa, a filha mais 

velha que passou muito tempo estudando fora do Brasil. 

No horário estabelecido para o encontro-ritual entre o avô e os 

netos, todos já o aguardavam; o avô estava mais cansado do que de 

costume e a atitude de olhar no fundo dos olhos de cada neto soou 

como despedida para a narradora Bárbara. Melissa, neta portadora de 

deficiência física, entre as pernas de Bárbara para não se 

desequilibrar, Ayana, Abayomi e Lira, esta última mais feliz depois de 

receber o pente da alegria, estavam presentes. 

O avô contou a história de uma menina que deveria 

incansavelmente fazer uma flor amarela e para tal, precisaria se 

empenhar muito e não desistir, uma vez que era muito difícil chegar 

ao formato das pétalas e encontrar a cor amarela ideal. O avô não 

termina de contar a história, fecha os olhos rindo, leve, sonhador. 

(SILVA. 2009. p. 16). 

Sabe-se que é um traço forte das culturas tradicionais africanas 

a adoção da oralidade em detrimento da escrita para a perpetuação 

do sagrado e do conhecimento. Em palavras de Amadou Hampâté-Bâ, 

na África tradicional, 

é pela palavra falada que se transmite de geração a 

geração o patrimônio cultural de um povo. A soma de 

conhecimentos sobre a natureza e a vida, os valores 

morais da sociedade, a concepção religiosa do mundo, 
o domínio das forças ocultas que cercam o homem, o 

segredo da iniciação nos diversos ofícios, os relatos dos 

eventos passados ou contemporâneos, o canto, o ritual, 

a lenda, a poesia – tudo isso é guardado pela memória 

coletiva, a verdadeira modeladora da alma africana e 
arquivo de sua história. (BÂ. 1979.p.1) 

Depois de o avô ter fechado os olhos cansados sem querer, ele 

tem um sonho em que encontra parentes e amigos falecidos. Eles o 

recepcionavam. Quando o avô acordou, os netos já estavam ao redor 

dele, a vó Berna apertava com força a mão de seu companheiro, mas 

um vento veio assobiando e entrou pelo alto da cabeça do vô que o 
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soltou co um assobio de resposta a uma velha conhecida 

(SILVA.2009.p. 18 e 19). Bárbara se colocou entre os avôs e fechou 

os olhos do avô com um beijo; ele havia feito a passagem. 

Em capítulo intitulado Da despedida, outros familiares e amigos 

chegam, não somente para prestar solidariedade, mas para colocar 

em prática o ritual de preparação do corpo. Chegam à casa tio Aroni 

que junto do avô pertenciam a uma espécie de irmandade masculina 

e quando um integrante morria, havia esse ritual, sempre conduzido 

pelo tio.(SILVA. 2009. p. 21) O tio chegou com seus filhos Ajagunã e 

Anauá, que nomeado pelos espíritos das folhas, foram cobrir o corpo 

do avô com um tecido branco cheiroso. O rastro deixado por eles 

cheirava a aguapé, alecrim e alfazema. 

Esse processo ritualístico é o que transforma em sagrado a 

morte do avô. Uma vez que ele não estará mais concretamente entre 

os filhos e netos, sua existência deve ser cultuada e sacralizada; 

desta forma a presença do avô permanecerá viva, constituindo o fio 

invisível que perpassa as gerações. 

Nesse capítulo ainda, a avó desenvolve com os netos um 

entendimento sobre os ciclos da vida, a impossibilidade de evitar a 

morte e os recados que ela traz. Segundo Bernardina, a morte, 

quando alcança alguém próximo incita reflexões sobre a vida: quando 

tudo corre bem, a morte atesta que o caminho está certo, e sugere a 

participação de outros na caminhada; quando algo não vai bem, é um 

sinal de que alguma coisa precisa ser mudada. 

Os netos João Cândido e Ayana junto da avó pensaram nos 

sentidos da morte, na ressignificação da vida, e nos valores 

propagados pelos pentes. Os netos receberam os pentes da 

generosidade e solidariedade e da perseverança, respectivamente. 

No capítulo Pulsão de vida, o pai da narradora Bárbara chega a 

casa, e mais uma vez, o leitor percebe que as relações familiares não 

se prejudicam ou se desfazem por meio da ausência. Bárbara é criada 
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pelos avós, pois seu pai não se sente capaz de criar a filha sozinho, 

uma vez que a mulher o abandona. 

Ao chegar, o pai de Bárbara é recebido pelos irmãos com 

lembranças sobre a infância, permitindo que ele se integre 

rapidamente ao núcleo familiar, que se sinta acolhido, dividindo a dor 

da perda do pai. Mas é a partir do comentário da narradora que se 

percebe que a integração da família e a influência dos mais velhos 

estão para além de qualquer laço concreto, relacionado à presença. 

Bárbara entende os motivos do pai e afirma: ―Eu ri olhando para o 

meu pai meninão. O vô podia ter deixado um pente presente para 

ele, talvez o ajudasse a achar um caminho (SILVA. 2009. p.30) Tal 

percepção permite refletir que a formação ocorre à medida que se 

vive e não é algo que acaba; o pai de Bárbara assim como os tios e 

os avósprecisavam de experiências construtoras de conhecimento. 

No capítulo seguinte, as tias conversam afetuosamente sobre 

seus filhos. Tia Neusa mostra a preocupação com os filhos adotados; 

suas questões giram em torno de como fazê-los se sentirem 

pertencentes à família. Ambas constatam que Lira e Abayomi têm o 

amor incondicional de toda a família, referências masculinas positivas 

como as do avô e do primo mais velho Zazinho, que se mostra 

responsável e próximo das crianças. É com alegria que Neusa recebe 

a notícia de que Luciana, a neta mais velha, convidará Lira e Abayomi 

para padrinhos do bebê que carrega, uma forma sensível e orgânica 

de fazê-los partícipes da família. 

Em capítulo intitulado Um caminho novo para a obra de 

Francisco, os filhos discutem sobre a possibilidade de construírem um 

museu comunitário para colocar em exposição permanente a obra de 

Francisco Ayrá. O artista, além de discutir em sua obra a importância 

da integração dos familiares por meio da conscientização de onde 

vieram e do que participam, é um homem localizado em um tempo e 

lugar específicos, preocupado com as questões de seu tempo. Sua 
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arte, portanto, fala do contexto em que está inserido e, 

consequentemente, da história da comunidade em que vive. 

Este ponto do livro suscita uma questão bastante relevante: até 

que ponto a criação artística se assemelha à criação da memória? 

Não é somente a constante organização da memória que o avô 

possibilita aos netos com o pente-símbolo e seu alto nível de 

conotação, mas também o contato com a fruição artística que, para 

além de qualquer função, permite o desenvolvimento subjetivo. As 

palavras de Tia Neusa ―Uma pessoa cuja percepção artística é 

desenvolvida tem mais habilidade para lidar com as adversidades do 

mundo‖ (SILVA. 2009. p.36) e de Tia Dinda: ―A pessoa tocada pela 

arte tem também o coração mais aberto para receber a beleza‖ 

(SILVA. 2009.p. 37) remetem a isso. 

É, portanto, reflexão colocada no texto, a relação da arte e da 

memória que se concretiza não somente na criação de esculturas 

destinadas aos netos, mas também na criação de um museu para 

imortalizar a obra. Faz-se necessário empreender um estudo mais 

aprofundado da maneira como a memória pode ser redimensionada a 

partir dos elementos do presente, da forma como é desenvolvida 

pelos netos a partir da arte do avô e da forma como toda a obra de 

arte em exposição atesta a necessidade do contato com o passado. 

O estudo desenvolvido pelo filósofo francês Henri Bergson 

permite corroborar a importância do processo da construção da 

memória. Para ele, a memória é uma percepção da realidade tal 

como o é a própria realidade. Ambas são da mesma natureza 

perceptiva, a diferença é a quantidade de tenacidade de cada uma: a 

memória é uma percepção fraca, fluida, inconstante; a realidade é 

uma percepção mais forte, mais presente, mas também é formulada 

enquanto interpretação, uma vez que a realidade é inapreensível: 

Que o real não seja representável – mas somente 

demonstrável – pode ser dito de vários modos: quer o 

definamos, como Lacan, como o impossível, o que não 
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pode ser atingido e escapa ao discurso, quer se 

verifique, em termos topológicos, que não se pode 
fazer coincidir uma ordem pluridimensional (o real) e 

uma ordem unidimensional (a linguagem). (BARTHES. 

2007.p.21-22) 

Se a realidade, como a conhecemos, passa pelo processo 

interpretativo da percepção para existir como tal, o que temos 

enquanto real é resultado de índices de acontecimentos e 

imaginação, ou seja, a realidade é uma criação do homem. A 

literatura e toda e qualquer forma de arte são uma segunda 

representação da primeira que é a realidade, assim como o afirma 

Todorov (1969, p. 32) ―a literatura como legitima forma de 

conhecimento, que se realiza como representação em segundo grau. 

desvelando dimensões recônditas e insólitas da existência‖. (NUNES 

apud TODOROV. 2007.p.32) 

A arte e a memória se aproximam nesse ponto, uma vez que a 

memória é a recriação constante a partir do que denominamos por 

presente. À medida que novas experiências se configuram, as 

memórias vão possuindo novos significados, o que há armazenado 

como memória é um esboço ínfimo do que de fato é relembrado. Bosi 

citando Bérgson enfatiza ―A memória aparece como força profunda e 

ativa, latente e penetrante, oculta e inovadora.‖ (BOSI apud 

BÉRGSON. 1994. p. 46 e 47.). Podemos dizer, portanto, que a força 

criadora da arte se assemelha ao potencial de criação que possui a 

memória. 

O capítulo Da admiração mostra, a partir da fala da narradora, 

o processo da construção da memória dos netos. Neste capítulo, o 

momento de um acontecimento que Bárbara considera importante 

em sua vida, é narrado na roda de capoeira de que participa, quando 

todos estão sentados para prestarem uma homenagem ao seu avô. 

Na memória da adolescente, o que lhe aconteceu aos sete anos 

de idade trouxe-lhe um ensinamento que levaria para o resto da vida 
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e que queria compartilhar com seus amigos, dado o momento 

ritualístico de sacralização da existência do avô cuja importância se 

estende à comunidade da qual faz parte.  Como o pente ajuda a 

contar a história de cada um, a menina passa o presente recebido do 

avô para cada membro do grupo contar a sua história, e inaugura a 

contação com a sua: de quando com sete anos de idade recebeu a 

visita do avô em sua escola a pedidos da diretora. Bárbara fora 

acusada de bater em um menino, mas havia feito para se defender. O 

avô enfrentou a diretora enquanto a observava passar as mãos nas 

tranças de Bárbara e limpar na saia: 

Gostaria de saber se a senhora convocou os pais do 

garoto para uma conversa franca como fez comigo, e 
eu lhe agradeço. Não está certo bater, mas ofensas e 

humilhações também estão erradas, e aqui é uma 

escola, não é dona Eliane? Precisa ensinar o que é 

certo, indistintamente (SILVA. 2009. p.42) 

A narradora finalmente expõe o que aprendera com o avô e 

compartilha o pente da admiração com os amigos para que cada um 

conte a sua história: ―Admiração é um jeito de respeitar e louvar o 

que é do outro, sem invejar, sem querer tomar para si‖ (SIVA. 2009. 

p. 43) 

O que o avô fez foi lhe dar um exemplo de sabedoria ao 

conversar com a diretora e fez com que a menina o admirasse ainda 

mais. Também há a intenção do avô, ao presenteá-la com o pente da 

admiração: que ela saiba admirar o que os outros têm de bom, 

independente de ser um familiar ou não. 

Ao final do capítulo, a mestra da capoeira usa o termo avô-

ancestral, para dizer que todos do grupo, a partir daquele momento, 

também eram netos de Francisco Ayrá e que o admiravam muito. 

O termo utilizado por ela revela a reverência com que todos 

tratavam o avô de Bárbara. Chamá-lo de ancestral diviniza-o, o 
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coloca e o transforma em um ente quedeixou muitos ensinamentos, 

deixou um legado. 

Outra importante constatação no processo de aprendizagem 

vivenciado pelos netos, a partir da relação com os ensinamentos do 

avô, é evidenciado no capítulo Da sabedoria em que há uma 

discussão entre os irmãos Zazinho, que recebe o pente-tartaruga e a 

Ana Lúcia que recebe o pente-baobá. 

O presente deixado para a neta mais difícil contrasta com sua 

imagem, pois se o baobá é uma árvore frondosa, o cabelo de Ana 

Lúcia é alisado. Justamente, é essa neta que nega suas origens, não 

aceita as tranças que o irmão faz, alisa seus cabelos, não entende a 

arte do avô através dos pentes, acredita que, se ele era um artista, 

deveria ter deixado obras valiosas e não pentes de madeira sem 

importância, em contraposição a Zazinho, que tem seus cabelos 

trançados e intenciona fazer dreadlocks. 

O avô parece deixar o baobá para a neta a cargo de Zazinho 

porque, embora ela negue suas origens, ela tem no irmão um 

exemplo de integração com sua cultura e, com o passar do tempo, 

através das releituras do seu pente-baobá, Ana Lúcia poderá 

encontrar a auto-confiança por aquilo que ela é, fazer crescer suas 

raízes e permitir aflorar sua cultura em sua essência. 

Os últimos capítulos da novela falam da chegada do filho de 

Luciana, bisneto de Francisco, são capítulos chamados Da renovação 

da vida e O tempo. 

É interessante perceber que o moderno e o antigo se misturam 

neste capítulo, ou seja, presente se conjuga com o passado, 

permitindo que o leitor perceba que a memória se constrói e 

reconstrói no presente. O filho de Luciana nasce em casa, por uma 

parteira. A parteira, por sua vez, pilota uma moto e é DJ. A narradora 

sonha em ser DJ, mas ainda não tem idade para virar noites em 

festas. Ao mesmo tempo, tem maturidade suficiente para entender o 
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significado dos presentes deixados pelo avô, o legado que ficou a 

partir de suas obras e compreender a situação de seu pai, dos primos 

adotados, da prima deficiente física e da prima que rejeita tudo o que 

esteja ligado à sua origem. 

Durante o nascimento do filho de Luciana, a parteira profetiza: 

―Este menino trará abundância para sua família, é o ano de 

Mutalambô33!‖(SILVA. 2009. p.53), evidenciando a valorização da 

tradição africana presente a cada acontecimento vivido pela família. 

Em O tempo, as cinzas do avô são lançadas na cachoeira das 

andorinhas e ―O vento e a água se encarregarão de semear Francisco 

Ayrá pelos quatro cantos do mundo‖ (SILVA. 2009. p.55). O neto 

João Cândido faz reverberar no espaço o nome do bisneto de 

Francisco ―Kitembo34!‖.  E nomeado com as significações que 

perpetuarão a memória de Francisco Ayrá, o bisneto participa, 

através da voz que é entoada pelo primo, do último ritual de 

despedida do avô. 

Portanto, ao final do livro, percebe-se que todo o trabalho 

baseado na memória e ancestralidade é iniciado pelo próprio avô, 

Francisco Ayrá, a partir de suas obras de arte. . Constata-se que o 

insólito consiste na perpetuação da memória desse avô-ancestral e de 

tudo o que está relacionado à cultura de seu povo. Afinal, suas obras 

retratam os acontecimentos do tempo em que viveu. 

Tal qual o era uma vez, o imaginário está presente na contação 

de histórias dos pentes principalmente, pois nenhum pente conta 

uma história verdadeiramente, mas a simbologia colocada neles, sim. 

O objeto pente terá sempre a presença daquele que deixou 

ensinamentos diversos aos familiares e amigos. 

                                                 

33Na Mitologia Bantu - Tat'etu Mutakalambô ou Mutakulamburungunzo (o mais 

velho) - O Caçador divino. Todos os povos antigos tinham o seu caçador e defensor 
divino que era responsável pela fartura e pela defesa da aldeia. 

34Kitembo, na Mitologia Bantu Kindembu, mais conhecido no Brasil como 'Tempo', 
é um Nkisi ligado ao tempo cronológico, mitológico e à ancestralidade 
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ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A AUTORA CIDINHA DA SILVA 

 

 

1)Os Nove Pentes d'África é autobiográfico? Há experiências 

pessoais inseridas na trama? 

Não, não é autobiográfico. É uma história criada a partir de 

determinados símbolos. O livro nasceu do desenho de cinco pentes e 

do mote criador de um artesão negro que, ao chegar ao fim da vida 

tinha apenas alguns pentes de madeira ao estilo africano. Antes de 

morrer ele deixaria seu único bem, os pentes, para os filhos. Quando 

me apresentaram a idéia, de cara não gostei do destino fracassado 

desse homem. Transformei-o em um bem sucedido artista da 

madeira, que, aliás, tornou-se artista por amor, por amar uma 

mulher a quem entregou o melhor de si, ao longo da vida. Pedi à 

ilustradora o desenho de mais 4 pentes (a esta altura já havia 

testado vários números até chegar aos 9, sempre atenta ao que 

acreditava ser o alcance do meu fôlego para escrever uma narrativa 

extensa) e já sabia que o livro teria o formato de uma novela, com 

capítulos mais ou menos autônomos, em torno de um velho artista 

negro chamado Francisco Ayrá, que deixaria pentes africanos como 

herança para os 9 netos, trançados à lenda pessoal de cada um 

deles. Daí surgiram os pentes do amor, da alegria, da perseverança, 

da liberdade, da abundância, da admiração, da generosidade e 

solidariedade, da sabedoria e do tempo. Quanto às experiências 

pessoais, creio que, em alguma medida elas sempre estão presentes 

na criação artística, mas não há nada específico que eu tenha tido a 

intenção de destacar no ―Pentes‖, ou a necessidade de explicitar 

agora. 
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2) Você buscou simbologia específica sobre o elemento pente? 

Qual? 

Sim, os pentes africanos estão diretamente relacionados a uma 

textura de cabelo, os vários tipos de cabelo crespo das pessoas 

negras, em África, na Diáspora, no mundo. O cabelo crespo tem sido 

usado pelo racismo como um instrumento de opressão aos negros, 

encrustado em suas cabeças, no vórtice energético que os conecta ao 

universo e à espiritualidade. O cabelo crespo, ao contrário do que 

prega o racismo, é belo e libertador, oferece inúmeras possibilidades 

estéticas e o pente que o penteia é símbolo da desconstrução da 

história que quer nos subalternizar e construção de uma outra, que 

nos irradia em nossa plenitude humana. 

3)Por que classificar Os Nove Pentes d'África como novela? 

Como já disse, porque a história é organizada em capítulos 

mais ou menos independentes. Além disso, embora tenha 

personagens muito bem estruturados, o enredo não tem a 

complexidade que um romance mereceria, mesmo um romance 

curto. 

4) Por que você resolveu escrever para crianças? 

Porque quando publiquei meu primeiro livro, ―Cada tridente em 

seu lugar‖, uma sobrinha, à época com 6 anos, em processo de 

alfabetização, tentava lê-lo. Entre a alegria e o constrangimento, eu 

pedia desculpas a ela porque o tipo de letra era muito pequeno e 

explicavaque se tratava de um livro para adultos, etc. Ela então me 

perguntou ―quando eu escreveria livros para crianças.‖ Três anos 

depois, em 2009, publiquei o ―Pentes.‖ Este ano publiquei o ―Kuami‖, 

um romance para crianças de todas as idades e em breve sairá do 

forno ―O mar de Manu‖, um conto para crianças. Como se pode notar, 
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gostei da experiência e continuo escrevendo para os pequenos, 

movida pelo desejo de ser lida pelas minhas crianças. 

5) Quais livros atuais você considera obras de arte no campo 

da literatura infanto-juvenil brasileira? Por quê? 

Há 3 autores no campo da literatura infantil e juvenil que, a 

meu ver, construíram uma obra basilar, são eles: Bartolomeu 

Campos de Queiroz, Marina Colassanti e Edimilson de Almeida 

Pereira. Desses autores não consigo citar um livro apenas, toda a 

obra é consistente, complexa, poética, encantadora. Para citar três 

livros de outros autores, gosto muito de ― O meu amigo pintor‖, de 

Lygia Bojunga, pela delicadeza e acuidade para abordar o tema do 

suicídio com as crianças; ―A cor da ternura‖, de Geni Guimarães, pela 

poesia cortante e ―Didó – o curandeiro‖, de Sônia Hirsh, um dos livros 

mais completos e encantadores que já li. 

6) Seu trabalho gera discussões em torno do valor da memória 

e da tradição. Como é possível, nos dias atuais, desenvolver 

nos jovens uma relação com memória e tradição? 

No meu caso, na minha linha de trabalho, gosto muito de 

mesclar elementos da tradição com outros da contemporaneidade, às 

vezes signos da cultura de massas. Em ―Dublê de Ogum‖, por 

exemplo, conto do meu primeiro livro, abordo os mitos de Ogum me 

valendo de personagens de desenhos animados que usam espada. No 

―Pentes‖, Zazinho usa dreadlocks e estuda Direito. É bem possível 

que goste de reggae. É filho de N‘Zazi, provavelmente um filho dileto 

e muito fiel ao arquétipo do pai, pois seu apelido sintomático é 

Zazinho. 

7) Levando em conta a formação educacional atual voltada 

para a individualização do ser e para uma formação tecnicista 

voltada para o mercado de trabalho, de que forma você vê o 



232 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

ensino das artes, principalmente da literatura, nos dias 

atuais? 

Creio que enquanto quem ensina literatura insistir em 

―respostas certas‖ para a interpretação de textos e naquilo que, 

supostamente, ―o autor quis dizer‖, não investiremos no gosto pela 

leitura. Por outro lado, existe hoje todo um movimento a favor da 

leitura que acontece fora da escola e começa a chegar até ela. Falo 

das políticas públicas de incentivo à produção/circulação do livro e à 

leitura, bem como do movimento de literatura periférica, 

predominante em São Paulo, mas que também já é perceptível em 

outras cidades do país. Este movimento, por meio da produção de 

livros, saraus e outros eventos literários, tem arejado o debate 

literário e acendido nas pessoas em formação, matriculadas nas 

escolas públicas, principalmente, o gosto pela leitura. 

8) Qual é o tema do seu novo livro? 

―Kuami‖, lançado em maio, é um romance para crianças de 

todas as idades. Narra as aventuras de Kuami, um elefante mirim, 

que, apoiado por Janaína, uma pequena sereia que se torna sua 

amiga-irmã, arregimenta amigos para resgatar Dara, mãe dele, 

seqüestrada em África por plantadores de soja transgênica. A história 

se passa em algum lugar da Amazônia brasileira. Como aconteceu no 

―Pentes‖, as relações de amor em família estão em alta. A diferença é 

que em ―Pentes‖ destaquei uma família nuclear e, em ―Kuami‖, o 

amor se faz na família estendida formada por Kuami e Janaína. 

9) Você poderia comentar rapidamente sobre o seu processo 

de escrita para crianças e jovens? 

É similar à elaboração das crônicas e contos, crio uma história e 

quero contá-la. No caminho ela vai crescendo, ganhando 

consistência, cor, detalhes, ritmo, poesia e às vezes me surpreende, 
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como foi o caso de ―Kuami‖. O livro contaria a história de Janaína, 

uma pequena sereia, enquanto ela passava da infância à 

adolescência, cercada de elementos afropop. Kuami sequer existia no 

texto. Era apenas um elefantinho de pelúcia com quem convivi 

durante alguns dias. Aliás, ele nem tinha nome, era o ―fantinho‖, 

simplesmente. Kuami, por sua vez, seria o nome de uma criança. 

Quando Janaína saiu do Sereal para explorar a superfície, encontrou 

o simpático elefantinho à beira do igapó e a história mudou. Kuami, 

meu querido Kuami, nasceu ali, ouvindo rock pesado num ―tudo-

pode‖ e com aquele jeito sedutor e amoroso roubou a cena e a 

história passou a ser dele. Desde que Kuami apareceu e cresceu em 

proporções elefânticas, o nome do livro mudou de ―Janaína, a sereia 

afropop‖ para ―Janaína e Kuami‖ e depois para ―Kuami, o fantinho de 

Matamba.‖ Matamba é uma região de Angola, pela qual tenho 

fascinação. Ocorre que é uma área de floresta e, em nome da 

verossimilhança, Dara, a mãe de Kuami, foi sequestrada na Lunda, 

uma região de savana. Assim fui tecendo a história e o livro se tornou 

―Kuami‖. 
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PRIMEIRAS ESTÓRIAS DE OBAX (2010)35 

DE OLIVEIRA, Cristiane Madanêlo36 

RESUMO: Junto com a pequena Obax, empreenderemos uma viagem pelo 

espaço africano em busca de uma mágica chuva de flores. Assim, este 

artigo aprofundará a discussão acerca da tensão entre a lógica infantil e a 

adulta e o espaço da literatura enquanto universo insólito por excelência. 
Para tanto, será analisada a obra para crianças Obax (2010) do autor e 

ilustrador André Neves. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura infantil; imaginação; (i)logicidade infantil 

O ato de contar estórias, assim mesmo com ―e‖, será o fio 

condutor desta viagem pelo livro para crianças Obax (2010) de André 

Neves. O ilustrador por formação cria também o texto escrito dessa 

obra que, como ele mesmo frisa, retrata ―a infância da imaginação‖ 

(2011). Cada dia menos comum, o emprego da palavra estória em 

vez de história no título deste trabalho visa a destacar a preocupação 

do autor com o teor inventivo e ficcional das narrativas da 

protagonista. Tal qual as crianças retratadas por Guimarães Rosa, a 

solitária Obax transvê a realidade de sua margem como uma 

contadora de estórias que tem sua lógica infantil incompreendida 

pelos adultos. 

Selecionado para o importante catálogo de Literatura Infantil e 

Juvenil The White Ravens em 2010, o livro conta com projeto gráfico 

de qualidade em que as linguagens verbal e não verbal se 

harmonizam muito bem. Assim, o pequeno leitor pode se deleitar 

com uma obra de qualidade cujo enfoque será a protagonista Obax, 

uma menina africana retratada desde a capa na exuberância de seus 

birotes. 

                                                 

35 Este trabalho vincula-se ao Projeto de Pesquisa e Extensão ―Literatura infantil e 

juvenil: perspectivas contemporâneas‖ (cadastro SIGMA-UFRJ 16437) 

36 Cristiane Madanêlo DE Oliveira (CAp-UFRJ / UFF); e-mail: cris@graudez.com.br 
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Através da voz de um narrador em 3ª pessoa, o leitor-mirim é 

apresentado às primeiras páginas as quais contextualizam um cenário 

africano não determinado de forma exata. Com imagens de moradias 

e artefatos de barro, percebem-se traços da presença humana 

naquele espaço de savanas, rompendo um pouco com o estereótipo 

ocidentalmente construído para África selvagem e inóspita. Tal 

contextualização, entretanto, não deixa de registrar certa 

preocupação com a presença infantil naquele espaço: ―Para uma 

criança, viver numa paisagem como aquela pode ser perigoso. Mas 

Obax não tinha medo‖ (NEVES, 2001, 10). Essa ressalva introduzida 

por ―mas‖, de fato, é empregada para destacar o caráter destemido 

da pequena Obax que, em busca de uma chuva de flores, 

empreenderá uma longa viagem por terras africanas. 

A brincadeira preferida da garota era inventar estórias 

mirabolantes e esse fato recebia uma espécie de concessão dos 

adultos porque ―Obax vivia muito solitária. Tinha poucos amigos, e 

inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira‖ (NEVES, 

2010, 11). Apesar do emprego do adjetivo ―solitária‖, a protagonista 

não se configura como única criança naquela comunidade, e também 

não se vê compreendida por seus equivalentes etários. 

Nas sociedades tradicionais africanas, contar histórias é função 

dos mais velhos que usam o narrar como forma principal de 

transmissão de legado cultural. Como aoralitura37 está na base da 

estrutura social de vários grupos étnicos africanos, a figura do 

contador de histórias goza de prestígio social e a palavra oralizada 

possui um teor sagrado. Ressaltando esses valores culturais, a obra 

relaciona as estórias da personagem central às histórias dos 

contadores: ―As histórias, como contam os contadores na África, são 

sagradas. Mas algumas invenções de Obax eram demais‖ (NEVES, 

                                                 

37Termo bastante utilizado por africanistas para garantir às histórias da tradição 
oral o estatuto de Literatura. 
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2010, 13). Mais uma vez o emprego da conjunção adversativa indica 

a oposição de papel assumida pela menina e a pequena transgressão 

da contadora que deseja ter crédito frente àquele grupo social. 

O fato que motiva a viagem da protagonista é a descrença de 

seu grupo social quanto ao fato de a menina ter visto uma chuva de 

flores. Diante dessa situação, o narrador lança um questionamento 

que aviva ainda mais a incoerência dessa estória frente à realidade: 

―Como poderiam chover flores onde pouco chove água?‖ (NEVES, 

2010, 15). Nesse momento, a contextualização inicial que situa o 

espaço das savanas, com clima mais árido, enfatiza a impossibilidade 

de os adultos acreditarem na pequena contadora. 

A figura materna é a única que, apesar de não acreditar na 

filha, acena com um gesto de compreensão e acolhimento quando 

associa o perfume da menina ao das flores. Essa ideia aparece 

reforçada por uma ilustração de página inteira em que estão 

retratadas a mãe, com uma criança amarrada às costas com uma 

capulana, abraçada à Obax. Todo esse acolhimento materno, 

entretanto, não é o bastante para a menina que fica chateada e 

resolve não contar mais suas aventura para ninguém. 

Vale destacar que para a lógica infantil o limite entre realidade 

e imaginação é muito tênue ou nem existe, de forma que a fantasia 

participa do cotidiano das crianças que nem se entendem mentindo. 

O cerceamento adulto a esse imaginário, ainda que importante para o 

desenvolvimento humano, precisa respeitar certos limites de forma a 

não frustrar a inventividade daquela pessoa para toda a sua vida. No 

campo da literatura para crianças no Brasil, Monteiro Lobato 

promoveu a fusão entre o real e o maravilhoso numa de suas versões 

da obra A menina do narizinho arrebitado (1920). A junção de 

realidade e fantasia no espaço do Sítio do Picapau Amarelo abriu 

frente para uma rica produção literária no país, que passou a aceitar 

melhor a lógica infantil transpassada pela imaginação. 
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Em Obax, o elemento que muda o rumo da narrativa surge com 

inspiração drummondiana porque no meio do caminho tinha uma 

pedra, a qual tinha a forma de elefante. A referida pedra é o 

detonador da ideia de empreender uma viagem mundo afora a fim de 

provar a existência da tal chuva de flores. A questão da viagem de 

amadurecimento da protagonista e a presença desse mediador 

mágico reproduzem componentes básicos dos contos maravilhoso, 

conforme indica Nelly Novaes Coelho: (2000: 109-110). 

Para essa viagem, Obax conta com o companheiro que pertence 

ao universo imaginário: a perdra-elefante Nafisa. Para além da 

origem africana e da associação com a boa memória, a escolha desse 

animal para ser o companheiro de aventuras da menina deve-se à 

associação visual com a forma do tronco do baobá, segundo André 

Neves (2011). Na história, esse elemento mágico pode ser entendido 

como os amuletos e presentes encantados muito comuns nos contos 

maravilhosos, já que auxilia a heroína a vencer os obstáculos da vida 

e alcançar sucesso em sua empreitada. 

Na narrativa em exame, ambas as personagens têm em comum 

o fato de estaremmais sozinhas em meio às savanas, reforçando a 

ideia de estarem mais à margem de seus respectivos grupos. O novo 

amigo de Obax a conduz ―em suas costas para uma longa aventura‖ 

(NEVES, 2010, 20) e juntos dão a volta ao mundo. Nesse percurso, 

presenciaram vários tipos de chuva: de água, de pedra, de estrelas, 

de folhas, de flocos de algodão. Depois dessa enumeração, introduz-

se mais uma construção frasal iniciada por conjunção adversativa: 

―Mas não encontraram sequer uma chuva de flores‖ (NEVES, 2010, 

23). Configura-se, dessa forma, o insucesso da viagem. 

O retorno da menina já de madrugada gerou agitação na aldeia, 

em que já pairava preocupação com o sumiço da pequena heroína, 

principalmente entre os mais velhos. Subliminarmente, o autor 

registra outro traço cultural das sociedades tradicionais africanas, 
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porque todos estão juntos na empreitada de cuidar um dos outros, 

sobretudo das crianças. Diante de todos, Obax estava empolgada 

para contar tudo que aprendera, mesmo não tendo alcançado seu 

objetivo principal. 

Quando a protagonista revela que empreendeu suas aventuras 

nas costas de Nafisa, gera descrença de todos, concretizada pelo uso 

dos verbos de elocução ―duvidar‖, para os mais velhos, e ―debochar‖, 

para as demais crianças do lugar. Diferentemente da primeira 

situação de incompreensão do grupo, Obax não se entristeceu porque 

imaginou ser Nafisa a grande prova de que não estava inventando 

estórias mirabolantes. Realmente, o que estava em jogo era a 

―verdade‖ da menina frente à logica adulta em que não cabiam tais 

aventuras. 

Ao saírem da cabana, todos da aldeia não viram nenhum 

elefante, pegada ou qualquer rastro que provasse sua real existência. 

Esse fato gerou raiva em Obax, principalmente porque uma criança é 

a voz da racionalidade que cerceia a imaginação: ―– Você é mesmo 

boa de histórias – disse um menino – , nós quase acreditamos‖ 

(NEVES, 2010, 27). Mais do que comprovar a existência de uma 

chuva de flores, o que estava em questão era a palavra de Obax 

frente a seu grupo social. Tendo em vista a importância dada à 

palavra nas culturas tradicionais africanas, pode-se dimensionar a 

decepção da pequenina. 

Como se semeasse as areias da savana com um elemento 

mágico, Obax enterra a pedra-Nafisa com raiva, ―para que ninguém 

nunca zombasse de suas aventuras‖ (NEVES, 2010, 27). A 

dramaticidade da decepção desse momento também é expressa pelas 

imagens em tons de marrom que retratam a menina sozinha, 

ajoelhada de cabeça baixa diante da pedra e de um buraco, num 

espaço rodeado de altas paredes. A proporcionalidade entre as duas 

páginas que contextualizam essa ilustração favorece a percepção de 
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que a menina sente-se pequenina frente àquele espaço sólito 

circundante, no qual ela não tem crédito dos mais velhos, das 

crianças e da própria mãe. 

As duas páginas que se seguem possuem tons alaranjados 

predominantes, um tronco de árvore à direita e muitos pássaros 

voando. O texto que nelas se insere começa com o indicativo de um 

novo dia, sinal de mudança, em que um fato inusitado chamou a 

atenção de todos: ―milhares de pássaros riscavam o céu das savanas‖ 

(NEVES, 2010, 28). Simbolizando as relações entre o céu e a terra 

(CHEVALIER, 2000, 687), o voo dos pássaros é o prenúncio de que a 

menina não mentira para seu povo. 

Da noite para o dia, a pedra-Nafisa germinou um imenso 

baobá, elemento de identidade para vários grupos étnicos africanos e 

tomado por símbolo daquele continente pelos olhos ocidentais. 

Adotadas até como símbolo nacional do Senegal, essas frondosas 

árvores ajudam a dimensionar na obra a relação de proximidade e 

integração que várias culturas africanas mantêm com os elementos 

da natureza. De grandes proporções, os baobás têm boa capacidade 

de armazenamento de água e para isso desenvolvem largos troncos 

com grandes espaços interiores. Como geralmente essas árvores são 

muito altas, os galhos sem folhas assemelham-se a enormes raízes 

que se voltam para as nuvens, reiterando a relação entre céu e terra 

do voo dos pássaros. 

Aos leitores mais perspicazes, André Neves deixa uma pista 

importante para relacionar Nafisa e o baobá. A padronagem escolhida 

para caracterizar a pedra, Nafisa e o baobá é a mesma, de forma a 

registrar a mudança de estado de um mesmo elemento. Nesse parte 

do texto, a narrativa exibe um momento mágico em que a linguagem 

verbal e não-verbal estão a serviço de mostrar que a heroína 

conquista seu objetivo. 
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O lirismo dessa associação tem seu clímax nas páginas 30-31, 

em que o voo dos pássaros nunca vistos naquela aldeia causam um 

inusitado efeito: ―Quando a pequena Obax se aproximou da árvore, 

os pássaros bateram asas numa agitação tão forte que as flores 

começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho‖ 

(NEVES, 2010). Novamente, a investigação simbólica reforça laços 

entre céu e terra, pois ―A chuva é universalmente considerada o 

símbolo das influências celestes recebidas pela terra‖ (NEVES, 2010, 

235). 

Com um papel crucial na construção do enredo, a ilustração 

retrata a chuva de flores tão buscada por Obax enchendo de beleza e 

magia os olhos dos leitores de todas as idades. Os variados padrões 

de flores coloridas ocupam o espaço de duas páginas, abrindo apenas 

um espacinho para o texto escrito. Já nas duas páginas finais da 

narrativa, o equilíbrio é restabelecido, uma vez que todos passaram a 

prestar mais atenção às estórias de Obax. Com o céu alaranjado de 

fundo, um largo tronco de baobá-Nafisa estende seus galhos sem 

folhas para acomodar várias crianças dormindo e até uma galinha 

d'angola. Através do texto escrito, cria-se então uma espécie de 

ritual: ―Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada 

procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras‖ 

(NEVES, 2010, 32). 

O grande baobá-elefante-pedra emerge como fonte de 

inspiração criativa para várias crianças e não apenas para a 

protagonista que ―cresceu forte como o baobá, e na sua chuva de 

lembranças estava Nafisa, seu grande amigo‖ (NEVES, 2010, 32). 

Essas palavras finais de André Neves reiteram a necessidade de 

magia para as crianças e seu desenvolvimento para o futuro 

enquanto adultos. Em tempos pós-modernos em que o virtual (não-

real) está tão presente no mundo adulto, vale registrar que o ―era 

uma vez‖ não perdeu sua importância: ―O maravilhoso sempre foi e 
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continua sendo um dos elementos mais importantes na literatura 

destinada às crianças‖ (COELHO, 2000, 54). Seguindo a proposta da 

crítica literária mais importante da literatura infantil brasileira, o autor 

reconhece que na infância é importante ―mesclar sonho e realidade 

de forma criativa, onde a imagem também desenvolva a sensibilidade 

necessária para acreditar na fantasia‖ (2011). 

Numa página dedicada a esclarecimentos, André Neves inicia 

um pequeno texto com a expressão ―é necessário‖ em caixa alta e 

letras em vermelho, como uma espécie de alerta. O primeiro 

parágrafo encerra uma afirmação interessante acerca do potencial 

ficcional do espaço africano: ―É necessário dizer que esta história é 

um texto de ficção ambientado na África. Não é um reconto. No 

Brasil, recontar as lendas e histórias africanas é comum, mas acredito 

que um continente tão rico culturalmente ainda tem muita coisa para 

contar‖ (NEVES, 2010, 34). 

Tal colocação traz à baila uma questão interessante porque o 

mercado editorial brasileiro está vivendo um boom de publicações 

com temática africana, principalmente sob o impacto da lei 11645/08. 

Como uma reedição da lei 10639/03, tal legislação alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, instituindo a obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas do país. Apesar 

de conter em seu bojo uma intenção afirmativa, essa medida legal 

ainda não é cumprida, nem sendo conhecida por vários profissionais 

de educação. Nessa linha, também gera preocupação o despreparo 

dos docentes para escolher obras e estratégias que respeitem as 

especificidades sociais e culturais dos mais de 50 países africanos. 

Ao ser questionado sobre sua preocupação em frisar o aspecto 

ficcional de Obax, André Neves analisa as produções acerca dessa 

temática como muito repetitivas e que pouco criam a partir da 

recolha da tradição oral africana (NEVES, 2011). Todo o texto da 

página do livro com os esclarecimentos dá conta dos processos de 
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pesquisa empreendidos pelo ilustrador e autor para confeccionar 

Obax. Diante da qualidade da obra em exame, pode-se perceber que 

esse mergulho ficcional no espaço africano é mais que possível, mas 

fica no ar a pergunta de por que então isso não ocorre. Uma 

explicação para isso é o ainda pequeno conhecimento que a 

população brasileira tem dessa matriz cultural, historicamente 

desvalorizada pelo discurso eurocêntrico. Frente a essa 

desvalorização do rico e múltiplo continente africano, ainda É 

NECESSÁRIO conhecer mais profundamente esse espaço e suas 

gentes. 

Nesse sentido, o desconhecimento pode ser responsável por 

julgamentos equivocados quanto aos já fluidos limites entre sólito e 

insólito nas relações sócio-culturais. O olhar estrangeiro, 

principalmente ocidental, deve sempre estar atento para empreender 

pesquisas que respaldem as colocações. Julgar como insólita a 

relação que um africano tradicional mantém com a natureza, com o 

sagrado, com a ancestralidade seria um equívoco grave, alimentado 

por uma visão superficial e preconceituosa. 

Cabe aos artistas brasileiros, tal como fez André Neves, 

mergulharem nesse riquíssimo universo africano para se apropriarem 

dele, de suas culturas, sabores e saberes. Dessa forma, será 

possívelreproduzir literariamente histórias e estórias que se passem 

em pequenas aldeias ou grandes cidades africanas e, assim, dar a 

conhecer aos leitores do lado de cá do Atlântico um pouco mais sobre 

esse continente tão múltiplo. 

As primeiras estórias da menina de lá Obax trouxeram através 

de suas adversativas uma situação comumente vivida por crianças de 

todo o mundo. Os limites fluidos entre real e imaginário ultrapassam 

fronteiras geográficas, perpassam a vida de todos os seres humanos 

e continuam alimentando as narrativas sejam elas infantis ou não. 

Sendo assim, a leitura de Obax oportuniza que sejamos 
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realimentados pela seiva de nossos baobás imaginários para que 

continuemos fortes para lidar com nossa realidade muitas vezes tão 

insólita. 
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LITERATURA E ORALITURA: UMA RELAÇÃO INSÓLITA 

GOMES, Flávia Alves38 

RESUMO: Oscilando entre a realidade e a ficção, a literatura infanto-juvenil 

lida com as emoções, o prazer, estimulando a fantasia e o imaginário. Da 

mesma forma, agem as narrativas orais, pois, ao ouvir e contar histórias, o 

encantamento surge no indivíduo naturalmente. As reflexões propostas 
nesse artigo estão fundamentadas na aparente relação insólita entre 

literatura e oralitura, mediada através da imaginação infantil, enfatizando 

sua importância para as chamadas sociedades tradicionais africanas. Para 

tanto, tem-se como base a lenda ―O reino do fundo do mar‖, presente na 

obra Lendas africanas (2008), de Denise Carreira. Essa lenda conta a 

história de uma mulher que descobre que a vila onde morava havia perdido 
toda sua alegria e encanto, pois o hábito de se contar e ouvir histórias havia 

se perdido. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura infanto-juvenil, África, tradição oral. 

Era uma vez um Rei. Um Rei que gostava 
tanto de ouvir histórias que um dia 

resolveu dar um prêmio a quem lhe 
contasse uma história sem fim. Muita 

gente veio contar histórias para o Rei, 

mas todas elas tinham fim. Até que 
apareceu um rapaz que disse saber 

contar uma história que não acabava 
nunca, uma história sem fim! Então o Rei 

sentou para ouvir. E o rapaz começou a 
contar a história que começava mais ou 

menos assim: 
Era uma vez...(Antoine Galand) 

Quem nunca escutou um ―era uma vez‖? Crescemos ouvindo 

histórias de nossos pais, avós, e um dia as recontamos a nossos 

filhos e netos. Essa cadeia de transmissão está relacionada não só às 

narrativas reais ou imaginárias, mas também aos acontecimentos 

históricos de um determinado povo.  Muitos sabem que a arte de 

contá-las é tão antiga quanto o homem e que esse costume está, por 

natureza, ligado à vida gregária. Estamos todo tempo transmitindo 

                                                 

38 Flávia Alves Gomes (Escola Municipal Barcelona); e-mail: 
prof.flaviagomes@gmail.com 
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mensagens, ideias, fatos e trocando conhecimentos, experiências e 

informações. E esse antigo hábito faz com que contemos e 

recontemos constantemente aquilo que ouvimos e, como se sabe, em 

alguns momentos podemos consciente ou inconscientemente alterá-

los, como afirma o ditado popular ―quem conta um conto aumenta 

um ponto‖. 

É possível perceber, portanto, que o homem sempre 

compartilhou suas experiências através da fala e é importante 

ressaltar que esse já foi o único meio de transmissão e aquisição de 

conhecimentos e perpetuação da nossa cultura, diferentemente do 

que ocorre em nossa sociedade atualmente: 

Hoje as histórias já não chegam mais pela voz viva e 

também não estão registradas apenas nos livros. 

Manifestam-se nas artes visuais, no cinema, na 

televisão (...), mas antes do surgimento da imprensa e 

da tecnologia eletrônica a coisa não era bem assim. As 
histórias eram contadas em voz alta por um narrador a 

grupo de pessoas, estabelecendo uma interação direta 

entre o narrador e seus ouvintes. A fala do narrador se 

transformava numa espécie de ―escritura invisível‖ que 

se fixava no cérebro do ouvinte, garantindo a 
reprodução futura. (MACHADO, 1994: p. 20 e 21) 

Em suma, muito doque sabemos hoje sobre a existência do 

homem e do mundo se manteve vivo antes mesmo de serem criados 

os registros escritos. Da mesma forma, as narrativas orais, que 

despertam a imaginaçãoinfantil e que eram apenas transmitidas 

oralmente, atualmente são contadas e recontadas por diversos 

escritores e classificadas como literatura. Assim, compreende-se que 

a literatura, sobretudo a infantil, serve como agente de 

transformação do indivíduo, pois através do convívio com os livros, 

das diversas leituras proporcionadas pela relação texto-leitor, é que 

se forma a consciência de crianças e jovens, seja ela através da 

palavra falada ou escrita. 
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Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como objetivo 

observar o aspecto insólito inerente à relação entre literatura e 

oralitura e arelevância desta em determinadas culturas. Como base 

para este estudo, apresenta-se a lenda ―O reino do fundo do mar‖, do 

livro Lendas Africanas (2008), da paulista Denise Carreira. A autora 

dessa obra é graduada em jornalismo e mestre em Educação pela 

USP e trabalha atualmente em movimentos sociais, como o programa 

Diversidade, Raça e Participação da organização Ação Educativa. Vale 

ressaltar que sua obra é consequência de pesquisas realizadas por ela 

na África do Sul onde viveu entre 2006 e 2007. Tal lenda, narrada em 

terceira pessoa, é protagonizada por uma mulher chamada 

Mazanendaba e retrata sua descoberta quanto à perda de se ouvir e 

contar histórias na aldeia onde vive, na África. 

Antes de aprofundarmos a análise, entretanto, é necessário 

destacar o que seentende como insólito, investigação que motiva o 

evento no qual o presente trabalho está inserido. Sabendo-se que 

esse vocábulo possui diversas acepções, insólito aqui será tratado 

como aquilo que foge do usual ou do previsto, que é fora do comum, 

inabitual. Considerando a literatura como insólita por excelência, 

García, Pinto e Michelli ainda afirmam em seu texto de abertura do IV 

painel sobre o insólito na narrativa ficcional que este termo: 

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. (García; Pinto; 
Michelli: 2008, s.p.) 

Sendo assim, essa tradição oral entendida aqui como fonte do 

saber não é mais valorizada principalmente quando se trata do 

Ocidente. Com o surgimento do Cientificismo, no século XIX, na 

Europa, apenas o que fosse comprovado pelo método científico seria 

considerado verdadeiro e teria importância. E, como se sabe, o 
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Ocidente sempre copiou e valorizou o pensamento europeu, 

inferiorizando e excluindo outros tipos de saber. Com isso, o espaço 

africano era e é até hoje desmerecido pelas sociedades ditas 

culturalmente superior. 

A desvalorização desse continente, no entanto, começou antes. 

A chegada dos europeus e a posterior colonização impuseram 

costumes, línguas e ideologias, estigmatizando a África com imagens 

negativas e estereotipadas, a fim de alimentar a condição de 

submissão dos povos locais. Vale ressaltar que, em um continente tão 

vasto e, por isso, tão marcado pela pluralidade e heterogeneidade 

cultural, o conceito de sociedade tradicional nos permite perceber 

seus traços mais peculiares. Assim, é possível afirmar que as 

sociedades mais tradicionais não adotaram a escrita como forma de 

aquisição de conhecimentos, pois havia uma preferência pela 

oralidade, o que corrobora sua inferioridade no tocante ao olhar 

ocidental. Ainda que a escrita existisse, não era associada a valor e 

poder, como é a palavra oralizada que, ao contrário, é a base dessas 

sociedades. 

Em consonância com o historiador malinês e especialista em 

tradição oral africana, Amadou Hampâté-Bâ, na África tradicional, 

é pela palavra falada que se transmite de geração a 

geração o patrimônio cultural de um povo. A soma de 
conhecimentos sobre a natureza e a vida, os valores 

morais da sociedade, a concepção religiosa do mundo, 

o domínio das forças ocultas que cercam o homem, o 

segredo da iniciação nos diversos ofícios, os relatos dos 

eventos passados ou contemporâneos, o canto, o ritual, 
a lenda, a poesia – tudo isso é guardado pela memória 

coletiva, a verdadeira modeladora da alma africana e 

arquivo de sua história. (BÂ, 1979: s.p.) 

Essa valorização da oralidade é retratada na lenda em estudo, 

na qual a protagonista Mazanendaba, percebendo que tudo em sua 

vila estava sem brilho, sem encanto, sai em busca de explicações 

para tudo aquilo que estava acontecendo. Ela descobre que as 
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pessoas não se lembravam mais das histórias e, sobretudo, de como 

contá-las: 

Depois de conversar muito com os vizinhos, 

Mazanendaba encontrou a razão de todas aquelas 

mudanças. Ela percebeu que as mães, inclusive ela, os 
pais, os tios, as tias, as avós e os avôs de sua vila não 

contavam mais histórias para as crianças e para os 

jovens. As pessoas já não sentavam em volta da 

fogueira, já não paravam pra ouvir os mais velhos. E o 

que era pior: todos estavam se esquecendo de como se 
contavam histórias. (CARREIRA, 2008: p. 14) 

Sua atitude diante desse acontecimento mostra o quão as 

histórias são importantes para aquelas pessoas. Para a lógica 

ocidental, todavia, essa valorização seria considerada insólita, uma 

vez que aponta o referencial escrito como detentor de verdade, de 

valor. Por outro lado, é preciso observar que esse hábito considerado 

fora do comum, estranho para algumas culturas é naturalmente 

usual, normal em outras. Rejeitar essa prática, no entanto, acarreta 

pensamentos equivocados e sobrecarregados de preconceitos 

fundamentados no pouco que conhecimento que se tem dessas 

sociedades. 

Vale destacar que essa tradição oral como fonte do saber 

também pode ser conhecida como oralitura – a literatura na sua 

forma oral – e possibilitou o surgimento de vários gêneros narrativos, 

como contos, lendas e fábulas, já que tanto as narrativas quanto os 

fatos históricos eram transmitidos de geração a geração através da 

fala. Essa literatura oral é constituída de histórias míticas de uma 

sociedade preservada através da palavra e da memória daqueles que 

as contam. ―O reino do fundo do mar‖, como deixa claro o próprio 

título da obra, é uma lenda, mas que nos apresenta também 

características fabulares. 

Quando Mazanendaba sai em busca das histórias, encontra 

diversos animais no caminho, que, por sua vez, também não sabiam 
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onde as histórias tinham ido parar, eles também tinham se esquecido 

delas: 

A lebre coçou a cabeça e disse: 

─ Olha, eu não vi nada, não. Mas posso te dar uma 

história que eu conto para os meus filhotes. Assim, 
você poderá voltar para sua vila com algo nas mãos. 

Então a lebre pigarreou e se preparou para contar a 

história: 

─ Era uma vez... ─ parou de repente. ─ Era uma vez... 

─ tentou de novo. ─ Era uma vez... ─ falou 
desesperada. ─ Acho que me esqueci das minhas 

histórias ─ e arregalou os olhos para Mazanendaba. ─ 

Elas me abandonaram também! O que vou contar para 

meus filhotes? (CARREIRA, 2008: p. 14) 

Todos os animais presentes na história falam, participam 

ativamente dela, interagem e se relacionam com a personagem 

principal além de possuírem atitudes tais quais as dos seres 

humanos. Vale ressaltar, nesse momento, que para as sociedades 

tradicionais africanas a natureza (abrangendo reinos mineral, vegetal 

e animal) possui caráter sagrado e está em constante interação com 

o homem, propiciando a unidade vital entre os seres, como nos é 

retratada na lenda. 

Perante o olhar infantil, no entanto, essa interação são apenas 

relações humanas representadas por animais através da literatura, 

um espaço que não limita o real e o imaginário, que rompe com as 

expectativas, que vai além do que é ordinário e, assim, considerado 

por si só insólito. Tal fato nos permite perceber uma mistura de 

gêneros provenientes da oralidade: a lenda e a fábula. 

Segundo o Dicionário prático da língua portuguesa, de Aurélio 

Ferreira (2007), fábula é explicada como sendo uma: ―1- Narrativa 

alegórica, cujas personagens são, em regra, animais, e que encerra 

lição moral; 2- Mito; 3- Lenda, ficção‖. Já o vocábulo lenda apresenta 

como definição ―1- Tradição popular; 2- Narração de caráter 

maravilhoso, em que os fatos históricos são deformados pela 

imaginação do povo ou do poeta; legenda; 3- ficção, fábula.‖ Em 
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ambas as definições, é possível reafirmar o caráter ficcional desses 

gêneros, mas que pode estar também relacionado com a realidade. 

Como foi explicado anteriormente, antes de a escrita existir, os seres 

humanos conservavam sua história pela tradição oral. E é dessa 

forma que as lendas, provenientes dessa tradição popular, tentam 

explicar as coisas da vida, do mundo e o que acontecem ao nosso 

redor, misturando aspectos reais e imaginários. 

Além disso, percebe-se que a aproximação semântica presente 

entre esses vocábulos demonstra a proximidade das suas funções 

perante aqueles que as escutam e/ou leem: transmitir algum tipo de 

ensinamento, explicação histórica, real ou imaginária. E em África, a 

transmissão do saber feita por meio desses gêneros carrega em si 

ensinamentos sobre experiência humana, tem fins moralizadores, 

além de conservar o conhecimento ancestral. Através desses 

recursos,é criadoum elo entre o indivíduo e seus antepassados, o que 

possibilita a continuidade da cadeia oral e garante confiabilidade ao 

que está sendo transmitido, como é mostrado na lenda. 

No desfecho da história, há um ensinamento deixado à 

Mazanendaba, bem como ao leitor, assim como é feito nas fábulas. 

No caso, a lição transmitida é a de que um povo nunca deve parar de 

contar histórias e propagar saberes aos mais novos para que, assim, 

a chama dos espíritos que já partiram dessa terra se mantenha 

acesa, como será mostrado adiante. 

Na narrativa, Mazanendaba, depois de tanta busca, é ajudada 

por uma águia. Essa outra personagem afirma que ela deveria 

esperar um golfinho que a levaria até o fundo do mar, onde 

habitavam um rei e uma rainha encantados, junto com os espíritos 

dos antepassados. De acordo com o pensamento tradicional africano, 

é possível afirmar que a relação entre os vivos e os antepassados é 

indissociável e que a história destes seresdá sentido ao presente, pois 

a noção de tempo não é linear, e sim, cíclica.Assim como afirma 
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Walter Benjamin, o passado está diretamente interligado com o 

presente pois: 

existe um encontro secreto, marcado entre as gerações 

precedentes e a nossa. Alguém na terra está à nossa 

espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos 
concedida uma frágil força messiânica para a qual o 

passado dirige apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado 

impunemente. 

(BENJAMIN, 2010, p. 223) 

Assim, o presente contém o passado e a morte não interrompe 

a vida fazendo com que a ligação entre o mundo visível e o invisível 

seja extremamente forte e valorizada. Nessa perspectiva, os 

conhecimentos que o homem herda de seus ancestrais são 

compreendidos como sabedorias e heranças que não devem ser 

desprezados, mas sim cultivados e perpetuados às gerações 

seguintes. E é isso o que acontece na narrativa quando Mazanendaba 

e o golfinho chegam fundo do mar com um quadro contendo a 

imagem da vila onde ela vivia, a pedido do rei e da rainha, a fim de 

fazer-lhes conhecer o lugar para onde iriam as histórias: 

[Mazanendaba] contou sobre a história da vila, o nome 
das pessoas e animais que estavam no quadro. Os 

espíritos dos que já partiram da terra foram se 

aproximando para ouvir e também para contar um 

pedaço da história da comunidade que conheciam. O rei 

e a rainha ficaram muito felizes e o reino do fundo do 

mar brilhou mais lilás do que nunca. (CARREIRA, 2008: 
p. 19 - Acréscimo nosso) 

Percebe-se, então, a partir desse mergulho no fundo do mar, 

que há o reencontro com as histórias que tinham se perdido e, 

também, o renascimento da vila de Mazanendaba. Um mergulho em 

um local capaz de modificar a realidade de um povo. Junta-se a isso o 

fato de os pesquisadores Jean Chevalier e Alain Gheerbrant,em seu 

dicionário de símbolos, nos afirmarem que o vocábulo ―mar‖ é 

―Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: 



253 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos‖. 

(CHEVALIER; GHEERBRANT: 2008, p. 592) 

A lenda ―O reino do fundo do mar‖ exemplifica a tradição oral 

de uma cultura diferente da nossa e revela o sentido do hábito se 

contar histórias e dos morais transmitidos à sociedade, não como 

uma fabulação vã, mas como uma realidade à qual se recorre 

constantemente. Segundo o filósofo Mircea Eliade, em sua obra Mito 

e realidade, 

essas histórias constituem para os nativos a expressão 
de uma realidade primeva, maior e mais relevante, pela 

qual são determinaods a vida imediata, as atividades e 

os destinos da humanidade. O conhecimento dessa 

realidade revela ao homem o sentido dos atos rituais e 

morais, indicando-lhe o modo como deve executá-los. 
(ELIADE, 2007: p. 23)  

Como podemos perceber, tanto a oralitura quanto a literatura 

sempre foram e são as principais maneiras através das quais 

recebemos a herança da nossa história, sejam elas reais ou 

imaginárias, através de lendas, fábulas ou qualquer outro gênero 

narrativo. Cabe, portanto, a nós mantermos essa tradição, assim 

como fizeram nossos antepassados com os valores herdados e por 

eles renovados. E essa é a herança/tradição que a lenda ―O reindo do 

fundo do mar‖ nos passa: devemos eternizar nossas histórias, contar 

e recontá-las alimentando nossa imaginação e, assim, perpetuando-

as. Isso porque, por mais insólito seja para os parâmetros ocidentais, 

influenciados pelo olhar europeu, a tradição oral é considerada, sim, 

uma fonte de conhecimento, uma escola para as sociedades 

tradicionais africanas. Contar histórias é e sempre foi um hábitoainda 

não perdido, apesar dos avanços tecnológicos. Ouvindo e/ou 

contando, recriamos a memória, intercambiamos experiências e 

produzimos sentido para a vida. Continuemos, pois, compartilhando 

nossas sabedorias por muitas e muitas noites. 

Era uma vez... 
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EU AFRICANO E O OUTRO ESTRANGEIRO: UMA 

LEITURA DE KOFI O MENINO DE FOGO 

SOARES, Luciana Mara Souza39 

RESUMO: Este artigo reflete sobre a construção da identidade humana e 
discute o poder do olhar do outro na imagem do indivíduo sobre si próprio. 

Fundamenta-se no conceito de que a identidade só pode ser construída 

levando-se em conta a alteridade. Entender quem é de onde vem, quais os 

seus referenciais culturais constitui o processo de construção de identidade 

do homem e condição fundamental à sua auto-valorização.Promove-se um 
debate acerca da relativização do olhar na perspectiva de que o elemento 

tido como insólito e/ou inferior pode mudar dependendo do ângulo de 

observação. Para isso, a obra Kofi o menino de fogo (2008) será utilizada 

como objeto de análise. 

PALAVRAS-CHAVE: identidade, imagem, olhar, construção e relativização. 

Um camelo não ri da corcova do outro 
(Provérbio de Takrur e Senegâmbia) 

O debate proposto por este artigo abarca, como objeto de 

análise e fio condutor das reflexões, a obra Kofi o menino de fogo, 

por isso é importante iniciá-lo com alusão a esta.Tal narrativa foi 

tecida por Nei Braz Lopes, poeta, compositor, sambista, pesquisador, 

conferencista e escritor. Nei Lopes é uma referência da cultura e da 

arte no Brasil. Sua vasta obra intelectual e musical constitui um rico 

acervo de informações e ideias sobre a cultura afro-brasileira, além 

de refletir a luta antirracista no país. Pesquisador sistemático das 

culturas africanas, desde 1981 publica livros e periódicos que 

discorrem sobre os aspectos dessas culturas no continente de origem 

e na diáspora. Kofi não é o único livro dedicado às crianças, ainda se 

podem citar, por exemplo, O Racismo explicado a meus filhos (2007) 

e Histórias do Tio Jimbo (2007). 

                                                 

39Luciana Mara Souza Soares (Colégio Estadual Bento Ribeiro); e-mail: 
Lumara_port@hotmail.com 
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Na obra que aqui é analisada especificamente, faz parceria com 

a ilustradora francesa Héléne Moreau, significativa na composição da 

narrativa, uma vez que as imagens também são relevantes ao contar 

narrativo. Pode-se afirmar que narram a história junto ao código 

verbal existente na obra. Kofi foi o primeiro livro brasileiro ilustrado 

pela artista, mas o sexto feito para o público infantil. 

Em Kofi o menino de fogo,Nei conta a história de um menino 

nascido em Gana, país africano cuja capital é Acra. Em princípio, 

relata-se a vida saudável de Kofi e sua família, conhecem-se os 

pormenores de sua cultura e percebe-se que, embora seu país não 

fosse independente, pertencesse à Inglaterra, a rotina familiar existia 

e sua estrutura era sólida, com papéis definidos para mães, pais e 

filhos. Estampam-se a figura do mais velho- como respeitada e 

admirada por todos- e a presença do Deus maior Onyame ou 

Onyankopon , determinante em suas vidas. 

Gana fica muito perto da linha do Equador, por isso é um país 

bastante quente. Sua área é um pouco maior que o estado de São 

Paulo. Rico em recursos naturais, era chamado Costa do Ouro, 

embora seus habitantes não desfrutassem de tal riqueza. Kofi e sua 

famíliamoravam em um complexo, conhecido no Brasil como quintal; 

um familiar constrói sua casa e outros vão construindo as suas no 

terreno. As habitações são construídas ao longo do muro e as portas 

dão para um quintal vazio no centro. Neste meio, brincavam Kofi e 

seus irmãos, jogavam bola, misturados aos animais, comuns na 

região. Ao pai cabiam as atividades de caça e pesca; em sua oficina 

de ferreiro produzia armas, ferramentas e outros objetos de metal. À 

mãe cabiam as atividades de plantação e colheita bem como as 

tarefas domésticas. No rio que fluía pela aldeia, as mulheres lavavam 

as roupas e por ele chegariam as pessoas que dali não eram. Vale 

ressaltar a relação entre os habitantes de Gana e a natureza, desta 
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necessitavam para sobrevivência, ela era a principal referência e a ela 

adoravam. 

Kofi era um menino negro, como todos em sua aldeia, e nunca 

havia visto um ser que fosse diferente deles. No entanto, ele sabia 

que existiam pessoas diferentes de seu povo, tentava imaginá-las, 

mas sempre a partir daquilo que conhecia; imaginava-as com jubas 

de leão, aspectos de milho verde, com plumas de aves, enfim, com 

características das imagens que lhe eram familiares. Cabe a esse 

momento uma reflexão acerca dos estereótipos criados sobre o 

desconhecido. Dessa forma costuma ser construída a relação 

colonizador-colonizado, com base em construções insólitas para uma 

cultura, mas não para a outra. 

Aqui é usado o conceito amplo de insólito,aquilo que nega o 

radical sólito, do verbo latino solere. Trata-se o prefixo in como uma 

indicação negativa daquilo que afirma tal radical,ou seja, o insólito é 

analisado como o não-habitual, o não-costumeiro. Como o habitual é 

visto como real e verdadeiro,é comum que se enxergue como insólito 

tudo quanto seja diferente do seu cotidiano. 

Pode-se afirmar, assim, que a relação colonizador-colonizado foi 

construída pelo colonizador de uma forma unilateral. Este apresenta o 

colonizado sob a ótica do diferente, do inferiorizado. Nesse contexto, 

foi criada historicamente uma desvalorização do homem negro e de 

tudo quanto a ele se referia. Tal afirmativa pode ser vislumbrada em 

Ricardo Franklin Ferreira, professor na área de psicologia e doutor em 

psicologia escolar e desenvolvimento da humanidade: 

Adicionando a visão de Gadamer(1993), para o qual a 

cultura é o meio universal da experiência,significando 
ser o indivíduo por ela constituído, pode-se assumir 

serem as qualidades ― negritude‖ e ― africanidade‖ 

aspectos constitutivos e essenciais das construções 

simbólicas do homem brasileiro, incluindo sua 

identidade,independente de seu aspecto físico. A visão 
deformada de tais qualidades, criada pelo europeu 

colonizador,que veio legitimar historicamente a 

dominação e o genocídio, direto ou indireto,dos 
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indivíduos considerados ―diferentes‖,não-

brancos,determina dificuldades para o desenvolvimento 
da identidade dos brasileiros afro-descendentes,além 

de efeitos nocivos nos relacionamentos pessoais,por 

terem suas construções simbólicas articuladas em torno 

de referências de identidade associadas a inferioridade 

e a outros valores vistos socialmente como negativos.( 
FERREIRA,2004.p.47) 

A partir das imagens criadas por Kofi sobre o outro,nota-se uma 

inversão desse referencial de estranhamento ao negro. O exótico, 

nesse momento, passa a ser o homem branco. Leva-se ao 

questionamento de quem de fato é outro. 

No dia em que chegou à aldeia de Kofi o colonizador europeu , 

o menino negro teve seu primeiro contato com homens diferentes de 

sua única referência. Surgiu aí o menino de fogo, um rapazinho 

branco de cabelos avermelhados, o qual também não conhecia 

pessoas como Kofi. Em princípio, houve o choque, o medo do 

desconhecido, depois surgiu a etapa do conhecimento, e eles se 

tocaram, identificaram-se. Após esse reconhecimento, os dois se 

uniram e brincaram consoante duas crianças ávidas por diversão e 

distantes dos problemas que certamente ali existiam. 

Por não conhecer o europeu, Kofi criava imagens estereotipadas 

desses homens, enxergava-os como elemento insólito, capaz de 

queimar, de virar fogo. Por outro lado, tal estranhamento também se 

dava, uma vez que o menino branco fazia suas ideias estereotipadas 

do menino negro. Julgava este uma pintura que soltaria tintas. 

Assim,Kofi , visto por outro ângulo, é o elemento insólito que 

desperta a curiosidade. Tem-se aí um debate sobre a relativização 

dos conceitos e olhares numa perspectiva de que o elemento tido 

como insólito e/ou inferior pode mudar dependendo do ângulo em 

que o mesmo é observado. 

Tendo em vista que a identidade está em constante 

transformação e é formada a partir da relação com o outro, a imagem 
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que se faz de um indivíduo pode influenciá-lo no conceito que este 

constrói de si próprio. Dentro desse espírito, a imagem estereotipada 

pode ser veiculada como verdade absoluta e influenciar o 

comportamento do sujeito observado. Para se esclarecer o conceito 

de identidade aqui trabalhado, vale citar o professor da Open 

University,Inglaterra, Stuart Hall: 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de 

que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

auto-suficiente, mas era formado na relação com ― 

outras pessoas importantes para ele‖, que mediavam 
para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a 

cultura – dos mundos que ele/ ela habitava. 

G.H.Mead,C.H. Cooley e os interacionistas simbólicos 

são as figuras-chave na sociologia que elaboraram esta 

concepção ― interativa‖ da identidade e do eu. De 
acordo com essa visão,que se tornou a concepção 

sociológica clássica da questão,a identidade é formada 

na ―interação‖ entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda 

tem um núcleo ou essência interior que é ― eu real‖, 

mas este é formado e modificado num diálogo contínuo 

com os mundos culturais ― exteriores‖ e as identidades 
que esses mundos oferecem. (HALL,2006.p.11) 

Reflete-se,assim, sobre o comportamento do homem brasileiro, 

sobretudo afro-descendente, integrante de uma sociedade que 

valoriza estereótipos europeus e, por isso, tem dificuldades de 

reconhecer outras belezas, inclusive a de seu povo que, em grande 

parte, não apresenta as características tidas como padrão. Como uma 

das causas para esse comportamento, destaca-se a chegada de 

africanos em nosso território entre 1.500 e 1850. A história de 

opressão e exploração implica um olhar inferiorizado ao negro que 

carrega o estigma de escravo, a conotação de homem inferior e fraco, 

marcas de sua condição de coisa, de objeto vendido pelo seu dono. 

Conforme indica Ferreira: 

Dois mecanismos decorrentes dessa negação podem 

ser historicamente observados – desde o extermínio 
dos afro-descendentes, como na época do Brasil 

Colônia, até um mecanismo de ― branqueamento‖. A 
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elite brasileira auto-identifica-se como branca. Assume 

as características do branco-europeu como 
representativas de sua superioridade étnica. Em 

contrapartida, o negro é visto como o tipo étnico e 

culturalmente inferior. Entre essa 

dicotomiaestabeleceu-se uma escala de valores, aqui 

chamada de gradiente étnico,de tal maneira que a 
pessoa cujas características a aproximam do tipo 

branco tendem a ser mais valorizada,e aquela cujas 

características são próximas do tipo negro tende a ser 

desvalorizada e socialmente repelida.( 

FERREIRA,2004.p.42) 

Dessa forma, a visão criada pelo europeu legitima o domínio 

sobre o negro e implica neste um sentimento de repulsa à sua 

origem, a seu legado cultural, a tudo quanto possa associá-lo aos 

seus. Enfoca-se, assim , a formação da identidade do indivíduo, uma 

vez que, segundo o sociólogo Bauman ( 1925), não é possível 

construir uma identidade sem que a alteridade seja levada em conta, 

uma vez que identidade é um conceito-chave para o entendimento da 

vida social. Compreende-se, seguindo essa linha de pensamento, que 

tanto o indivíduo quanto sua noção de realidade são constituídos nas 

relações interpessoais. 

Essa visão de inferioridade frente a si mesmo não se configura 

em Kofi, sobretudo porque seu pai é importante ao grupo social a que 

pertence, gozando a família de prestígio em tal comunidade. Não 

carregam o estigma de escravizados nem o conhecem. Há mais uma 

desconstrução do ideário de negro inferior e escravo tão veiculado em 

locais – enfatiza-se aqui o Brasil- em que a escravização de homens 

afro-descentes ocorreu. 

É assaz importante a forma como o homem construir-se-á, pois 

determinará sua auto-estima e sua maneira de existir nesse mundo 

social. Para que se possa compreender a problemática do afro-

descendente, é essencial que se observe como esse indivíduo 

desenvolve sua identidade num contexto em que é discriminado e 

colocado em situação de desprestígio. No Brasil especificamente, 
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desenvolveu-se um mecanismo de auto-proteção por aqueles que 

almejavam uma vida de sucesso dentro de uma sociedade 

excludente. Tal mecanismo consiste em desejar ser como o grupo 

dominante, espelhar-se naquele que é colocado como padrão. Esse 

comportamento reflete até os dias de hoje em nossa sociedade em 

valorizações de um padrão de beleza de um biótipo de um homem 

que não é tipicamente nacional; prestigiam-se o padrão físico e o 

comportamental semelhante ao do europeu. 

Vale, então, mencionar a ideologia do ―branqueamento‖, 

herança de nosso passado histórico. Desde o fim da escravidão , 

quando o negro deixou de servir ao branco e, para este, não possuía 

mais utilidade, pensou-se em tornar o Brasil uma terra de brancos, 

retornar os ex-escravos à ― sua África‖ e deixar a população brasileira 

longe de uma miscigenação. No final do século XIX, tal sociedade 

construiu a ideia de nação a partir do mesmo processo de 

branqueamento o qual deveria apagar a história de escravidão desse 

povo. O ―clarear a família‖ ainda pode ser ouvido pelos filhos como 

conselho dos pais, ou mesmo, como piadinhas em momentos 

descontraídos. Tais afirmativas são ratificadas na citação da 

Professora Francisca Maria do Nascimento Souza em: 

Ressalta-se que, desde o final do século XIX, a 

construção de identidade da nação brasileira esteve 
associada ao desejo da elite de branqueamento da 

população, apagando- por assim dizer- as marcas ( da 

violência) do processo de escravização. Conforme 

diversos estudiosos, a ideologia do branqueamento diz 

respeito à criação de um mecanismo que, filiado a 
pressupostos deterministas, apoiava a ideia da 

necessidade de clarear a população. 

(SOUZA,2007.p.18) 

Com a aprovação oficial da lei 11645/08 ,que torna obrigatório 

o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas de todo o território 

nacional, algumas temáticas relativas ao continente africano vêm 

sendo discutidas por professores e estudiosos em educação. Assim, a 
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produção literária nessa temática tornou-se mais ampla, o que 

implica grande ganho a nós brasileiros, visto que se trata do resgate 

de nossasraízes culturais, desconhecidas e/ou menosprezadas por 

grande parte de nossa população. Sendo assim, a tentativa de muitos 

estudiosos em resgatar e reconhecer os traçosque formam nossa 

identidade cultural já é um grande passo para desmistificar os 

referenciais negativos e equivocados que muitos possuem. Na obra 

em questão,há a desconstrução desses valores negativos atribuídos 

ao homem negro, sem, contudo, reduplicar o preconceito, sem 

estigmatizar o outro em defesa própria. 

É essencial que se discuta o papel da escola na formação da 

identidade do aluno, uma vez que aquela é entendida como um 

espaço onde o indivíduo desperta suas habilidades inatas, desenvolve 

outras capacidades e aprende a relacionar-se com os outros. Dessa 

forma, constrói sua identidade pessoal e sua identidade social, 

tornando-se um cidadão. Para isso, os profissionais da educação 

devem adaptar suas práticas em prol de um ensino singular e plural, 

bem como são as culturas existentes no país. 

Os debates a respeito da discriminação velada no Brasil devem 

estar presentes nas escolas a fim de que sejam desconstruídos 

conceitos infundados acerca de uma superioridade racial. Para tal, é 

importante conhecer a origem desses conceitos, é fundamental 

desvendar a herança cultural dos povos que originaram a nação 

brasileira.É essencial que os professores avaliem com cautela textos 

impregnados de conceitos pré-formados e mal formados. É válido 

salientar que os textos não devem ser considerados ingênuos, pois as 

mensagens ali existentes podem contribuir para a inferiorização de 

grupos étnicos, para a segregação das raças, para a construção de 

conceitos bastante discutíveis. Ainda vale debater a respeito de 

piadas, discursos orais passados por gerações, textos não-verbais, 

entre outros comunicadores, os quais salientam posturas e 
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pensamentos discriminatórios. Por fim, urge que o leitor passe a ler 

as mensagens de forma crítica para que não aceite as informações 

como verdades absolutas e incontestáveis. 

Para tanto, a escolha da obra lida em sala é fundamental a esse 

processo. A obra Kofi e o menino de fogo, por exemplo, permite-nos 

debater tudo quanto aqui foi exposto sem o julgamento do 

colonizador nem do colonizado. Colocam-se realidades e culturas 

diferentes de maneira ímpar, sem supervalorizar ou desmerecer uma 

em prol da outra. 

O colorido das imagens,a delicadeza dos traços que 

caracterizam os personagens negros e as imagens imaginadas  por 

Kofi a partir de suas características físicas atribuem prestígio aos 

seres descritos, colocam-nos sob nossa admiração. Constrói-se um 

referencial positivo desse biótipo pouco valorizado, sem a retórica do 

bem e do mal. No fim da narrativa, há uma passagem de tempo, e 

Kofi sai de seu país – já independente-para migrar à Europa a fim de 

se formar em professor. Como um grande mestre ,deixa-nos a lição 

de que o  conhecimento é a condição primordial para o não-

estranhamento e para a construção de uma identidade positivamente 

afirmada. Portanto, conhecer o outro é fundamental à quebra de 

imagens pré-concebidas consoante se percebe no fechamento da 

história em questão: 

Muitas coisas mudaram! Kofi envelheceu. Teve filhos, 

filhas, netos, netas, alunos e alunas. Tornou-se um 

mestre entre tantos outros mestres de seu povo. E 
ficou sabendo que os brancos não queimam como fogo. 

Entre seus melhores amigos, vários são brancos, que 

também sabem que a pele dos pretos não solta tinta. E 

que a melhor maneira de a gente entender as pessoas 

é encontrando e conhecendo elas. E, assim,sentindo 
que cada uma é um ser humano. Mesmo que sejam, na 

aparência, muito diferentes de nós. ( Lopes,1942.p.31) 

Por outro lado, entender quem é , de onde vem , quais os seus  

referenciais culturais constitui o processo de construção de  
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identidade do homem  e condição fundamental  à sua auto- 

valorização . Reitera-se o papel da escola nesse processo e afirma-se 

que trabalhar a identidade a partir da produção cultural da sociedade 

em que o aluno está inserido e motivar seu auto-reconhecimento é 

formá-lo plenamente. Nesse sentido, o professor de cultura afro-

brasileira Lúcio Sanfilippo acrescenta: 

O indivíduo possui um nome que o caracteriza, uma 

história de vida. [...] Uma nação também tem uma 

tradição e, também, uma identidade cultural. Essa 

identidade é essencial para que não haja confusão 

entre as pessoas, entre as ruas, entre os povos, para 
que não fique perdida. E a cultura exerce o papel 

identificador de comunidades, de cidades , de povos 

inteiros. Assim como o indivíduo tem suas 

características pessoais, as comunidades, as nações 

têm suas características culturais. E essas 
características, essas diferenças, são importantes para 

manutenção da espécie humana, diferenciada dos 

animais irracionais pela capacidade de 

construçãocultural . [...] 

(SANFILIPPO. Texto identidade e cidadania) 

Portanto o debate proposto neste artigo se faz hoje 

indispensável ao mundo acadêmico não apenas pela existência da lei 

11645/08, mas por promover reflexões importantes sobre as 

manifestações populares, sobre a origem do povo e a valorização da 

identidade cultural e da individual. 
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A MARCA DO INSÓLITO EM A LENDA DA PEMBA 

DE SOUZA, Wanessa Zanon40 
CHAGAS, Julia Rodrigues41 

RESUMO: Este trabalho pretende refletir sobre o insólito na obra A lenda 

da Pemba (2009), de Marcia Regina da Silva. A presença do sobrenaturalse 

faz notória desde o título que anuncia uma narrativa descomprometida com 

uma realidade empírica, impossível de ser provada como um fato realmente 

ocorrido: a lenda. Através de uma narrativa poética e fantástica, conta-se a 
história do amor impossível entre a princesa Mipemba e um jovem viajante, 

fato que originou a lenda da Pemba, presente tanto em nosso continente 

quanto no africano. Dessa forma, receberá atenção especial a importância 

da personagem feminina na criação do universo insólito. 

PALAVRAS-CHAVE: lenda, Literatura Infanto-Juvenil, insólito 

Abrigo do maravilhoso, do sonho e da fantasia, a literatura 

infanto-juvenil é o espaço onde o que transcende as muralhas da 

realidade, o incomum e excepcional, converte-se em possibilidades 

perfeitamente críveis dentro da lógica particular do universo infantil. 

Segundo a pesquisadora e crítica literária, Nelly Novaes Coelho, ―o 

maravilhoso sempre foi e continua sendo um dos elementos mais 

importantes da literatura destinada às crianças.‖ (2000, 54). Não é 

difícil, portanto, estabelecer a ponte entre esta modalidade literária e 

o insólito se considerarmos o sentido mais básico deste vocábulo. 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira apresenta, em seu 

dicionário, dois significados para a palavra ―insólito‖: 1 – Não sólito, 

desusado; contrário ao costume, ao uso, às regras, inabitual. 2 – 

Anormal, incomum, extraordinário (1986, 951). Nesses dois sentidos, 

a presença constante do elemento mágico na literatura infantil, 

rompendo a todo instante com as expectativas do natural e do lógico, 
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267 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

torna-a, por si só, intrinsecamente insólita.Portanto serão esses dois 

sentidos os aplicados a tal vocábulo no presente trabalho. 

Para discutir a relação entre literatura infantil e o insólito, foi 

escolhida a obra A Lenda da Pemba (2009), deMárcia Regina da Silva. 

A autora é professora e pesquisadora de artes e cultura africanas e 

afro-brasileiras. A ilustração do livro é de Rosana Paulino, bacharel 

em Gravura pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo cujo belíssimo trabalho contribui para a visualização dos 

fatos narrados, uma vez que concretiza as descrições e as emoções 

dos personagens, permitindo um diálogo ainda maior do leitor com a 

obra. As ilustrações, seja pelo tamanho ou pelas as cores, evocam 

aspectos da cultura africana, como o costume de pintar o corpo para 

se enfeitar, próprio de muitas sociedades tradicionais, além de 

interagir diretamente com o texto.  Em se tratando de um livro 

direcionado ao público infantil, não podemos nos esquecer de que 

esse componente é de extrema importância. 

A presença do insólito em A Lenda da Pemba se faz notória 

desde o título, pois este já anuncia uma narrativa descomprometida 

com uma realidade empírica, impossível de ser provada como um fato 

realmente ocorrido: a lenda. 

Presente também no Brasil, a lenda da pemba narra a história 

de Mipemba, filha do rei africano Liutabi. Nessa narrativa, a jovem é 

consagrada aos ancestrais de seu povo e a obediência aos padrões de 

sua cultura a impossibilitam de viver sua paixão por um jovem 

viajante. 

Utilizada em muitos cultos afrodescentes no Brasil, pemba é 

uma pedra feita de calium, argila branca típica do continente africano. 

À pedra, é atribuído o poder de elevar quem a utiliza ao plano 

metafísico e de mediar o contato entre o mundo concreto e o 

espiritual. Sendo assim, a lenda em questão tem o papel de explicar 
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o caráter sagrado desta pedra e de justificar o seu uso em rituais 

religiosos. 

Para melhor sistematizar esta análise, deve-se observar que o 

insólito se configura primeiramente em dois elementos da obra: os 

montes formados por um pó branco, Montes Kabanda, e o rio 

sagrado, denominado em outras versões da lenda como rio sagrado 

U-Sil; e ainda na consagração de Mipemba aos ancestrais de seu 

povo e nas intervenções divinas de Orumilá na trajetória da 

personagem, as quais desencadearam a lenda. 

Os Montes Kabanda e o rio sagrado, U-Sil, ajudam-nos a 

compreender a localização da aldeia onde vive a protagonista da 

nossa história. Os montes são formados por um pó branco e, aos 

seus pés, corria o rio sagrado. Esses são os principais motivos para 

que o povo de Mipemba e outros ali vivessem, pois buscavam agradar 

aos seus ancestrais e as divindades.  Além disso, devido ao caráter 

místico de tais elementos, eles nos antecipam o cenário sobrenatural 

da narrativa. 

A lenda ressalta-nos a presença de uma divindade específica, 

Orumilá, também conhecida como Ifá, deus da adivinhação, cultuada 

pelo povo Iorubá. Sua lenda conta que viveu na Terra muito tempo, 

mas que, por se irritar com seus filhos, foi morar no céu. Sua atitude 

teria deixado os homens desnorteados, pois a divindade fazia o papel 

de mediador ao revelar a vontade de Olorun (também chamado de 

Olodumare - o deus supremo), através do oráculo. Apesar de estar 

morando no céu, continua a observar os humanos e auxilia-nos 

quando preciso. 

Elaboradas a partir de uma necessidade humana de 

compreender e perpetuar um aspecto de sua cultura, as lendas 

podem ter como ponto de partida um fato real para o qual ainda não 

existe uma explicação conhecida. A obra selecionadarelata 

acontecimentos fantasiosos que se passaram em certo tempo e lugar 
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com a protagonista da história e seres sobrenaturais, as divindades. 

A transmissão predominantemente oral da lenda acarreta uma série 

de modificações dos fatos relatados ao longo do tempo, pois cada 

pessoa que a conta pode adicionar, diminuir ou substituir termos, 

sem contudo adulterar seu enredo basilar. As alterações, geralmente, 

ocorrem de forma intencional, tornando característico das lendas, que 

se alteram com o passar do tempo e de um região para outra, as 

variadas versões que possuem. 

Salvatore D`Onofrio, em sua obra Teoria do texto, explicita-nos 

que a lenda é 

ligada profundamente a entes sobrenaturais, e tem 

como atitude mental a crença; o relato legendário tem 
como heróis seres humanos cujo alto valor cívico ou 

espiritual estimula a imitação. (...) se origina a partir 

de um fato histórico, embora sua veracidade, com o 

passar do tempo, seja transfigurada pela imaginação 

popular. (2002, grifos do autor, p.109). 

Mescla de realidade e imaginação, a lenda configura-se como o 

terceiro lado de uma mesma moeda, um entrelugar onde o real e a 

fantasia não se distinguem mais, antes se fundem 

enextrincavelmente, o que acentua sobremaneira o caráter insólito da 

obra em análise. 

Faz-se necessário observar a importância da palavra falada para 

muitas culturas africanas e consequentemente da lenda enquanto 

modalidade essencialmente oral. Em África, para as chamadas 

sociedades tradicionais, independentes da escrita, a palavra falada 

tem origem divina e é, portanto, sagrada. Além disso, o não 

desenvolvimento da escrita faz da oralidade o principal meio de 

transmissão e manutenção da cultura, história e valores de um povo. 

Daí a grande importância de recursos como adágios, provérbios e das 

lendas para essas culturas. 

A lenda da Pemba inicia apresentando-nos uma tradicional 

aldeia africana na qual a mulher tem suas atividades pré-
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determinadas. A protagonista da obra, a princesa Mipemba, é símbolo 

da postura submissa que as mulheres deveriam ter, sendo capaz de 

abdicar de sua realização amorosa e felicidade para dar continuidade 

à tradição cultural de seu povo. 

Além de ser uma bela jovem, filha do rei da aldeia, Mipemba 

recebeu a incumbência de manter-se pura para homenagear os 

ancestrais que regiam e protegiam seu reino. Essa condição da 

personagem pode ser considerada insólita se tomarmos como 

referência a cultura ocidental, no entanto, nas aldeias africanas 

tradicionais este costume está incorporado em seus valores. 

Uma das formas mais comuns de culto aos ancestrais são 

oferendas, que podem ser de comidas, objetos, animais e até 

pessoas. Sendo a beleza feminina algo fortemente ligado à 

sexualidade e à sedução, é por se destacar neste aspecto, que 

Mipemba tem consagrado aos deuses o seu corpo, não podendo ser 

nunca tocada por homem algum. Essa veneração aos ancestrais 

ocorre pela necessidade de preservar a memória de gerações 

passadas ou para que eles façam a intermediação com o plano 

espiritual. Por isso uma promessa feita deveria ser rigorosamente 

obedecida. 

A princesa recebeu o privilégio de homenagear seus ancestrais 

com seu destino por ser uma jovem de rara beleza, gentil, alegre, 

encantadora.  Mesmo prometida aos ancestrais de seu povo desde o 

nascimento, ela se apaixona por um jovem viajante. No entanto, ela 

não abdica de suas tradições por seu grande amor.  Esta atitude 

demonstra o valor que os diversos grupos africanos conferem à sua 

cultura ancestral. 

A narrativa demonstra a submissão de Mipemba aos valores 

culturais e sociais de sua aldeia, e, buscando salientar esta 

personalidade frágil, sua construção predomina no exterior e a beleza 

física da personagem é bastante evidenciada como na passagem: ―Os 
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cabelos emolduravam o seu rosto negro como um Jamelão; seus 

olhos eram brilhantes como estrelas‖ (SILVA, 2009, p.6). Os 

sentimentos e pensamentos de Mipemba não importam uma vez que 

não podem ser expressados e tão pouco vivenciados por ela, devido à 

sua condição. A caracterização limita-se a descrever a personagem 

fisicamente e enumerar suas atribuições na aldeia, destacando, 

portanto, um comportamento condizente ao de uma jovem que 

deveria manter-se imaculada. 

A submissão da personagem é superada temporariamente 

devido ao ―suave calor no coração‖ (SILVA, 2009, p.15) e 

posteriormente ao calor que tomou todo o seu corpo. Mipemba sabe 

que seu amor é impossível, mas o sentimento não pode ser 

controlado. Mesmo não tendo coragem de romper definitivamente 

com o pai e suas ―responsabilidades‖, encontra-se com seu primeiro 

amor algumas vezes, mesmo sendo algo completamente contrário ao 

consentimento de seu pai e rei, portanto, uma dupla desobediência. 

O jovem casal tem consciência da impossibilidade do 

relacionamento, mas os encontros furtivos permaneceram por algum 

tempo. Viam-se todas as tardes, o que lhes suscitava ―aquele calor 

no coração‖ (SILVA, 2009, p.16). A história aproxima-se de seus 

contornos trágicos quando o jovem declara ao rei o que acontecia: 

―Ao ouvir o jovem, o rei ficou furioso e ordenou-lhe que partisse 

imediatamente, dizendo-lhe que se descumprisse sua ordem, seria 

atirado aos crocodilos que moravam no rio sagrado‖ (SILVA, 2009, 

p.16). 

Desrespeitando a ordem do rei, ainda que com receio, o casal 

planeja um último encontro para despedirem-se, mas a 

impetuosidade do jovem estrangeiro é punida com a morte, como o 

rei havia ameaçado. As promessas feitas às divindades são de grande 

importância para a aldeia, pois a desobediência aos ancestrais 

poderia acarretar inimagináveis consequências. 



272 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

A partir desse momento da narrativa, os limites entre o real e 

irreal tornam-se sutis, pois ao descobrir o ocorrido, Mipemba 

―desesperou-se de tal maneira que se lançou aos pés dos Montes 

Kabanda e esfregou seu corpo e seu rosto com aquele pó, na 

tentativa de sentir uma dor que superasse a ausência do seu primeiro 

amor‖ (SILVA, 2009, p.22). O ato da jovem evidencia o pesar pela 

morte do seu amado e objetiva aplacar seu sofrimento. A união dos 

dois elementos insólitos da cultura de sua aldeia, os Montes Kabanda 

e o rio sagrado, inicia o processo de criação da lenda. 

Para as sociedades tradicionais, os elementos da natureza 

também possuem caráter sagrado. Isso porque, dentro da lógica 

dessas culturas, o homem, a natureza e o plano espiritual estão 

interligados constituindo-se um único todo. Os seres existentes, 

animados ou inanimados, do plano físico e metafísico, são dotados de 

uma força divina geradora e mantenedora da vida, da harmonia e do 

equilíbrio: 

A corrente vital, dado que surgindo de um mesmo 

princípio constitui uma força ou energia de idêntica 

qualidade para todos os seres. (...) Onipresente em 

todo o mundo sensível, a sua difusão habilita que os 

especialistas se refiram a esta energia no plural: forças 
vitais. A força primordial ou preexistente é concebida 

como o princípio do qual se originou a criação e 

expansão do universo. (2007, p.139). 

Portanto, a sacralização do rio U- Sil e dos montes Kabanda na 

narrativa, outro fato insólito da perspectiva ocidental, adquire 

contornos e substâncias sólitos se observado pelo prisma das 

sociedades tradicionais africanas. 

Os montes formados pelo pó branco são os causadores do 

aparecimento do fantástico, pois, a partir do momento que Mipemba 

esfrega-se neste pó, iniciam-se acontecimentos estranhos, 

proporcionando o insólito na narrativa e, consequentemente, 

provocando o leitor, que não consegue explicar racionalmente os fatos 
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ocorridos com a personagem.  Esse ato da jovem é o fator 

preponderante das mudanças na narrativa, pois é a partir dele que 

tem início a atuação das forças sobrenaturais na lenda. Sendo assim, 

o insólito é o elemento desencadeador das mudanças na narrativa, 

uma vez que rompe com as expectativas geradas, promovendo uma 

transgressão. Segundo Todorov, insólito, as forças sobrenaturais 

manifestam-se na narrativa exatamente para romper com o lógico e 

com o esperado: 

O elemento maravilhoso é a matéria que melhor 
preenche essa função precisa: trazer uma modificação 

da situação precedente, romper o equilíbrio. (...) A 

função social e a função literária do sobrenatural são 

uma única: trata-se da transgressão de uma lei. Seja 

no interior da vida social ou da narrativa, a intervenção 
do elemento maravilhoso constitui sempre uma ruptura 

no sistema de regras preestabelecidas, e acha nisso sua 

justificação. (TODOROV, 1970, 163-164) 

A complacência da divindade Orunmilá ante o sofrimento da 

jovem princesa desperta novamente o leitor para o caráter fantástico 

da narrativa definido por Todorov como sendo ―(...) a hesitação 

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

acontecimento aparentemente sobrenatural‖ (TODOROV, 1975, p. 

31). A interferência de uma divindade, recorrente nos contos 

africanos, rompe com a realidade indiciando-nos a continuidade 

inabitual da narrativa, pois a divindade Orunmilá ordenou aos 

ancestrais protetores da aldeia, que recolhessem a jovem princesa: 

―Os guerreiros assistiram assombrados, quando o corpo de Mipemba, 

ao mesmo tempo que se elevava em direção aos céus, transformava-

se em pó, e esse pó, ao atingir as águas do rio sagrado, formava uma 

grande massa branca‖ (SILVA, 2009, 24). 

Novamente, um fato insólito, uma intervenção divina, sendo 

assim considerado sob uma perspectiva ocidental baseada na razão, 

porque está fora dos limites do esperado. Já nas sociedades africanas 

tradicionais é sólito e natural, uma vez que tais intervenções não são 
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fatos extraordinários e sim cotidianos, não tendo sequer o status de 

sobrenatural para as culturas que partilham dessa mesma 

cosmovisão. 

A elevação da personagem seguida de sua metamorfose amplia 

o estranhamento proporcionado pela narrativa. O evento sobrenatural 

desdobra-se, pois Mipemba passa por duas transformações: primeiro 

a personagem transforma-se em pó, devido à intervenção da 

divindade Orunmilá e depois em uma grande massa branca, ao ter 

contato com o rio sagrado. 

Adensando o fantástico da narrativa e da metamorfose, temos 

as propriedades ―mágicas‖ da massa branca originada por Mipemba, 

descoberta casualmente por alguns guerreiros de sua tribo: 

Quando o rei, acompanhado por uma multidão, chegou 

e viu o que estava acontecendo, partiu furioso para 

punir os guerreiros. Um deles, na tentativa de se 
defender, tocou seu corpo com as mãos ungidas pela 

massa branca. Neste momento, a ira do rei se esvaiu e 

ele não castigou os guerreiros (SILVA, 2009, 24). 

A transgressão da personagem pode parecer ínfima, contudo 

seu ato culminou em sua ascensão e conferiu ao pó branco o caráter 

sagrado que possui hoje em dia: ―Acredita-se que, por conter a força 

vital que une o reino dos vivos e dos mortos, os desenhos realizados 

com ela têm o poder de estabelecer o contato com as entidades do 

mundo invisível.‖ (SILVA, 2009, 29). A miraculosidade do pó é 

associada às características da princesa, uma vez que, quando ele é 

tocado, traz paz, alegria, harmonia para a pessoa. 

Portanto, a atitude de Mipemba é o fator desencadeador do 

insólito na narrativa, que se baseou durante toda a história nas 

incertezas dos fatos e na hesitação gerada pelos acontecimentos 

extraordinários com a princesa. Graças a esta impossível história de 

amor e seu desfecho trágico, a crença da pemba como um pó 

sagrado, que traz o bem para as pessoas que o usam, atravessou 
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gerações e permanece viva até nossos dia, e é considerada um dos 

mais antigos elementos que compõe os rituais africanos. Seja em 

pedra ou em pó, a pemba é usada na maioria dos rituais da 

umbanda, festas, cerimônias, solenidades em todo o continente 

africano e em nosso país, beneficiando aqueles que a usam. 
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 O INSÓLITO EM O PEQUENO PRÍNCIPE 

CAMPOS, Talita da Silva42 

RESUMO: Durante décadas a Literatura Infantil esteve no centro de 

diversos debates. O foco de tais questionamentos estava centrado na 

determinação de sua função: arte literária ou uma espécie de construção 

textual com finalidades pedagógicas. O fato é que a Literatura é um 
fenômeno de linguagem que não acontece desvinculado de nossas 

experiências sociais, culturais entre outras e por tais razões ambas as 

características estão presentes em sua constituição. 

Toda a Literatura destinada aos pequenos e jovens leitores trará em si o 

objetivo de contribuir com a formação do ser. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as características dos personagens 
desta insólita e maravilhosa narrativa relacionando-os com as reflexões 

acerca da condição humana, refletindo sobre os sentimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil, Leitura, Valores 

ABSTRACT: For decades, the Children's Literature was at the center of 

many debates. The focus of such questioning was focused on determining 
its function: literary art or a kind of textual construction for educational 

purposes. The fact is that literature is a phenomenon of language that does 

not take place divorced from our social experiences, cultural and other 

reasons and these features are present both in its constitution. All the 

literature aimed at small and young readers will in itself the objective of 
contributing to the formation of being. This work aims to analyze the 

characteristics of the characters in this strange and wonderful narrative 

linking them with the reflections about the human condition, reflecting on 

the feelings. 

KEYWORDS: Literatura Infantil, Leitura, Valores 
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―O essencial é invisível aos olhos, é 
preciso enxergar com o coração.‖ 

(Saint Exupéry) 

 

 
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA OBRA E CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

O Pequeno Príncipe 43 é um romance do escritor francês Antoine 

de Saint-Exupéry (1900-1944). 

Exupéry foi piloto na segunda Guerra Mundial e faleceu durante 

uma missão de reconhecimento. 

O romance foi publicado no ano de 1943 nos Estados Unidos. 

Não podemos dizer que aparentemente trata-se de um livro para as 

crianças, pois aparências são recursos muito bem utilizados por 

Exupéry na produção desta obra de grande valor poético e filosófico. 

O Pequeno Príncipe é o livro francês mais vendido no mundo 

com cerca de 80 milhões de exemplares vendidos e mais de 500 

edições. Trata-se da terceira44 obra literária mais traduzida no 

mundo, tendo sido publicada em 160 línguas ou dialetos. 

A Literatura infantil tem como uma de suas características 

principais destacar o maravilhoso, o inimaginável e especialmente o 

insólito. 

Entendemos como insólitas todas as situações que acontecem 

fora das nossas possibilidades de entendimento. Os fenômenos 

insólitos ocorrem fora da esfera previsível ou da lógica natural das 

coisas como estamos acostumados a presenciar e por isso a 

Literatura infantil possui um campo tão vasto e significativo e pode 

                                                 

43 Le Petit Prince 

44 A obra mais traduzida é a Bíblia Sagrada a e segunda obra é o livro ―O Peregrino‖ 

do autor John Bunyan que foi publicado na Inglaterra em 1678. O livro é uma 
alegoria da vida cristã. 
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além de estimular o hábito da leitura propiciar a reflexão em torno de 

experiências ainda não vivenciadas pelo indivíduo. 

A obra O Pequeno Príncipe tem como temática as reflexões 

sobre os sentimentos e valores que estão presentes nos seres 

humanos, aborda a busca pelo conhecimento, algo que ansiamos 

encontrar mesmo sem saber exatamente do que se trata ou mesmo 

onde encontrar. A narrativa é estruturada em torno da amizade que 

se constrói entre um piloto de avião que sofre um acidente e cai no 

deserto e um misterioso príncipe que veio do asteróide B-612. 

Uma característica ressaltada na obra é o estímulo para que 

analisemos as coisas e o mundo ao nosso redor com uma visão mais 

aprofundada, mais demorada e não tão superficial. Esse é o objetivo 

da Literatura, despertar e desenvolver no ser uma sensibilidade mais 

apurada, mais refinada que permita aos homens refletirem sobre sua 

condição. 

De acordo com MALRAUX (2000, 185) ―talvez uma das funções 

mais importantes da arte consista em conscientizar os homens da 

grandeza que eles ignoram trazer em si‖. 

Propomos agora uma atividade de percepção, um convite ao 

embarque nessa viagem insólita. 

Para você o que representa o desenho apresentado na figura 1? 

FIG.1 
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Se você rapidamente respondeu: ―- Um chapéu!‖. Enganou-se, 

trata-se de uma jiboia engolindo um elefante (figura 245). 

Não fique desapontado, você não foi traído por seus olhos, você 

é apenas uma ―pessoa grande‖. 

Segundo EXUPÉRY (2009,7) ―as pessoas grandes têm sempre 

necessidade de explicações detalhadas‖. 

FIG.2 

Retomamos agora a nossa reflexão central: o essencial não é 

visível aos olhos, precisamos aprender a enxergar com nossos 

corações. 

LITERATURA INFANTIL: ARTE OU PEDAGOGIA? 

No passado, a Literatura Infantil não desfrutou do merecido 

mérito que lhe era devido, pois certos autores afirmavam não 

conseguir grande notoriedade com a produção de tais obras. 

Com a adoção do livro didático, o mercado editorial percebeu 

um novo campo de atuação que estaria começando a se expandir 

ainda que de forma lenta através da compra de livros pelas escolas. 

Podemos ressaltar o fato de que na escola os alunos pouquíssimas 

                                                 

45 A figura ilustra parte da narrativa de abertura do livro na qual o autor explica que 

fez o desenho aos seis anos de idade (figura 1) após ter lido um livro sobre 
florestas e ter se impressionado com a informação de que uma jiboia pode engolir 

grandes presas sem mastigar. Ele afirmava que toda vez que perguntava a um 
adulto do que se tratava seu desenho, todos respondiam se tratar de um chapéu. 
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vezes têm a oportunidade de escolher os livros que lerão geralmente 

essas escolhas são feitas previamente por um professor ou grupo de 

professores que adota uma série de paradidáticos para realizar um 

projeto de leitura; projeto este que acaba restringindo a leitura a um 

exercício de localização de informações no texto para que ao final 

seja preenchida uma ficha de leitura. 

Um questionamento sempre esteve presente quando o assunto 

é Literatura Infantil- afinal qual é a sua finalidade: divertir ou 

instruir? 

Fato é que nem sempre houve uma distinção clara das suas 

funções e talvez também não fosse pertinente fazê-lo, pois, tal 

divisão acabaria limitando o universo de criação dos autores e 

empobreceria uma obra tão fantástica. 

Segundo Nelly Novaes Coelho: 

A literatura, e em especial a infantil, tem um papel 

fundamental a cumprir nesta sociedade em 

transformação: a de servir como agente de formação, 

seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 
leitor/texto estimulado pela escola. (COELHO, 2000,15) 

A literatura destinada às crianças e jovens não pode ser 

estruturada em torno fórmulas rigorosas e repletas de informações ou 

simplesmente permeada por construções fantasiosas ricas em belas 

ilustrações que em pouco ou nada são capazes de surpreender e 

cativar nossos iniciantes leitores. 

Essa literatura colabora com a formação do ser e está 

diretamente relacionada a uma das atividades básicas do indivíduo 

em sociedade: a leitura. Seja como recurso ao processo de 

alfabetização e formação de leitores ou como fonte de prazer e 

divertimento a Literatura Infantil não pode ser polarizada até porque 

suas duas dimensões de produção não são excludentes. 

Sobre as funções da Literatura infantil Soriano afirma que: 
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Ela pode não querer ensinar, mas se dirige, apesar de 

tudo, a uma idade que é a da aprendizagem linguística. 
O livro em questão, por mais simplificado e gratuito que 

seja, aparece sempre ao jovem leitor como uma 

mensagem codificada que ele deve decodificar se quiser 

atingir o prazer (afetivo, estético ou outro) que se deixa 

entrever e assimilar ao mesmo tempo as informações 
concernentes ao real que estão contidas na obra. [...] 

Se a infância é um período de aprendizagem, [...] toda 

mensagem que se destina a ela, ao longo desse 

período, tem necessariamente uma vocação 

pedagógica. A literatura infantil é também ela 

necessariamente pedagógica, no sentido amplo do 
termo, e assim permanece mesmo no caso em que ela 

se define como literatura de puro entretenimento, pois 

a mensagem que ela transmite então é a de que não há 

mensagem, e que é mais importante o divertir-se do 

que preencher falhas (de conhecimento). (Soriano, 
1975) 46 

UMA NARRATIVA INSÓLITA 

No romance O Pequeno Príncipe o narrador é o piloto do avião 

que após sofrer um acidente depara-se no meio deserto em 

companhia de um principezinho vindo de outro planeta. 

Exupéry, autor da obra, foi piloto de avião e o livro foi publicado 

um ano antes de seu falecimento durante uma missão de 

reconhecimento aéreo. 

O piloto de avião narra os fatos que vão acontecendo durante o 

período em que permaneceu no deserto tentando consertar seu 

avião. Ele expõe suas experiências e as vivenciadas também pelo 

príncipe como verdades, assumindo que testemunhou boa parte dos 

fatos narrados. 

O dialogismo permeia boa parte da narrativa, porém, o 

narrador dirige-se a um tu, a alguém que não se faz ouvir na 

superfície narrativa, mas que por vezes é questionado e de certa 

forma a provoca. 

                                                 

46In: COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil. São Paulo: Moderna, 2000. (p.31) 
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O foco da narrativa é subjetivo, o narrador sempre esclarece os 

detalhes em torno dos acontecimentos, é capaz de captar e 

apresentar com precisão o interior dos personagens. 

O gênero da narrativa é um romance que se estrutura em uma 

busca de conhecimentos motivada por um sistema de valores 

complexos. 

Os acontecimentos neste romance estão sempre estruturados 

em torno do problema-eixo que poderíamos colocar como o 

questionamento do piloto sobre a existência ou não do príncipe do 

qual ficara amigo, exigindo do leitor uma capacidade de atenção e 

concentração. 

O PEQUENO PRÍNCIPE E A TRANSFORMAÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA 

A viagem do pequeno príncipe por vários planetas desvenda 

várias facetas da condição humana: rei, vaidoso, bêbado, rosa, 

raposa são personagens repletos de metáforas que dimensionam 

essas condições. 

A leitura desta obra funciona como exercício cognitivo voltado 

para a compreensão do ser humano e a forma como ele estabelece 

relações consigo próprio e com os demais. 

Educar as novas gerações tem se tornado um desafio complexo 

para pais, educadores e sociedades em geral. Cada vez mais é 

necessário despertar ou resgatar valores que vem sendo deixados de 

lado em uma sociedade marcada pelo consumismo e imediatismo na 

qual as relações são frias e efêmeras. 

Na opinião de Margaret Mead: ―Chegamos ao ponto em que 

temos de educar as pessoas naquilo que ninguém sabia ontem, e 
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prepará-las para aquilo que ninguém sabe ainda, mas que alguns 

terão que saber amanhã‖. (MEAD, 1968) 47 

VALORES ANTIGOS X VALORES NOVOS 

A Literatura Infantil é sensível às transformações pelas quais o 

mundo está passando e tende a reorganizar seu próprio sistema de 

valores tomando consciência da nova mentalidade que vem se 

formando. 

Os valores tradicionais consolidados no século XIX já são alvo 

de questionamento por uma gama crescente de novos valores 

surgidos em reação aos antigos. Os dois tipos de valores disputam 

espaço, porém o que observamos nas produções mais recentes é um 

comprometimento com o exercício crítico da cidadania feito por um 

ser que busca se posicionar historicamente e socialmente e que 

compreende que os bens culturais produzidos devem ser acessíveis a 

todos. 

Predominam os valores humanistas e a separação entre o bem 

e o mal sempre é ressaltada. O indivíduo deve sempre almejar 

qualidades e não somente a prosperidade material. 

No quadro 1, estabelecemos um comparativo entre os valores 

tradicionais e os novos valores que vêm sendo desenvolvidos na 

literatura infantil 

Quadro 1- Valores antigos e novos valores 

Tradicional O Novo 

Espírito Individualista Espírito solidário 

Obediência absoluta à Questionamento da 

                                                 

47 In: COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil. São Paulo: Moderna, 2000. (p.31) 
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autoridade autoridade 

Sistema social fundado na 

valorização do ter e 

parecer, acima do ser 

Sistema social fundado na 

valorização do fazer 

como manifestação 

autêntica do ser 

Moral dogmática Moral da responsabilidade 

ética 

 

PERSONAGENS-TIPO 

O personagem-tipo é aquele caracterizado pela função que 

exerce e por características inerentes ao seu desenvolvimento. Na 

obra de Exupéry o principezinho é retratado através de uma 

perspectiva ingênua, delicada e nobre 

PERSONAGENS CARÁTER 

Os personagens caráter representam padrões morais e através 

da análise de suas características podemos refletir sobre os valores 

que estão sendo criticados e os novos valores que estão sendo 

propostos. 

Suas ações, impulsos, pensamentos e transgressões revelam 

sempre aspectos do caráter, de sua estrutura ética ou afetiva e por 

isso eles são utilizados como exemplares de uma espécie de 

comportamento que após passar pelo nosso juízo de valor podem ser 

aprovados ou reprovados. 

Passemos agora a uma breve análise dos personagens caráter 

da narrativa: 

Rei- Crítica ao autoritarismo e suas verdades absolutas e a uma 

obediência que se consagra através do poder imposto aos homens. 
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―- Majestade... sobre quem reinais? 

- Sobre tudo- respondeu o rei, com uma grande 
simplicidade. 

- Sobre tudo? 

O rei com um gesto simples, indicou seu planeta, os 

outros planetas, e também as estrelas. 

- Sobre tudo isso? 
- Sobre tudo isso... – respondeu o rei. 

Pois ele não era um monarca absoluto, era também um 

monarca universal. 

- E as estrelas vos obedecem? 

-Sem dúvida- disse o rei. - Obedecem prontamente. Eu 

não tolero indisciplina. (...) 
- Eu desejava ver um pôr do sol... Fazei-me esse favor. 

Ordenai ao sol que se ponha 

- Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a 

outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou 

transforma-se numa gaivota, e o general não 
executasse a ordem recebida, quem ele ou eu, estaria 

errado? 

-Vós- respondeu com firmeza o principezinho. 

-Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um 

pode dar- replicou o rei.- A autoridade se baseia na 
razão.(...)Eu tenho o direito de exigir obediência 

porque minhas ordens são razoáveis. (p.28) 

Vaidoso- Questionamento de um sistema social fundado na 

valorização do ter, parecer no lugar do ser. Incentiva a reflexão a 

respeito dos ascenderam socialmente através de seus esforços 

pessoais, trabalho, estudo entre outras virtudes. 

―Ah! Ah! Um admirador vem visitar-me! - exclamou a 

distância o vaidoso, mal avistara o principezinho. 

Porque, para os vaidosos, os outros homens são seus 

admiradores. (...) 

-Não é verdade que tu me admiras muito? – perguntou 

ele ao pequeno príncipe. 
-Que quer dizer ―admirar‖? 

-―Admirar‖ significa reconhecer que eu sou o homem 

mais belo, mais bem-vestido, mais rico e mais 

inteligente de todo o planeta. 

-Mas só tu moras no teu planeta! 
- Dá-me esse prazer. Admira-me assim mesmo! 

-Eu te admiro – disse o principezinho, dando os 

ombros. -Mas de que te serve isso? (p.30-31) 
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Bêbado- Propõe a reflexão sobre a conduta humana e suas 

conseqüências, ou seja, premia-se a virtude e castiga-se o vício. 

-Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se 

encontrava silenciosamente acomodado diante de 

inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. 
-Eu bebo- respondeu o bêbado, com ar triste. 

-Por que bebes? – perguntou-lhe o pequeno príncipe. 

-Para esquecer- respondeu o beberrão. 

-Esquecer o quê?- indagou o principezinho, que já 

começava a sentir pena dele. 
-Esquecer que eu tenho vergonha- confessou o bêbado, 

baixando a cabeça. 

-Vergonha de quê?- perguntou o príncipe, que desejava 

socorrê-lo. 

-Vergonha de beber!- concluiu o beberrão, encerrando-

se definitivamente no seu silêncio. 
E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. (p.32) 

Empresário (ou homem de negócios)- Proposição de um ideal 

de justiça no qual as agudas diferenças entre classes sociais possam 

desaparecer, concepção de trabalho como meio de realização e não 

somente como forma de ganhar dinheiro. 

―(...)- Tu possuis as estrelas? 
-Sim. (...) 

-E de que te serve possuir as estrelas? 

-Serve-me para ser rico? 

-Para comprar outras estrelas, se alguém achar. (...) 

-Como pode a gente possuir as estrelas? 
-De quem são elas?- respondeu exaltado, o empresário. 

-Eu não sei. De ninguém. 

-Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro.‖ 

(p.34) 

Acendedor de lampiões- Crítica a rigidez extrema, imposição de 

limites, fixação de regras sem que haja uma reflexão sobre sua 

função. 

―Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? 

É o regulamento- respondeu o acendedor. – Bom dia. 

-Qual é o regulamento? 

-É apagar meu lampião. Boa noite. 

E tornou a acender. 

-Mas por que acabas de acendê-lo de novo? 
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- É regulamento – respondeu o acendedor. 

- Eu não compreendo – disse o príncipe. 
-Não é para compreender- disse o acendedor. – 

Regulamento é regulamento. Bom dia. 

E apagou o lampião. (p.36) 

Geógrafo- Reflexão em torno da necessidade do homem de 

compreender e explicar tudo de maneira racional, lógica embora 

muitas vezes seu entendimento esteja limitado. 

―(...) Que livro é esse? - indagou-lhe o pequeno 
príncipe. - Que faz o senhor aqui? 

-Sou geógrafo- respondeu o velho. 

-Que é um geógrafo?-perguntou o principezinho. 

-É um especialista que sabe onde se encontram os 

mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. 

(...) 
-O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? 

-Não sei te dizer- disse o geógrafo. 

-Ah!(O principezinho estava decepcionado.) E 

montanhas? 

-Não sei te dizer- disse o geógrafo. 
-E cidades, e rios, e desertos? 

-Também não sei te dizer- disse o geógrafo pela 

terceira vez. 

-Mas o senhor é geógrafo! 

-É verdade- disse o geógrafo. – Mas não sou 
explorador. Faltam-me exploradores!Não é o geógrafo 

quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os 

mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito 

importante para ficar passeando. Nunca abandona a 

sua escrivaninha.Mas recebe os exploradores, 
interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando 

algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um 

inquérito sobre a moral do explorador. 

-Por quê? 

-Porque um explorador que mentisse produziria 

catástrofes nos livros de geografia. (...) 
-É possível. Pois bem, quando a moral do explorador 

parece boa,faz-se uma investigação sobre a sua 

descoberta. 

-Vai-se vê-la? 

-Não seria muito complicado. Mas exige-se do 
explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por 

exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é 

essencial que ele traga grandes pedras.‖ (p.38-39) 
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Rosa- Crítica a interdição da mulher na sociedade tradicional 

(por vezes muito machista) e sua colocação como um ser frágil que 

depende de proteção externa, que não possui autoridade sobre si 

própria. Ruptura com os padrões dos relacionamentos homem-

mulher. 

―- Como és bonita! 

- É verdade – respondeu a flor docemente.  - E nasci ao 
mesmo tempo que o sol... 

O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era 

modesta. Mas ela era tão envolvente! 

-Creio que é hora do café da manhã- acrescentou ela. –

Tu poderias cuidar de mim. (...) 
Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua 

doentia vaidade. (...) 

Então o principezinho, apesar da sinceridade do seu 

amor, logo começara a duvidar dela. (p.25) 

Raposa- Valorização da responsabilidade do eu face aos outros. 

Tomada de consciência em função dos deveres e dos direitos. 

―-Bom dia – disse a raposa. 

-Bom dia – respondeu educadamente o pequeno 

príncipe, que, olhando a sua volta, nada viu. (...) 
- Vem brincar comigo- propôs ele. – Estou tão triste... 

-Eu não posso brincar contigo – disse a raposa. – Não 

me cativaram ainda. 

-Ah!Desculpa – disse o principezinho. 

Mas, após refletir, acrescentou: 
-Que quer dizer ―cativar‖?(...) 

-É algo quase sempre esquecido – disse a raposa. – 

Significa ―criar laços‖... 

-Criar laços? 

-Exatamente – disse a raposa. – Tu não és ainda para 
mim senão um garoto inteiramente igual a cem outros 

garotos. E eu não tenho necessidade de ti.E tu também 

não tens necessidade de mim.Não passo a teus olhos 

de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se 

tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. 

Serás para mim único no mundo.E eu serei para ti 
única no mundo.‖ (p.46) 



289 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA: CONSTRUINDO UM LEITOR 
E TRANSFORMANDO O CIDADÃO 

Um projeto de ensino/estudo da Literatura Infantil deve 

considerar os seguintes fatores: 

 Concepção da criança como aprendiz da cultura 

 Concepção da literatura como um fenômeno da linguagem 

que resulta de uma experiência existencial/social/cultural 

 Valorização das relações ente história, literatura e cultura. 

 Compreensão da leitura como diálogo entre texto-leitor-

mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Pequeno Príncipe é uma obra repleta de lições de vida e seu 

caráter atemporal deve-se a profunda abordagem de temas como: a 

pureza da infância, curiosidade, amizade e as descobertas e 

decepções vividas pelo menino nos ensinam a enfrentar a vida de um 

modo diferente. 

E nas palavras de Exupéry ―- os homens não têm mais tempo 

de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto em lojas, Mas 

como não há lojas de amigos, os homens não tem mais amigos. Se tu 

queres um amigo, cativa-me!‖ (EXUPÉRY, 2009,47) 

Lembre da lição: você se torna eternamente responsável por 

aquilo que cativas. 
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MONTEIRO LOBATO: LITERATURA E ENSINO DE 

LÍNGUA 

CAMARA, Tania Maria Nunes de Lima48 

RESUMO: Fazer com que o aluno conheça a obra de Monteiro Lobato 
caracteriza o professor preocupado com a formação daquele. Em primeiro 

lugar, está a importância do autor em apresentar uma literatura para 

crianças, sem menosprezar a capacidade de compreensão destas sobre os 

textos que lhes chegam às mãos. Em segundo, a marca de brasilidade que 

os textos apresentam, com cenários, personagens e situações com os quais 
criança brasileira facilmente se identifica. Em terceiro, a exploração do 

elemento linguístico na produção de sentido, tendo o humor como base 

frequente da produção. A presente comunicação tem a finalidade de 

aproximar o linguístico do literário, tomando a obra Emília no país da 

gramática como recurso estratégico do ensino da língua portuguesa de 

maneira mais dinâmica e envolvente. 

PALAVRAS-CHAVE: Monteiro Lobato; Emília no país da gramática; Língua 

portuguesa; Ensino 

ABSTRACT: The teacher who makes his students to know MonteiroLobato‘s 

texts is someone interested in their lecture development. First of all, it´s 

necessary to think about the important role of Lobato in the Brazilian 
childish literature. Many writers could make texts too distant from the fancy 

reality of children, whereas Lobato was the first writer to make texts for 

these little readers. He respected his readers and always had been worried 

about their involvement with the books they were reading. It´s also 

important to consider the Brazilian marks presented in his literary 
compositions, which were a way to make the children pleased with the 

reading, since the scenes, the characters and the actions were well-known. 

Finally, the personal use of Portuguese language in order to make humour 

is another sign of Lobato‘s writing. This research was supported by one of 

Lobato‘s book – Emília no país da gramática – as a resource of the 
Portuguese grammar teaching. Lobato presents all the subjects in a very 

special way which makes the children learn easily. 

KEY-WORDS: Monteiro Lobato; Emília no país da gramática; 

Portugueselanguage; Teaching 
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O encontro da infância brasileira (pelo menos de algumas de 

suas gerações) com a literatura ganhou cor especial a partir do 

universo trazido por Monteiro Lobato. Uma literatura efetivamente 

para crianças; não para miniadultos, como se mostravam, até então, 

os textos rotulados ―infanto-juvenis‖. 

Todos aqueles que tiveram o privilégio desse convívio iniciaram-

se e/ou desenvolveram-se como leitores, respeitados como tais, 

valorizadas suas vozes e, do mesmo modo, desbravando espaços tão 

próximos e reais, que chegava a ser por demais fantasioso falar em 

―mundo do faz de conta‖. Entre os aspectos já referidos, o traço de 

brasilidade, que bem caracteriza sua obra, foi, sem dúvida, fator 

determinante na aproximação e na cumplicidade da criança e do 

jovem em relação a seus textos. 

No artigo Razão de Ler, publicado no Jornal do Brasil, de 24 de 

julho de 2005, o escritor e compositor Aldir Blanc declara que sua 

―doença dos livros começou com Monteiro Lobato‖, certamente uma 

―saudável‖ doença da qual nem ele nem os demais leitores que 

partilham da mesma experiência desejaram curar-se, tanto era o 

prazer que as aventuras, as viagens, os mistérios proporcionavam. 

De uns tempos para cá, porém, não só Monteiro Lobato, mas também 

outro importantes escritores da literatura infantil e juvenil 

aparentemente não habitam o mundo das crianças e dos jovens. A 

formação do leitor, ainda que constitua, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), um dos objetivos do ensino da língua 

portuguesa, não tem sido levada a termo, por diferentes razões. O 

aluno, centro do processo que se desenvolve na escola, não pde ser o 

único responsabilizado por isso. Afinal cabe à escola conduzi-lo na 

busca de caminhos diferentes daqueles que ele vivencia no dia a dia 

fora da sala de aula. Embora a leitura dos clássicos constitua o 

propósito maior do professor no sentido de aproximar o aluno de 

textos de excelência, devem ser levadas em consideração algumas 
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questões referentes ao nível de maturidade leitora do aluno a fim de 

que possa ocorrer o envolvimento do leitor com o texto. Nesse caso, 

observa-se a inadequação da leitura para aquele leitor. 

Com relação ao ensina da gramática da língua portuguesa, 

pode-se também pensar em inadequação. A questão que aqui se 

coloca não está diretamente aos aspectos do conteúdo, mas à 

metodologia utilizada. É fácil perceber que a maneira como a 

gramática é frequentemente trabalhada na sala de aula não dá ao 

aluno visibilidade acerca do papel que tal conhecimento desempenha 

no desenvolvimento das competências relacionadas à leitura e à 

escrita. A realização de atividades isoladas são as maiores 

responsáveis por essa dissociação, impedindo a inter-relação da 

gramática com a leitura e a produção de textos. 

O próprio Lobato, na correspondência que estabeleceu com seu 

amigo Godofredo Rangel, expõe suas preocupações acerca dos 

estudos da gramática. Deve-se, pois, a tais observações o cuidado do 

autor em trazer esse conteúdo embalado de modo diferente, menos 

pesado, mais atraente e, por que não, mais funcional. Remetendo-

nos à área Linguagens e seus Códigosdos PCN, encontramos no 

conjunto dos objetivos do ensino da língua portuguesa a falantes 

nativos ―desenvolver nos alunos as competências necessárias a uma 

interação autônoma e ativa nas situações de interlocução, leitura e 

produção de textos‖. Para tanto, é necessário que o ensino esteja 

apoiado ―em uma concepção de linguagem como fruto da interação 

entre sujeitos‖ por meio de trocas linguísticas orais ou escritas. Desse 

modo, segundo o referido documento, é essencial mobilizar no aluno 

―processos internos de desenvolvimento das funções psicológicas 

[...], não apenas a memória‖. Não é difícil perceber o quanto a 

realidade da sala de aula está distanciada do propósito estabelecido. 

A memorização de regras de aplicação continua a ocupar imenso 

espaço no estudo da língua portuguesa, o que faz com que o aluno se 
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torne incapaz de transferir para o que lê ou o que escreve as regras 

decoradas. São frequentes os casos em que, em um exercício 

específico de emprego dos acentos gráficos, o aluno é capaz de 

acentuar devidamente as palavras em que tais sinais são necessários 

e, ao escrever um texto, não fazer uso de nenhum desses sinais. O 

mesmo é possível dizer em relação ao emprego de letras maiúsculas 

e minúsculas, às regras de concordâncianominal e verbal, à regência 

nominal e verbal, entre tantos outros aspectos. 

O propósito da presente comunicação não é explorar a obra de 

Lobato sob esse prisma. Nosso objetivo é refletir o papel do escritor 

como auxiliar do professor da Educação Básica, especialmente, mas 

não exclusivamente, nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, das quais a leitura nunca deve estar ausente. Talvez 

essa faceta do escritor seja menos conhecida ou divulgada e, por isso 

mesmo, fui impulsionada a discutir, neste fórum, esse aspecto. 

Nosso foco está em Emília no País da Gramática, publicada em 

1934, pelas razões acima apresentadas. Está a obra dividida em vinte 

e sete capítulos, cada um dos quais versando sobre um conteúdo 

específico daquele espaço desafiador. 

Na abertura do capítulo 1– ―Uma ideia da Senhora Emília‖ – , 

encontramos a seguinte passagem: 

Dona Benta com aquela paciência de santa estava 

ensinando gramáticaa Pedrinho. No começo Pedrinho 

rezingou.– Maçada, vovó. Basta que eu tenha de lidar 

com essa cacetação lá na escola. (...)– Mas, meu filho, 

se você apenas recordar com sua avóo que  anda 
aprendendo na escola, isso valerá muito para você 

mesmo, quando as aulas reabrirem.(...) Pedrinho fez 

bico, mas afinal cedeu; e todos os dias vinha sentar-se 

diante de Dona Benta, de pernas cruzadas como um 

oriental, para ouvir explicações de gramática.– Ah, 
assim, sim! – dizia ele.  – Se meu professor ensinasse 

como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. 

Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de 

definições que ninguém entende. Ditongos, fonemas, 

gerúndios... (p.7) 



295 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

A reação imediata de Pedrinho está diretamente relacionada às 

experiências vividas na sala de aula, onde o contato com a gramática 

da língua portuguesa era uma ―maçada‖. Daí não querer reviver no 

sítio, especialmente no período de férias, esse amargor. Infelizmente, 

em muitos casos, essa é ainda nossa realidade atual. O aluno, de 

modo geral, não sabe por que estuda gramática, ou imagina que o 

estudo da gramática tenha uma finalidade em si mesmo, em nada 

interferindo na leitura ou na produção de textos. Da literatura, então, 

encontra-se a léguas de distância! 

O fato de mostrar-se tão desagradável para o aluno significa ser 

tal estudo irrelevante, desnecessário? Será que ensinar gramática 

está fora de moda, já que, hoje em dia, tanto se destaca o texto 

como origem e fim do ensino de língua portuguesa?  Mas o que é o 

texto sem a sintaxe, a ortografia, o léxico? O texto é somente o 

texto? 

Evidentemente que não! A importância do conhecimento 

linguístico, em suas variadas formas de expressão, entre as quais se 

inclui o uso da língua padrão, é indiscutível! A questão principal que 

se coloca não é, como anteriormente referido, de caráter 

conteudístico, e, sim, metodológico. Desse modo, não basta colocar o 

aluno ante os diversos campos dos estudos gramaticais da língua 

portuguesa e esperar que ele, decorando regras, desenvolva sua 

competência comunicativa. Quando Pedrinho reclama do professor, 

dizendo que ―ninguém entende‖ os conteúdos apresentados, na 

verdade, o que se percebe é que e os colegas não percebem a 

funcionalidade dos estudos realizados, gerando a não atribuição de 

sentido ao que é ensinado. 

Mostra-se, pois, necessário fazer com que o aluno viva a língua 

portuguesa e reflita sobre suas áreas de estudo e respectivos 

propósitos, no intuito de realmente compreender o porquê daquilo 

que aprende. 
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É justamente isso que faz Lobato em Emília no País da 

Gramática, na medida em que coloca os personagens do Sítio do 

Picapau Amarelo a viajar até àquele país, vivenciando e 

experimentando os aspectos gramaticais da língua portuguesa. Não é 

exagero destacar-se aqui a sensibilidade, a perspicácia, o 

conhecimento do mundo infantil e juvenil que Lobato demonstra, 

portando-se como um visionário em relação ao ensino da língua 

portuguesa, haja vista o ano de publicação da obra em questão. 

A passagem que segue ilustra o propósito do autor de fazer 

com que as crianças efetivamente vivam aquilo que aprendem: 

Emília habituou-se a vir assistir às lições, e ali ficava a 

piscar, distraída, como que tem uma grande ideia na 
cabeça.(...) – Pedrinho – disse ela um dia, depois de 

terminada a lição – por que, em vez de estarmos aqui a 

ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no 

País da Gramática? O menino ficou tonto com a 

proposta.– Que lembrança, Emília! Esse país não existe, 
nem nunca existiu.Gramática é um livro.– Existe, sim. 

O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que 

existe. Podemos ir todos, montados nele. Topa? (p.7-8) 

A indicação do rinoceronte Quindim como guia da visita 

decorreu, segundo Emília, do fato de ele haver comido uma 

gramática esquecida pelo Visconde no pomar. Por isso, encontrava-se 

em condição imensamente favorável de atuar como ―professor 

orientador‖ na visita àquele país, permitindo que as crianças 

percorressem todos os espaços que desejassem, enquanto ele fazia 

as observações necessárias à elucidação de cada conteúdo. 

Entre os territórios visitados, escolhemos aquele que tem como 

título Exame e Pontuação, que corresponde ao capítulo vinte e três da 

obra.  A razão da escolha desse tópico gramatical está na pouca 

atenção que os sinais de pontuação despertam tanto em relação aos 

professores quanto aos livros didáticos. Nossa observação decorre da 

dificuldade que os alunos em geral demonstram em destacar 

aspectos relativos aos sinais gráficos como fatores responsáveis pela 
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produção de sentido e, algumas vezes, de expressividade nos textos 

que lhes são apresentados. 

Acreditamos que tal dificuldade decorra essencialmente da 

maneira como o assunto normalmente é apresentado, uma forma 

extremamente fria, distante, difícil de se relacionar a um sentido 

específico. Na maioria das vezes, trabalhar com pontuaçãoresume-se 

a fazer com que o aluno memorize regras que dão conta do emprego 

aconselhável ou desaconselhável dos diferentes sinais, a partir de um 

padrão sintático estabelecido. Nos livros didáticos, os exercícios 

normalmente o conduzem a "pontuar convenientemente" frases 

soltas, obedecendo a obrigatoriedades e a proibições expostas. 

Embora os materiais costumem iniciar o estudo da pontuação, 

estabelecendo a relação desta com a oralidade, fica evidente, na 

explicitação das regras apresentadas, que a ligação entre o oral e o 

escrito acaba por perder-se, uma vez que o critério sintático é 

mostrado como se fosse o único cabível. A entoação, o ritmo são 

desconsiderados, o que acaba por dificultar a visão mais ampla que o 

aluno deveria apresentar no contato com o texto escrito, tanto na 

condição de leitor quanto na de autor. 

Levando-se em conta o público-alvo desta pesquisa ― alunos e 

professores da Educação Básica ― entendemos ser bem maior o 

prejuízo. O fato de haver, nesse nível, um trabalho sistemático com o 

texto literário, quase sempre apresentado relacionado a um estilo de 

época, já deveria por si mesmo fazer com que o estudo da pontuação 

fosse desenvolvido segundo uma outra  ótica, mais ampla, visando a 

relacioná-la à produção de sentido do texto, não deixando de 

considerar as peculiaridades dos diferentes autores, alguns mais 

pródigos, outros mais econômicos; alguns mais, outros menos 

criativos com relação ao uso dos sinais. 

Tal cuidado efetivamente não ocorre e, mesmo se ocorresse, 

soaria estranho ao aluno verificar a existência de empregos tão 
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distanciados daquelas regras que ele sempre foi obrigado a 

memorizar e a obedecer. 

Tem-se, pois, que aspectos ligados à marcação rítmica, ao valor 

afetivo, aos efeitos estilísticos, à finalidade estética, inerentes ao uso 

da pontuação, não chegam sequer a ser ventilados, tornando o 

trabalho pouco abrangente e inconsistente. 

No dizer de Dubois (1978, p.473-4), tem-se quePara indicar os 

limites entre os diversos constituintes da frase complexa ou das 

frases constituintes de um discurso, ou para transcrever as diferentes 

entoações, ou ainda para indicar as coordenações ou subordinações 

diversas entre as proposições, utiliza-se um sistema de signos 

chamado de pontuação. 

A leitura do fragmento acima traz à mente a tese de Marcuschi 

(2001, p.9), segundo a qual 

(...) falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-

se às regras da língua, mas é usar adequadamente a 

língua para produzir um efeito de sentido pretendido 

numa dada situação. Portanto, é a intenção 
comunicativa que funda o uso de língua e não a 

morfologia ou a gramática. Não se trata de saber como 

se chega a um texto ideal pelo emprego de formas, 

mas como se chega a um discurso significativo pelo uso 

adequado às práticas e à situação a que se destina. 

Valendo-nos de uma comparação, na sua condição de código, a 

música possui quatro elementos essenciais: o ritmo, a melodia, a 

harmonia e o timbre ou colorido tonalEsses quatro ingredientes são a 

matéria-prima do compositor que com eles trabalha, tal qual os 

possui qualquer outro artesão. A relação fala-música permite incluir 

no conjunto o artesão da palavra, tanto na composição em verso 

quanto na em prosa, oral ou escrita. 

Dos quatro, aquele que pode ser considerado determinante 

para o surgimento de uma forma de expressão à qual se chamou de 

música é o ritmo. Através da batida de um ritmo, iniciou-se a música 

e, segundo Copland (1974, p.36-7), 
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... Um ritmo puro tem um efeito tão imediato e direto 

sobre nós, que sentimos instintivamente as suas 
origens elementares. E se tivéssemos alguma razão 

para duvidar do nosso instinto nesse terreno, 

poderíamos sempre tirar a prova estudando a música 

dos povos primitivos. Ela ainda é hoje, como sempre, 

composta quase exclusivamente de elementos rítmicos, 
que podem assumir uma complexidade espantosa. Mas 

não é só essa música que prova – -se é que é 

necessário provar – a precedência do ritmo sobre os 

outros elementos da música; quem não é capaz de 

perceber a ligação entre os movimentos do corpo e 

alguns ritmos básicos? 

A preocupação em relacionar os aspectos sintáticos, 

semânticos, rítmicos está presente em Lobato. A maneira como são 

apresentados os sinais demonstra de maneira clara esse cuidado. 

Devidamente personificados, expõem-se concretamente em seus 

papéis determinados no texto escrito. 

O capítulo inicia com Dona Sintaxe verificando se seus alunos – 

os personagens do Sítio do Picapau Amarelo – haviam aprendido os 

conteúdos sintáticos que ela lhes ensinara (capítulo 22). O resultado 

foi positivo, e a professora deixou-os ir brincar. 

Narizinho, sem saber o que poderiam fazer naquela "cidade de 

palavras", sugeriu que fossem ver a pontuação, que, segundo 

Quindim, seria encontrada num bazar: "... No tal bazar encontraram 

os Sinais de Pontuação, arrumados em caixinhas de madeira, com 

rótulos na tampa..." (p.57). A partir desse ponto, Emília vai abrindo, 

uma a uma, as caixas e expondo os respectivos conteúdos ao 

rinoceronte. A primeira aberta foi a das vírgulas. 

 ... – Vírgulas, Vírgulas e mais Vírgulas! Parecem 

bacilos do cólera-morbo, que Dona Benta diz serem 

virgulazinhas vivas (...) 
– Essas Vírgulas servem para separar as Orações, as 

Palavras e os Números – explicou ele. – Servem 

sempre para indicar uma pausa na frase.  A função 

delas é separar de leve (p.57) 
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Algumas observações podem ser feitas com base no fragmento 

acima. Em primeiro lugar, a condição de personagem fez com que 

Lobato escrevesse a palavra correspondente ao sinal de pontuação 

com letra maiúscula, um aspecto sobre o qual o professor, em suas 

aulas, deve chamar a atenção dos seus alunos. Por algum motivo que 

não cabe aqui discutir, a tendência do aluno, quando solicitado a 

justificar, no caso, tal emprego, é dizer "dar ênfase", o que é, sem 

dúvida, muito genérico. Mais do que enfatizar, a intenção de 

personificar o sinal mostra-se evidente. O mesmo ocorre na 

referência aos outros sinais que aparecem no texto. Em segundo, o 

uso metafórico na expressão "virgulazinhas vivas", usada por Dona 

Benta ao referir-se aos bacilos do cólera. A semelhança visual entre o 

bacilo e a vírgula justifica a metáfora, quando a Semântica surge 

como suporte. Essa é outra oportunidade que o professor não deve 

perder, ao tratar das figuras de linguagem.  Por fim, a explicação 

dada pelo rinoceronte sobre o uso do referido sinal é de base rítmico-

sintática: na sintaxe, a combinação e a separação de termos, orações 

e numerais; no ritmo, a brevidade da pausa que ele encerra, não 

excluindo ambos a semântica, o que amplia a abordagem tradicional 

dos livros didáticos, que, seguindo a gramática, unicamente fazem 

menção ao emprego de base sintática, não só da vírgula, mas de 

todos os demais sinais de pontuação. 

Continuando a narrativa, outros sinais vão sendo apresentados, 

conforme demonstram as passagens que seguem: 

... Emília (...) abriu outra caixa.  Era a do Ponto-e-

Vírgula.– E estes, Quindim, estes casaizinhos de 

Vírgula e Ponto? – Esses também servem para separar.  

Mas separar com um pouco mais de energia do que a 
Vírgula sozinha.(...) – E estes aqui? – perguntou em 

seguida, abrindo a caixinha dos Dois-Pontos.–Esses 

também servem para separar, porém com maior 

energia do que o Ponto-e-Vírgula. (...) – Oh, estes eu 

sei para que servem! – exclamou ela, vendo que eram 
Pontos Finais. – Estes separam de uma vez – cortam. 
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Assim que aparece um deles na frase, a gente já sabe 

que a frase acabou. Finou-se ... (p.57) 

A caracterização dos sinais citados nas passagens acima 

procede de maneira igual àquela usada para a vírgula: a grafia e a 

base para o emprego. 

Cinco outros sinais de pontuação são apreciados, como 

demonstramos a seguir: 

... Em seguida abriu a caixa dos Pontos de 

Interrogação. – Ganchinhos! – exclamou. – Conheço-

os muito bem.Servem para fazer perguntas. São 

mexeriqueiros e curiosíssimos. Querem saber tudo 

quanto há (...) Depois chegou a vez dos Pontos de 
Exclamação. – Viva! – gritou Emília .– Estão cá os 

companheiros das Senhoras Interjeições.  Vivem de 

olho arregalado a espantar-se e a espantar os outros. 

Oh! Ah! Ih!!! A caixinha imediata era das Reticências. 

– Servem para indicar que a frase foi interrompida em 

certo ponto – explicou Quindim. – Não gosto de 
reticências – declarou Emília. – Não gosto de 

interrupções. Quero todas as caixas inteirinhas (...) 

(p.57-8) 

A irreverente Emília apresenta, de maneira jocosa, os três 

sinais da passagem acima.  O ponto de interrogação e o ponto de 

exclamação são semanticamente caracterizados; Ao primeiro, a 

boneca de pano chama de "mexeriqueiros" e "curiosíssimos"; sobre o 

segundo, ela diz que tem "olho arregalado" e espanta a si próprio e 

aos outros.  O mesmo ocorre com as reticências, das quais Emília não 

gosta em função das interrupções que elas representam.  A idéia que 

cada um dos três sugere é, pois, o centro das observações. 

Os dois últimos sinais gráficos que tiveram suas caixinhas 

abertas foram os seguintes: 

... Depois abriu outra caixa e exclamou com a cara 

alegre: – Oh, estes são engraçadinhos! Parecem meias-
luas... Quindim explicou que se tratava dos 

Parênteses, que servem para encaixar numa frase 

alguma palavra, ou mesmo outra frase explicativa, que 

a gente lê variando o tom da voz – E aqui,estes 
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pauzinhos? – perguntou Emília, abrindo a última caixa. 

– São os Travessões, que servem no começo das 
frases de diálogo para mostrar que é uma pessoa que 

vai falar. Também servem dentro duma frase para pôr 

em maior destaque uma palavra ou uma Oração. – Que 

graça! – exclamou Emília – chamarem Travessão a 

umas travessinhas de mosquito deste tamanhinho! Os 
gramáticos não possuem o "senso da medida". (p.58) 

Sobre os parênteses, Emília compara-os a "meias-luas", 

valendo-se do aspecto gráfico para tal.  Quindim, por sua vez, 

relaciona a sintaxe, quando aborda os encaixes,com a entoação, no 

momento em que faz referência à mudança do tom da voz na leitura 

em voz alta. 

Quanto aos travessões, enquanto Emília utiliza a metáfora pela 

associação visual, Quindim responde com base na sintaxe. A boneca 

questiona o nome "travessão" dado àquelas "travessinhas de 

mosquito deste tamanhinho!". O fato de o nome do sinal terminar em 

"ão" levou-a à ideia de aumentativo, o que, em termos visuais, para 

ela, não tem razão de ser, donde a denominação "travessinhas". Por 

isso, acusa os gramáticos de falta de "senso da medida", crítica que, 

na qualidade de alter ego do autor, amplia consideravelmente o teor 

da crítica em relação aos estudiosos da língua. 

As considerações acerca dos sinais de pontuação, como 

exemplo do tratamento dado aos demais temas na obra em estudo, 

evidenciam dois pontos importantes na relação de Lobato com a 

língua portuguesa. O primeiro diz respeito ao fato de o autor não 

contrariar frontalmente as orientações presentes nas gramáticas, nos 

manuais e nos livros didáticos; ele basicamente amplia o olhar em 

relação ao assunto. O segundo, decorrente do primeiro, liga-se aos 

recursos utilizadosnessa ampliação: o humor e o ludismo, sempre 

bem-vindos no intuito de aproximar o aluno dos fatos gramaticais, 

fugindo, pois, da forma árida e desprovida de funcionalidade como 

frequentemente ocorre. 
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Assim sendo, revisitar Lobato e, em especial, Emília no País da 

Gramática, pode fazer com que o professor encontre caminhos mais 

prazerosos para desenvolver seu trabalho na sala de aula. 
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 MITOLOGIA JAPONESA, LITERATURA E CINEMA: A 

VIAGEM DE CHIHIRO (SEN TO CHIHIRO NO 

KAMIKAKUSHI) 

OLIVEIRA, Janete49 

As relações que se desenvolvem entre o homem e o ambiente 

que o cerca dão o tom de como os fenômenos à sua volta são 

interpretados. Os valores e as percepções da realidade vivida são 

construídos baseados nessas primeiras relações. Por isso, a relação 

do homem com a natureza e a forma como ela o afeta têm grande 

influência na maneira como cada cultura/sociedade constrói seu 

imaginário acerca dessa realidade. 

Com essa relação em mente, a proposta deste artigo é analisar 

os elementos do insólito presentes na obra literária japonesa ―Kiri no 

mukou no fushigi na machi‖ e sua posterior adaptação para o cinema 

sob a perspectiva da característica animista que foi absorvida pela 

filosofia shintoísta na cultura japonesa. A partir daí pretende-se 

também analisar o impacto da obra cinematográfica, com a sua 

enorme repercussão positiva no Ocidente - que não comunga das 

mesmas crenças animistas perceptíveis no filme, bem como as 

críticas ao modo contemporâneo como o homem tem se relacionado 

com a natureza. 

As mais variadas manifestações artísticas fazem transparecer a 

relação previamente dita do homem com os fenômenos naturais que 

o cercam, e como nem tudo na natureza ou na mente humana é 

racionalmente compreendido, a literatura e as artes em geral tentam 

dar conta também desse componente intangível que, para o caso das 

                                                 

49 Mestre em Comunicação e Bacharel em Letras, professora assistente do Setor de 
Japonês da UERJ. 
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religiões primitivas, o teórico Edward B. Tylor desenvolve o conceito 

de Animismo, no qual se atribuem qualidades animadas a serem 

inanimados para explicar o comportamento da natureza nas 

chamadas ―culturas primitivas‖. 

It is habitually found that the theory of Animism divides 

into two great dogmas, forming parts of one consistent 

doctrine; first, concerning souls of individual creatures, 

capable of continued existence after the death or 
destruction of the body; second, concerning other 

spirits, upward to the rank of powerful deities. Spritual 

beings are held to affect or control the events of the 

material world, and man‘s life here and hereafter; and 

it being considered that they hold intercourse with men, 
and receive pleasure or displeasure from human 

actions, the belief in their existence leads naturally, and 

it might almost be said inevitably, sooner or later to 

active reverence or propitiation. Thus Animism in its full 

development, includes the belief in souls and in a future 

state, in controlling deities and subordinate spirits, 
these doctrines practically resulting in some kind of 

active worship50. (Tylor apud Lambek, 2002, p.24) 

A teoria do animismo veio a formar a base do que viria a ser a 

religião shintoísta que tem como princípio, a crença nos espíritos 

ancestrais e num ranking de deidades que assumem o controle dos 

eventos no mundo material encarnados nos elementos do mundo 

natural como rios, pedras, animais etc. 

It is before them all, being born of emotions; and 

unaffect by them all, being independent of 

                                                 

50Encontra-se que a teoria do Animismo divide-se em dois grandes dogmas, partes 
formadoras de uma doutrina consistente; primeiro, relativo às almas das criaturas 

individuais, capazes de existência continuada após a morte ou a destruição do 
corpo; segundo, relativo a outros espíritos, acima do ranking de deidades 

poderosas. Seres espirituais são mantidos para afetar ou controlar os eventos do 

mundo material e a vida dos homens em vida e depois da vida; e isso tem sido 
considerado que eles mantêm relações com os homens e recebem  prazeres e 

desprazeres das ações humanas, a crença na sua existência leva naturalmente e, 
pode se dizer inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde na reverência e expiação. 

Assim, o Animismo em seu desenvolvimento pleno inclui a crença em almas e em 
um estado futuro, em deidades controladoras e espíritos subordinados, essas 

doutrinas resultam na prática em algum tipo de adoração ativa. (tradução livre da 
autora) 
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readjustments of creeds and dogmas. In that 

storehouse of fact and suggestion, Primitive Culture, Dr. 
Tylor remarks that ‗no religion lies in utter isolation 

from the rest, and the thoughts and principles of 

modern Christiany are attached to intellectual clues 

which run back through far pre-Christian ages to the 

very origin of human civilization, perhaps even of 
human existence‘.51 (Clodd, 1996, p.10) 

O shintoísmo sistematizou enquanto dogma religioso as crenças 

dos nativos do arquipélago japonês dada a sua percepção clara da 

influência e dependência da natureza na sua sobrevivência através da 

observação de que a região era afetada constantemente por tufões e 

terremotos e tinha as estações muito bem marcadas devida à sua 

posição geográfica, delimitando muito bem os períodos nos quais as 

atividades de caça, colheita e plantio deveriam ser efetuadas. 

If one must state the case in positive terms, I should 

say that the idea which lies at the root of their religion 

is that of power, o rather many powers. What the 

Animist worships and seeks by all means to influence 

and conciliate is the shifting and shadowy company of 

unknown powers or influences making for evil rather 
than for good, which resides in the primeval forest, in 

the srumbling hills, in the rushing river, in the 

spreading tree; which gives its spring to the tiger, its 

venom to the snake, which generates jungle fever, and 

walks abroad in the terrible guise of cholera, smallpox, 
or murrain. 52(Clodd,1996, p. 24) 

                                                 

51Foi antes de todos eles, ter nascido de emoções; e não afetado por todos eles,  
ser independente de reajustes de crenças e dogmas. Nesse armazém de fato e 

sugestão, em Culturas Primitivas, o Dr. Tylor marca que ‗nenhuma religião está em 
total isolamento do resto e que os pensamentos e princípios do Cristianismo 

moderno estão presos a pistas intelectuais que remontam às eras pré-cristãs até 
mesmo a origem da civilização humana e talvez à existência humana‖ (tradução 

livre da autora) 

52Se podemos colocar em termos positivos, pode-se dizer que a idéia que jaz na 
raiz da religião deles é o poder, e sim muitos poderes. O que os cultos animistas 

procuram por todos meios influenciar e conciliar é a mudança e sombria companhia 
de poderes desconhecidos ou a influência do mal mais do que do bem, que reside 

na floresta primitiva, na fachada das montanhas, no rio que corre, na árvore 
frondosa; que dá a sua primavera para o tigre, seu veneno para a cobra e gera a 

febra da selva e passeia no exterior sob a forma terrível de coléra, varíola ou 
pestilência. (tradução livre da autora) 
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No entanto, no shintoísmo que floresceu no Japão formou-se 

um tripé de deidades que agem de forma a manter o equilíbrio da 

natureza. Esse tripé seria formado pelos espíritos ancestrais que 

seriam também deuses já que acreditava-se que depois que os 

anciãos morriam eles viravam ―kami‖, os deuses existentes no mundo 

natural e os ―yokai‖ que seriam monstruosidades que fugiriam de 

explicações racionais. 

Esse mundo sobrenatural aparece pela primeira vez no ―Kojiki‖ 

e no ―Nihon Shoki‖, ambas obra do  século 8, quando a criação do 

Japão é explicada através do seu mito de origem  que literatura 

japonesa começa a incorporar os elementos ―insólitos‖ que já 

existiam no imaginário popular à tradição literária do país. 

A inclusão desses elementos incomuns nas narrativas literárias 

foi analisado por Todorov  e a sua teoria do Fantástico. 

Somos transportados ao âmago do fantástico. Num 

mundo que é exatamente o nosso, aquele que 

conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, 

produz-se um acontecimento que não pode ser 
explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. 

Aquele que o percebe deve optar por uma das duas 

soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos 

sentidos, de um produto da imaginação e nesse cao 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. Ou o diabo é uma ilusão, 

um ser imaginário; ou então existe realmente, 

exatamente como os outros seres vivos: com a ressalva 

de que raramente o encontramos. O fantástico ocorre 
nesta incerteza: ao escolher uma ou outra resposta, 

deixa-se o fantástico para se entrar num gênero 

vizinho, o estranho ou maravilhoso. O fantástico é a 

hesitação experimentada por um ser que só conhece as 

leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural. (Todorov, 1975, p. 30) 

A partir dessa primeira análise do que viria a ser um novo 

gênero literário, o Fantástico, elementos incomuns que fugiriam da 

compreensão racional dos seres humanos foram categorizados de 
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acordo com a sua função dentro da narrativa. Dentre esses temos: o 

Maravilhoso, o realismo fantástico, o realismo Maravilhoso. No 

entanto, segundo a análise do professor Flavio García, esses deram 

conta dos elementos sobrenaturais/fantásticos em períodos 

específicos da literatura e, agora chegamos a um momento no qual 

essas definições já não estariam adequadas e um novo gênero estaria 

surgindo, esse gênero seria o insólito. E o que especificamente seria 

esse gênero literário?Primeiramente, apresentaremos o insólito para 

poder melhor caracterizá-lo dentro da literatura japonesa que 

consideramos essa insólita desde a sua gênese. 

Ainda conforme Houaiss (2001), o termo ―insólito‖ vem 

do latim insolìtus, -a, -um,significando o não 
acostumado, o estranho, o alheio, e em português 

significa, por exemplo, o que: a) não é habitual; 

infreqüente, raro, incomum, anormal; b) se opõe aos 

usos e costumes; é contrário às regras, à tradição. Seu 

antônimo, ―sólito‖, vem do latim solìtus, -a, -um, 
significando habituado,acostumado, e em português 

significa, por exemplo, o que: a) se acostumou, 

adquiriu o hábito;habituado, acostumado; b) costuma 

acontecer com freqüência, não é raro; costumeiro, 

habitual, usual. Assim, os eventos insólitos seriam 

aqueles que não são freqüentes de acontecer, são 
raros, pouco costumeiros, inabituais, não usuais, 

incomuns, raros, anormais, que contrariam o uso, os 

costumes, as regras e as tradições, enfim, que 

surpreendem ou decepcionam o senso comum, às 

expectativas quotidianas.‖(García, 2007) 

Apresentando a definição dicionarizada da palavra ―insólito‖, 

García nos apresenta o que seria o âmago do conceito pois o insólito 

viria para consolidar uma tendência na qual os fenômenos 

sobrenaturais e incomuns que acontecem dentro das narrativas 

literárias tem uma clara função de dar esse ou aquele rumo a ela, 

organizando-a, ou desorganizando-a. Ou seja, o insólito atua como, 

poderíamos aproximar, uma personagem dentro da trama. Pode 

haver um estranhamento num momento inicial que se esvai com o 

decorrer da narrativa. 
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Nesse novo e outro gênero que se quer apresentar, 

como no Maravilhoso, o evento insólito presente na 
narrativa é aceito prontamente, sem, contudo, deixar 

de ser questionado e percebido como tal. 

Diferentemente de como se no Fantástico, o evento 

não é posto em dúvida, em cheque, condicionada a sua 

aceitação às leis do racionalismo. E a presença do 
insólito não tem por fim a construção de uma leitura 

amplificada, de uma multivisão da realidade, efeito 

próprio das narrativas do Realismo Maravilhoso”. 

(García, 2006, p.15) 

Ainda segundo Flavio García em seu texto ―O insólito na 

natureza ficcional‖ (2006), o Maravilhoso teria sido a matriz dessa 

esteira narrativa; O racionalismo do século XIX com suas discussões 

racionalistas impulsionou o crescimento do Fantástico e; O realismo 

fantástico floresceu na primeira metade do século XX por influência 

dos pensamentos de Karl Marx, Freud e das Grandes Guerras; A 

falência das várias certezas na segunda metade do século XX teria 

feito nascer um novo gênero: ―uma amálgama das experiências 

multifacetadas e fugidias da contemporaneidade, coroando 

apoteoticamente a presença do insólito na arte, na literatura, na 

narrativa ficcional.‖ 

No caso específico do Japão, como já discorremos no início do 

artigo, desde o período Jomon (cerca de mais de 12 mil anos atrás), 

a ligação da cultura japonesa com a natureza já era algo sensível e, 

com a chegada do shintoísmo no final do período Kofun (primeira 

metade do século 6 d.c.) e início do Asuka (a partir de 538 d.c.), a 

associação entre a natureza e o insólito ficou configurada e foi 

transmitida à cultura. A ligação com o mundo natural e a atribuição a 

coisas inanimadas, de características ―animadas‖ já incute nas 

narrativas por si só fenômenos que pela sua simples existência já 

constituem a narrativa em si, pelo aparecimento das deidades, 

espíritos etc. Ou seja, os personagens vindos da natureza, os 

espíritos que se transformam em divindades e os deuses mitológicos 
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japoneses são os elementos que vão influenciar o enredo, seu 

desdobramento. 

No que concerne à literatura japonesa como um todo, não só os 

contos mitológicos, essa sempre foi influenciada pelas forte marca 

das principais religiões japonesas como o shintoísmo e o budismo. 

Essa influência pode ser percebida pela presença de elementos 

naturais e pela relação podemos dizer ―amistosa‖ para com a morte. 

Essa tendência tem suas origens nas bases animistas do shintoísmo e 

seus rituais de adoração aos deuses que os japoneses acreditavam 

serem responsáveis pelas boas colheitas. Por isso contos infantis que 

bebem da mitologia ou de simbologias (principalmente ligada aos 

animais) existem em grande quantidade como por exemplo: o conto 

do menino que nasce do pêssego (Momotaro), o do menino que foi 

morar no castelo no fundo do mar levado pela tartaruga e quando 

voltou muito tempo havia se passado pois as tartarugas são seres 

que  vivem mais que os humanos (Urashima Taro), o do 

agradecimento da cegonha (Tsuru no ongaeshi) ou ainda o do manto 

mágico (Hagoromono). Os contos citados fazem parte do folclore 

japonês e esse último deu origem a um dos festivais mais 

importantes do Japão, o Tanabata Matsuri. 

Até agora, no entanto, nos limitamos a falar da literatura 

infantil e mitológica, que tradicionalmene incorpora elementos do 

insólito. Contudo, na cultura literária infanto-juvenil, temos o gênero 

que se convencionou chamar de "kaidan". Nesse gênero nascido no 

período Edo e designava as histórias de fantasmas tendo como 

principais representantes o texto originalmente escrito para kabuki 

"yotsuya kaidan" e a coletânea de contos adaptados da China, 

"ugetsu monogatari". Ambos, descrevem episódios de espíritos 

interagindo com o mundo dos vivos. 

Um exemplo de uma adaptação literária onde o animismo foi 

introduzido para reforçar o insólito da obra original é livre adaptação 
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cinematográfica  do livro ―Kiri no mukou no fushigi na machi‖ (A 

misteriosa cidade além da neblina), da escritora infantil Sachiko 

Kashiwaba, que foi o ganhador do Oscar de melhor animação em 

2003. Editado em 1975, este conto também teve edições em Italiano 

e alemão entre outras. 

Sachiko Kashiwaba nasceu em 1953 na província de Iwate no 

Japão, escreveu Kiri no Mukou em 1974. Em 1974, a autora havia 

publicado o livro com o nome de ―Kichigai doori no Rina‖ e ganho o 

prêmio de literatura infantil Kodansha. No ano seguinte à publicação 

com o novo título (1976) ela ganha o prêmio de novos escritores da 

Associação de Escritores Infantis do Japão. 

O livro nos conta a história da sexta anista do ensino 

fundamental Uesugi Lina foi passar as férias de verão sozinha na casa 

de uma pessoa conhecida do seu na cidade chamada ―Kiri no Tani‖ 

(algo como o ―Vale da Neblina‖. No entanto, ao descer na sua estação 

de destino, ninguém parece conhecer a tal cidade ―Kiri no Tani‖. Ao 

pedir ajuda ao policial que estava na estação, esse pede ajuda a um 

morador do local que pode levá-la a um templo próximo e depois ela 

seguiria a pé. 

Na viagem ela levava um guarda-chuva com o cabo decorado 

de pierrot/palhaço dado por seu pai que o havia recebido do 

conhecido de ―Kiri no tani‖. Durante a caminhada acontece um forte 

vento e o seu guarda-chuva acaba sendo levado. Ao ir atrás dele,  

uma neblina aparece e de repente Lina viu que entrara em uma 

cidade que mais parecia um país estrangeiro e não se deu conta de 

quando o chão da floresta se tornara um pavimento de pedras. Lá, o 

guarda-chuva pousa na frente da maior casa da rua. Assim que ela o 

pega, do interior da casa escutou-se ―Por que está hesitando? Eu 

detesto hesitação‖. Ao entrar amedrontada na sala, havia uma 

senhora, ―Pikotto obaasan‖. 



312 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

Lina ao dizer ―conto com sua hospitalidade‖ a senhora diz 

―quem disse que ia lhe dar hospitalidade?‖ ―Então eu vou voltar para 

casa‖ ―Quem disse para você voltar para casa?‖ ―Mas a senhora disse 

agora...‖ ―O que eu disse?‖ Era uma velha cruel. 

Como resultado, ela mesma teve que custear seus gastos de 

comida ―Quem não trabalha, não deve comer‖ disse a velha ―Pikotto‖. 

De fato a velha Pikotto  era cruel, mas o quarto era gracioso. 

Atraída pelos outros moradores da residência da velha Pikotto: o 

inventor do quarto vizinho Icchi, o cozinheiro John, o gato 

Gentleman, a arrumadeira Kinu, Rina decide passar o verão ali. 

Encontrava pela rua, centauros, duendes e anões entre outros 

estranhos moradores. 

Logo, Lina teve que sair para trabalhar. A cada semana deveria 

trabalhar nas lojas da ―Rua estranha‖ [kichigai doori]. 

As principais personagens são descritas abaixo: 

Lina Uesugi - sexta anista do ensino fundamental 

Pikotto Obaasan - dona da residência onde todos 
moram 

Icchi - inventor do quarto vizinho ao de Rina 

John - o cozinheiro 

Gentleman - o gato 

Kinu -  a arrumadeira 
Naata - dona da livraria 

Thomas -  dono loja de produtos marinhos 

Bakame - papagaio falante de Thomas 

Shikka - loja de magia 

Mandee - pai de Sandee 

Sandee - Sandee, o menino da máscara (que descobre-
se no final que é filho de Kinu, a arrumadeira). 

A cada destino de trabalho, estranhas façanhas e incidentes 

acontecem e o caráter insólito do lugar vai se naturalizando para 

Lina. Por essa síntese, percebe-se que o insólito se manifesta de 

várias maneiras em cada uma das tarefas de Lina e ao seu redor 

como vemos abaixo: 

- Na própria existência da cidade que aparece através 

da neblina; 
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- No guarda-chuva que serve de guia para a cidade; 

- Nos anões, duendes e centauros que andam pelas 
ruas; 

- Na existência de flores/plantas de todas as estações 

do ano devido à máquina do inventor Icchi. 

- Na livraria onde as pessoas não compram os livros, 

quando se sente o interesse pelo assunto, ou seja, o 
livro escolhe o seu leitor, ele é ganho; 

- Na loja de Thomas : existe um papagaio que fala e lê 

livros e desenvolve uma personalidade agressiva com 

todos que se aproximam da loja; 

- Na loja de Shikka: uma loja de mágica onde a dona 

salvou o filho de uma conhecida através de magia e 
Lina o ensinou a dar valor às pessoas e a olhar o 

mundo de outra maneira, menos arrogante; 

- Na loja de Mandee: o menino que usava máscara 

sempre e a arrumação da boneca que estava em 

desalinho e resolve a problemática da casa. 

O filme foi lançado em 2001 no Japão e, a princípio o diretor e 

escritor Hayao Miyazaki tinha o desejo de realizar uma versão do livro 

para o cinema, mas por problemas de produção, isso não foi possível 

e foi feita uma adaptação livre na qual as referências ao livro são 

claras inclusive no trailler de a Viagem de Chihiro (japonês) diz-se 

―Além/Do outro lado do túnel, havia uma misteriosa cidade‖ o que já 

indícios da clara influência de ―Kiri no mukou no fushigi na machi‖ na 

obra de Hayao Miyazaki. 

A história é bem similar Chihiro é uma menina tímida que está 

triste pelo fato de ter que trocar de escola por seus pais estarem se 

mudando para outra cidade. Assim como Lina, Chihiro está passando 

por um processo de mudança. Na ida para a outra cidade, os pais se 

perdem e passam por uma série de estátuas sagradas que demarcam 

a área dos espíritos/deuses. Chegam a uma espécie de túnel, que 

assim como a neblina do livro, levam a um mundo onde o 

sobrenatural é naturalizado. 

Ao passarem pelo túnel encontram barracas montadas como 

que para um festival, mas onde não há ninguém, os pais começam a 

comer compulsivamente enquanto a pequena Chihiro vai explorar o 
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lugar encontrando a casa de banhos de Yubaba e Haku que a faz 

fugir, mas essa encontra os pais transformados em porcos. Sozinha 

em um mundo povoado de deuses, espíritos e monstros, a pequena 

Chihiro vai trabalhar na casa de banhos da cruel Yubaba, ter seu 

nome mudado para Sen(a outra leitura do ideograma ―Chi‖ de 

Chihiro), conhecer novos amigos, ajudar o jovem Haku a descobrir a 

própria identidade e ajudar seus pais a voltarem ao normal. 

No filme, o insólito se manifesta de diversas maneiras pois o 

mundo para o qual a pequena Chihiro é transportada tem como 

moradores, divindades do universo mitológico e religioso japonês, 

pois rios e animais ganham vida, na tendência animista já 

mencionada anteriormente. 

Como exemplo dessas manifestações do insólito temos: a 

própria cidade-esconderijo dos deuses que se manifesta a partir da 

passagem do túnel; a transformação dos pais (seres humanos) em 

porcos; a aparição de figuras mitológicas como os deuses vindos da 

natureza como rios etc; os espíritos e yokais que transitam pelo filme 

como frequentadores da casa de banhos de Yubaba; a bruxaria 

utilizada tanto por Zeniba, Yubaba e pelo próprio Haku; 

Assim como a Lina do livro, Chihiro sente um estranhamento 

inicial e fica temerosa, mas o insólito da situação acaba sendo 

naturalizado por ambas as crianças e o que era estranho passa a ser 

familiar para ambas. 

Livro Filme 

Lina Chihiro/Sen 

Pikotto Obasan Yubaba/Zeniba 
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Podemos inclusive estabelecer um quadro de comparação entre 

os personagens do livro que parecem ter sido transportados para o 

filme. 

E podemos perceber que em alguns aspectos da personalidade 

das duas também podemos traçar alguns paralelos: 

As duas meninas espelham a apatia das meninas que ser 

pressupõem indefesa e tímidas e que  estão passando por um 

momento de mudança e o amadurecimento dessas duas meninas é 

provocado em ambos os casos com o encontro com o insólito. 

Entende-se por insólito tudo aquilo que quebra as 

expectativas do leitor tendo por referência sua 

realidade experienciada, aquilo que foge à ordem e à 

lógica do senso comum vigente. O insólito é marcado 

por ser algo não habitual e extra- ordinário, podendo 
ter sua origem em acontecimentos sobrenaturais ou 

eventos aparentemente inverossímeis.‖ (García, 2007, 

p.14) 

Assim, segundo Flavio García nos indica, o insólito vem mudar, 

desestruturar o mundo que Lina e Chihiro conhece e dar-lhes novas 

experiências que causarão o amadurecimento das duas jovens. No 

entanto, os dois insólitos apresentam algumas características 

diferentes. No livro, o sobrenatural emerge da característica mágica 

da existência da cidade que faz com que seus personagens forneçam 

os elementos; 

No filme, o diretor apelou para o animesco da mitologia 

japonesa que agregou elementos de fábula que agradaram tanto as 

platéias japonesas quanto ocidentais. O filme, inclusive é muito 

Icchi Kamaji 

Kinu Lin 
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comparado com a Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, mas 

apesar do diretor japonês Hayao Miyazaki admitir as suas várias 

fontes de inspiração no Ocidente, tanto que o filme seguinte, O 

Castelo Animado (Hauru no ugoku shiro) de 2004, foi baseado no 

livro da escritora inglesa Diana Wynne Jones ―Howl‘s Moving Castle‖, 

ele é claro em todas as suas entrevistas de que seus filmes são para 

japoneses. Todas as temáticas desenvolvidas nos filmes tem como 

base a sociedade japonesa e a mensagem que ele deseja passar, 

principalmente para as crianças. 

Apelando para esse componente animista da cultura japonesa, 

o filme acerta em cheio no  princípio Maravilhoso que povoa os contos 

de fada e fábulas do Ocidente. Apesar de toda a mitologia e 

personagens utilizados por Miyazaki na sua adaptação estarem 

totalmente antenados com o imaginário e a realidade das crianças 

japonesas que vivem isso nos seus festivais anuais, superstições e 

contos infantis, esses mesmos elementos soam não tão familiares 

assim aos olhos ocidentais. Contudo, o insólito presente no 

desenrolar da trama que leva Chihiro para um mundo mágico (na 

verdade um esconderijo dos deuses demarcado pelas pedras 

sagradas) com criaturas místicas (deuses e espíritos) vem de 

encontro a toda uma safra de bruxo, magos e duendes que habitam o 

imaginário ocidental que andava carente de bons ―contos de fada‖. ―A 

Viagem de Chihiro‖ trouxe um fôlego a mais para o setor de 

animação com um insólito que não se apegava a criaturas do mal ou 

do bem que deveriam salvar o mundo, mas criaturas que habitam o 

cotidiano e caminham ao seu lado. O filme, assim como o livro, 

trazem o sobrenatural, o incomum, o não-habitual para perto do 

leitor/espectador e o naturalizam, mas não antes de transformar de 

alguma forma a realidade daqueles que o experimentam. Talvez o 

grande mérito tanto do livro como do filme seja trazer o insólito sem 

os maniqueísmos tão comuns ao Ocidente, incorporando-as como 
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elementos estruturadores ou desestruturadores da nossa realidade de 

forma mais natural. 
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TRADIÇÃO DE INSÓLITO NA CULTURA JAPONESA 

KITAHARA; Satomi Takano53 

Resumo: Desde os tempos antigos até os dias de hoje os japoneses 

vinham apreciando histórias e contos do insólito. Podemos dizer que essa 

preferência se encontra permeada na vida cotidiana do povo. A tradição do 

insólito na cultura e literatura japonesa é longa, profunda e ampla. Por que 
milhares de contos e histórias do insólito e também seus conceitos foram 

criados, aceitos, transmitidos de geração em geração e continuam sendo 

amplamente divulgados na sociedade japonesa? Podemos observar algumas 

razões nas características da cultura japonesa para responder tal questão. A 

cultura nipônica do insólito nasceu no solo fértil de bases, ganhou sua 

riqueza com elementos asiáticos, gerou outras áreas com ciência e 
tecnologia digital e computadorizada, espalhou-se ao mundo inteiro através 

de multi-midias e veículos de comunicação em massa, penetrando e se 

difundindo de forma muito mais dinâmica. 

Abstract: From Ancient Times to our days, the Japanese have enjoyed 

extraordinary short stories and legends. We can observe that this 
preference is grounded in the people‘s daily life. The extraordinary tradition 

in the Japanese culture and literature is long, deep and wide. Why 

thousands of extraordinary short stories and legends and also their 

concepts have been created, accepted, transmitted from generation to 

generation and are still being widely spread in the Japanese society? We 
can observe some reasons in the characteristics of the Japanese culture to 

answer such question. The Nipponese culture of the extraordinary has found 

its origin in a fertile ground, earned its richness with Asiatic elements, 

produced other areas like digital and mechanized science and technology, 

spread to the whole world through multimedia and massive communication 
means, permeating and spreading itself in a much more dynamic way. 

Keywords: Japanese tradition, animism, mythology, legend, Shinto. 

Desde os tempos antigos até os dias de hoje os japoneses 

vinham apreciando histórias e contos do insólito. Podemos dizer que 

essa preferência se encontra permeada na vida cotidiana do povo. 

Essas histórias e contos fazem com que o povo reflita e analise dicas, 

idéias para a vida e normas de ações ou orientações, através de 

ações e movimentos psicológicos das personagens. 

                                                 

53 Satomi Takano Kitahara(ILE /UERJ); e-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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Entre os milhares de contos nipônicos, a história de 

MOMOTARO é um conto que todos conhecem. 

- Era uma vez havia um casal de idosos sem filhos. O senhor 

idoso foi à montanha catar lenhas, enquanto a senhora idosa foi à 

margem do rio para lavar roupas. Enquanto a idosa lavava roupas, 

viu um pêssego gigante flutuando na correnteza do rio. A idosa pegou 

o pêssego e o levou para casa, para mostrar ao marido. Ao parti-lo ao 

meio, descobriu que havia em seu interior um menino muito 

saudável. Muito felizes, eles colocaram o nome de Momotaro (filhote 

de pêssego), uma vez que nasceu de dentro de um pêssego e o 

adotaram como um netinho. Momotaro cresceu muito rápido. Como 

naquela época ogros perturbavam o povo de sua aldeia, assaltando 

casas e roubando dinheiro e objetos valiosos, Momotaro decidiu partir 

para a Ilha de Ogros para combatê-los, na companhia de auxiliares, 

que eram um cachorro, um macaco e um faisão. O grupo do 

Momotaro conseguiu vencer a batalha contra os ogros, graças à força 

de uma bandeira com a frase ―Número 1 do Japão‖, confeccionada 

pelo vovô, e a energia adquirida com os confeitos ―Kibi-dango‖, feitos 

pela vovó. Momotaro e sua equipe conseguiram recuperar dinheiro e 

objetos roubados e os entregou de volta ao povo da aldeia. O povo 

muito feliz e agradecido deu de presente a Momotaro boa parte do 

que recuperado. Assim, Momotaro viveu feliz para sempre, junto com 

seus avós e amigos. 

A obra literária mais vendida nos anos 2009 e 2010 no Japão foi 

1Q84, escrita por Haruki Murakami. A obra parece ter refletido o 

pano de fundo do quotidiano da sociedade japonesa à época do ano 

de 1984. Ao mesmo tempo, porém, na obra aparecem estórias 

misteriosas de um mundo paralelo, com distorções de tempo e 

espaço. 

A telenovela JIN foi uma obra que bateu recorde em número de 

telespectadores neste ano de 2011. Sua estória trata da vida de um 



320 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

médico que se chama Jin, neurocirurgião no ano de 2009, em Tóquio, 

que de repente viaja no tempo, regressando 150 anos para o final do 

Período Edo. Com a ajuda de cidadãos, amigos e médicos daquela 

época, Jin vai transmitindo conhecimento e técnicas medicinais 

avançados para a população local. É um drama bastante humanista, 

que trata de temas da vida, do amor e da amizade trans-temporais e 

espaciais, traçando fatos históricos, com personagens reais da 

história do Japão do fim da era dos samurais. 

Não somente no mundo da ficção, mas também na vida 

cotidiana da sociedade japonesa há expressões diferentes utilizadas 

com freqüência. Origens dessas expressões se estendem desde a 

antiguidade até os tempos da ficção científica atual, como por 

exemplo: espírito de alguém que entra no corpo de uma pessoa; 

Maria é reencarnação da bisavó; Jiro foi possuído por raposa; pessoa 

amaldiçoada; ele é amanojaku (demoninho que faz travessuras, 

mimado, do contra), temos en (destino comum), superar o destino do 

antepassado, mundo paralelo, cair em outra dimensão do tempo, 

viagem no tempo, etc. 

Na cultura japonesa há fantasmas amplamente conhecidos, 

embora não se possa comprovar a sua existência cientificamente. 

Desde os clássicos, como por exemplo, serpente gigante, dragão, 

ogro, Tengu, Kappa, raposa e texugo. A partir do período Edo, houve 

aumento no número de espécies com apelidos. 

A propósito, Matsushima é uma das três belas paisagens 

naturais do Japão. A região faz parte de uma das províncias onde 

ocorreram devastadores terremotos e tsunamis, no nordeste do 

Japão, em março deste ano, com milhares de vitimas. Matsushima 

em si foi afetada gravemente, porém, milagrosamente, houve apenas 

uma vitima naquela cidade. Considerando o número gigantesco de 

vitimas em outras regiões e o tamanho dos danos causados pelos 

terremotos e tsunamis, o número singular de vitima daquela cidade 
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pode ser considerado um milagre. A população da cidade de 

Matsushima usou a seguinte frase: ―As divindades de Matsushima 

protegeram o povo do tsunami.‖ Os japoneses costumam usar esse 

tipo de frase, não-científica e nem racional, com relação à força da 

natureza. 

Desta forma, os japoneses costumam conviver com o insólito 

na vida quotidiana, a tradição do insólito na cultura e literatura 

japonesa é longa, profunda e ampla. Isso pode ser conferido já nas 

obras antigas como KOJIKI (712) e TAKETORI- MONOGATARI (séc. 

9), KONJAKU-MONOGATARI (séc.12), lendas, contos regionais, etc. 

Kojiki é a obra mais antiga, que se tem conhecimento, sobre a 

história do Japão. Segundo especialistas, a obra foi finalizada em 

712. Kojiki é composta por três partes. A primeira parte é composta 

por vários mitos e lendas de divindades atuando nas regiões de 

Takamagahara, Izumo e Hyuga. Nessa parte, há contos relacionados 

à formação do Japão com personagens de divindades, como por 

exemplo, de nascimento do país, nascimento de deuses, herdeiro do 

país, portão de pedra do mundo do céu, serpente com oito cabeças, 

felicidades do mar e da terra. Na segunda parte está incluído o 

capítulo do processo de unificação do país, pelo governo Yamato, 

através de forças divinas herdadas do céu, Takamagahara. Nessa 

segunda parte, aparecem personagens reais da história, misturando-

se com personagens ficcionais e mitológicos. Na terceira parte, há 

episódios relacionados aos reinos de vários imperadores reais da 

história, como personagens do ser humano. É curioso que a obra seja 

composta pela primeira parte - puramente ficção, segunda - mistura 

de ficção com não-ficção, a terceira - não-ficção, embora os 

imperadores ainda possuam forças divinas. Graças a essa estrutura 

de Kojiki, sem dúvida, a literatura nascida da fantasia e imaginação 

das pessoas antigas foi incorporada dentro da história dos líderes 
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políticos naquela época, causando influência à noção de tempo e 

continuidade da história da população japonesa. 

Taketori Monogatari é uma obra de literatura de romance 

mais antiga do Japão, tendo sido escrita por volta de século IX. A 

estória se inicia com o nascimento de uma Menina da Lua, de dentro 

de um bambu. A criança é adotada por casal generoso, sem filhos, 

até que ela crescer e se tornar uma bela princesa e retornar ao 

mundo da lua. Antes do seu retorno à lua, ela recebe várias 

propostas de casamento por parte dos príncipes e nobres. A princesa 

decide, então, que se casaria com um dos que passassem nas provas 

difíceis, que incluía trazer artigos lendários de regiões asiáticas. O 

imperador, o único que conquistou o coração da princesa, tentou 

impedir o retorno da princesa ao mundo da lua, mas sem sucesso. 

Essa estória da Princesa da Lua veio sendo contada ao longo dos 

1200 anos, reproduzida também como animação, novela e cinema, 

ganhando seu espaço na ficção científica, com tecnologia de 

computação gráfica. 

Konjyaku Monogatari é obra compilatória de contos que foi 

concluída em torno de 1120. Em Konjyaku monogatari há vários 

contos de fantasia oriundos da Índia, da China e do Japão. Trata-se 

de um romance entre um jovem monge e uma bela, que se 

transforma numa serpente; um fantasma sedutor, que coleciona 

partes do corpo masculino; uma mãe idosa que devora os próprios 

filhos; uma moça que comeu o nabo utilizado pelo príncipe, 

engravida-se dele e se torna uma princesa; etc. 

A riqueza dos contos de fantasia fez com que Konjyaku 

monogatari se tornasse fonte de inspiração para romances nas eras 

moderna e comtemporânea. Escritores famosos como Ryunosuke 

Akutagawa, Junichiro Tanizaki e Tatsuo Hori utilizaram o Konjyaku 

monogatari como fonte de seus romances. 
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O insólito continuou e estendeu sua tradição nas obras literárias 

modernas e contemporâneas de romances de ficção científica, 

cinema, novela e animação. No início do Período Meiji apareceram 

também no Japão obras literárias baseadas nas lógicas científicas. 

Contudo, romances de ficção científica de fato começaram a tomar 

lugar após o término da Segunda Guerra Mundial. Em 1960 foi 

publicada a primeira revista especializada em ficção científica no país. 

Atualmente, romances de ficção científica no Japão aumentaram seus 

terrenos difundidos a outros gêneros literários, estabelecendo-se 

completamente como um novo gênero literário. 

Essa tradição do insólito na sociedade japonesa não somente 

continua viva, mas se encontra amplamente divulgada dentro e fora 

do Japão, atualmente como importante conteúdo cultural japonês de 

exportação. Basta lembrar de uma série de obras do diretor Hayao 

Miyasaki; obras misteriosas, como por exemplo, The Ring reproduzida 

em Hollywood, do Koji Suzuki; as obras de animê original 

reproduzidas como filme nos EUA como, por exemplo, Death Note e 

Speed Racer. Quem não se lembra de animês que atravessaram 

mares como Dragon Ball, Naruto, Doraemon, Astro Boy? Também não 

nos esquecemos de uma série de dramas, com efeitos especiais, 

como Jaspion e Godzilla; personagens de video game, como Super 

Mario; cyber pet Tamagochi, etc. 

O insólito do Japão se estende a diversas áreas e gêneros 

literários. Através da literatura escrita e registrada tem sido lido de 

forma ampla, como mencionado anteriormente. Além disso, 

tradicionalmente, os contos e histórias do insólito foram bem 

difundidos oralmente através das gerações nas famílias, comunidades 

e nas escolas locais. 

Mukashibanashi -contos de fada ou lendas antigas japonesas- 

normalmente foram narrados pelos contadores idosos a noite a cerca 

de estufa de lenha no lar. Principalmente as criancas apreciavam 



324 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

histórias com muito entusiasmo. Essa tradição pode ser observado 

ainda hoje nas escolas. 

Hyaku monogatari - 100 histórias – consistia na seguinte 

brincadeira: um grupo se reunia à noite com várias velas acesas. 

Cada participante contava uma estória insólita e ao término de cada 

uma delas, apagava-se uma vela. Ao final da brincadeira, o ambiente 

se torna completamente escuro. O povo acreditava que no momento 

que ficava escuro, apareceriam fantasmas. Trata-se de uma 

brincadeira praticada numa época em que não havia muita opção de 

lazer, principalmente durante a época de inverno, quando também 

não havia muito trabalho no campo. 

Em épocas modernas e contemporâneas, esses contos e 

estórias foram difundidos de forma maciça, através da literatura 

infanto-juvenil, mangás, revistas, midia, arte de contador de estória 

tradicional e moderna, teatro, novela, cinema, animação com 

tecnologia de computação gráfica e multi-mídias. 

A faixa etária de leitores de contos e estórias do insólito 

também é bem ampla na sociedade japonesa. Há milhares de obras 

destinadas tanto às crianças, quanto a adultos. Leitores do insólito no 

Japão são bem diversos e eles têm sido atendidos de forma 

cuidadosa no mercado de hoje. 

Podem ser observados, com freqüência no Japão, situações de 

escritores utilizando estórias de insólito dentro das obras, afastando-

se de seus estilos convencionais. Há exemplos de escritores de 

romance Yukio Mishima, Kobo Abe e Kenzaburo Ooe, que produziram 

também obras inspiradas em ficção cientifica, afastando-se de seus 

estilos originais. 

Um dos escritores mais famosos do Japão na atualdade, Haruki 

Murakami, citado anteriormente, pincela em seus romances a 

discrepância do tempo ou algo anormal. Para que os leitores possam 

repensar no ser humano, de propósito, aparecem nas obras 
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personagens deformadas ou anormais e animais humanizados. Com 

esse método, deixa o público comparar a ficção com a realidade, 

refletir-se, colocando profundidade nas obras. 

Ao longo do tempo, no Japão, o insólito veio adquirindo 

multifaces, diversidade e profundidade, incorporando insólitos de 

outras culturas, desde a chinesa, indiana e coreana e, mais tarde, até 

culturas de todo o mundo. O insólito continua mantendo ali sua 

riqueza de caráter regional, uma vez que os contos típicos foram 

divulgados oralmente em reuniões de familiares, comunidades locais 

e regionais, bem como em colégios. 

Desta forma, podemos observar que há Tradição do Insólito na 

Cultura Japonesa e Sociedade Japonesa. 

Por que milhares de contos e estórias de insólito e também 

seus conceitos foram criados, aceitos, transmitidos de geração em 

geração e continuam sendo amplamente divulgados na sociedade 

japonesa? 

Podemos observar algumas razões nas características da cultura 

japonesa: animismo na cultura japonesa, conceito do mundo 

especifico aos japoneses, relações típicas entre homens, natureza e 

divindades na cultura japonesa; conceito de tempo e espaço, conceito 

de vida e morte, visão sobre a religião e ponto de vista relacionado a 

efeitos sobrenaturais e Kotodama-shinko, dentre outros. 

ANIMISMO NA CULTURA JAPONESA 

No Japão, desde a antiguidade, acredita-se que há oito milhões 

de divindades na natureza, inclusive a presença de espíritos dentro 

dos objetos e materiais. Sob essa visão, os animais são considerados 

missionários da divindade da natureza. Com base nisso, aparecem 

em contos e estórias do Japão personagens animais humanizados, 

monstros ou fantasmas que se comunicam com seres humanos. É 

também comum os cientistas japoneses colocarem nomes em robôs 
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super modernos, recebendo a influência da cultura tradicional 

japonesa. Assim, a partir desse aspecto de animismo, os japoneses 

costumam aceitar o insólito na sua cultura. 

 
 
CONCEITO DO MUNDO ESPECÍFICO AOS JAPONESES 

relações típicas entre homens, natureza e divindades na cultura 

japonesa 

O ser humano já nasce como parte das grandes características 

da cultura e adquire a visão do mundo e passa a vida quotidiana 

seguindo inconscientemente tal visão do mundo. Conceito relacionado 

a Deus/Homens/ Natureza fazem parte central da nossa visão do 

mundo. Diferenças com relação a essa visão do mundo são um dos 

elementos mais importante que define características das culturas 

diferentes. 

Figura a esquerda: 

Visão do Mundo Politeísmo 
(Japonesa) 

Figura a direita: 

Visão do Mudo Monoteísmo 

Fonte：FURUTA, Gyo (org.)Intercultural Communication 

A figura a esquerda mostra a visão do Mundo formado pelas 

Divindades/Homens/Natureza de Politeísmo, como ocorre no Japão. 
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Sob essa visão, há continuidade entre divindades com homens e/ou 

natureza, sem se reconhecer diferenciações nítidas de posições de 

uns com outros. Divindades, como Kami e Hotoke, recebem o mesmo 

tratamento como Homens, sendo que os Homens podem se tornar 

divindades na próxima encarnação. Acredita-se também que há 

divindades incorporadas nos homens e na natureza. Relações entre 

os três elementos são flexíveis e há constante intercâmbio entre eles. 

Ao contrário, no mundo monoteísmo, como na figura a direita, 

o Deus onipotente domina Homens e natureza, como uma existência 

absoluta. Acredita-se que os Homens possuam direitos e capacidade 

para dominar a natureza. Sob essa visão, existem ordens de posições 

claras entre os três elementos. Os Homens podem conquistar a 

natureza, porém nunca conseguem se tornar um Deus, mesmo 

fazendo esforços. Assim, podemos observar que, na típica visão do 

mundo nipônico, as relações entre o mundo sobrenatural e 

Homens/natureza são ambíguas e se comunicam, criando assim uma 

base para aceitar o insólito sem tanta resistência. 

CONCEITO DE TEMPO E ESPAÇO 

Os japoneses antigos acreditavam que havia três mundos: 

Takamagahara, Nakatsukuni e Yominokuni. Em Takamagahara, o 

mundo do céu, vivem Homens na existência de natureza com 

montanhas, rios, plantas e arvores, que continuam com o mundo da 

Terra, ou seja, o mundo atual Nakatsukuni, com trânsito livre entre 

os mundos. No mundo subterrâneo pós-morte, o Yominokuni, onde 

vivem mortos, há ligações, tanto com Takamagahara, quanto com 

Nakatsukuni. Sob essa visão, o mundo atual possui mais importância, 

não tendo tanta consciência de pecados, conseguindo deixar limpos 

todos os males e sujeiras, através de purificações e/ou exorcismo. 

Como citamos anteriormente, na obra de Kojiki, há cenários em 

que as divindades, os Homens e os animais humanizados transitam 
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livremente entre os três mundos. Mesmo após a introdução do 

Cristianismo e do Budismo no Japão, essa visão antiga tradicional 

continuou enraizada na sociedade, fazendo com que a população dê 

mais importância às idéias como felicidades no lar e na família, 

prosperidade nos negócios e riqueza nas cinco safras, dando ênfase a 

interesses no mundo atual. Normalmente, os japoneses passam o 

quotidiano sob essa visão tradicional; portanto, há adaptações com 

relação a estórias com personagens que transitam entre os três 

mundos. 

CONCEITO DE VIDA E MORTE 

Geralmente, o conceito de vida e morte dos japoneses tem 

forte influência do xintoísmo clássico. Esse fato também dá influência 

na preferência dos japoneses com relação ao insólito. Como já 

mencionamos, no xintoísmo há continuidade entre o mundo real e 

mundo pós-morte. No conceito de vida e morte do xintoísmo, há 

crenças de que não há diferenças entre o mundo pós-morte e o 

mundo real, podendo retornar ao mundo real, mesmo após a morte, 

através de celebrações festivas. Essa crença de regeneração do 

xintoísmo exerce influência no conceito de vida e morte dos 

japoneses. Por conta dessa idéia, não somente há muitos contos e 

estórias japoneses com regeneração de personagens, mas também a 

população japonesa adora e aceita esse tipo de estórias, de forma 

natural. Além dessa idéia de regeneração, a idéia de reencarnação 

oriunda do budismo exerce a influência ao povo japonês. O conceito 

de reencarnação também se tornou a base de criação e aceitação dos 

contos e estórias do insólito na sociedade japonesa. 
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VISÃO SOBRE A RELIGIÃO E PONTO DE VISTA RELACIONADO 
A EFEITOS SOBRENATURAIS 

Os japoneses têm recebidos influência das idéias religiosas 

como xintoísmo, budismo, cristianismo, taoísmo e confucionismo, 

numa situação de complexo sincretismo religioso. Contudo, há uma 

crença muito comum entre japoneses de ter fé na natureza, desde a 

antiguidade, colocando essa fé como um dos guias filosóficos na vida 

quotidiana. Para japoneses terem fé na natureza constrói-se um 

mundo psicológico como vontade, sentimento e racionalidade, 

formando os principais fundamentos da sociedade. A sensibilidade 

dos japoneses em interpretar e expressar os diversos fenômenos da 

natureza é uma das maiores características do povo japonês. 

Fenômenos misteriosos e curiosos causados da natureza vieram 

sendo aceitos pela população como fé na natureza. Ao longo da 

história, os japoneses vieram reconhecendo os fenômenos 

misteriosos e curiosos que não poderiam ser explicados, mesmo 

através de conhecimentos científicos avançados ou racionalidade 

moderna ocidental. Com relação a esses fenômenos, os japoneses 

vieram aceitando-os, através de fé na natureza inconscientemente. 

Por conta dessa tradição, os contos e estórias do insólito continuam 

vivos de forma bem natural na cultura japonesa, principalmente no 

mundo de ficção e entretenimento. 

KOTODAMASHINKO 

Kotodama significa alma incorporada na língua. Os japoneses 

da era clássica acreditavam que a alma que vive na língua tinha 

poder de transformar o conteúdo das palavras em realidade. De 

acordo com essa crença, os fenômenos do mundo acontecem através 

dessa força da alma da língua. Dentro dessa crença de Kotodama, 

há a idéia de utilizar ativamente essa força da alma da língua. Por 
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outro lado, há a interpretação de evitar ou restringir certas palavras 

ou frases para evitar problemas. O curioso é que até hoje, no mundo 

avançado, essa crença continua tendo influencia para guiar ou 

condicionar atitudes e comportamento quotidiano dos japoneses. 

Essa crença de Kotodama também faz parte de bases de aceitação de 

fenômenos e contos do insólito nada científico, tampouco racionais, 

na sociedade japonesa. 

A essas bases nipônicas se juntaram historicamente insólitos de 

outras culturas, sendo contados e divulgados em reuniões de grupos 

e, mais tarde, através da mídia, formando-se a cultura do insólito no 

Japão. 

O pano de fundo dessas bases nipônicas que gostam do insólito 

com certeza tem a ver com a situação natural e geográfica do Japão. 

Originalmente, a sociedade japonesa veio constantemente 

enfrentando desastres e ameaças por parte da natureza, como 

terremotos, maremotos, tsunami, tufões, etc. Sob essas 

circunstâncias, a população tende a adquirir sentimentos de medo, 

respeito e fé na natureza, aceitando a idéia de que há limitações na 

ciência e tecnologia, produzidas por homens e que riquezas 

realizadas também não passam de castelos de areia. 

Nesse tipo de sociedade, como mencionamos anteriormente, 

tende a ocorrer fé na natureza, pensando da seguinte forma: 

- A forca da natureza é algo divino e onipotente, não podendo 

ser explicado através do conhecimento dos Homens ou pela 

existência de um Deus único. 

- As obras criadas por homens são ficções, diante da realidade 

da natureza. 

- A realidade é muito mais insólita do que os contos e estórias 

insólitos. 

Por isso os fenômenos, existência, sentimentos humanos, 

forças da natureza, todos os misteriosos e insólitos que não poderiam 
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ser superados, nem pela tecnologia, nem pela racionalidade 

humanas, florescem no mundo literário, sem se importar se é ou não 

uma ficção. 

Em suma, com essas condições básicas, o insólito na cultura 

japonesa veio mudando e se desenvolvendo de forma específica. Em 

outras palavras, as bases do insólito nipônico se juntaram com as 

bases ricas e especificas dos contos e estórias do insólito de outros 

países asiáticos. Mais tarde agregaram-se a isso conhecimentos e 

teorias cientificas e tecnologias, gerando obras de ficção científica 

com fundamentos lógicos e teóricos. 

No início, os contos e estórias do insólito foram criados pelo 

povo por causa do medo, da curiosidade e da fé nos fenômenos ou 

existências misteriosos na natureza, sendo difundidos por diversos 

meios, atravessando uma história milenar. Essa cultura floresceu 

posteriormente no mundo de ficção e/ou entretenimento, saindo do 

Japão e entrando no mercado e conquistando corações dos povos no 

exterior. 

A cultura nipônica do insólito nasceu no solo fértil de bases, 

ganhou sua riqueza com elementos asiáticos, expandiu para outras 

áreas, com a ciência e tecnologia digital e computadorizada, difundiu-

se para todo o mundo, através de multi-midias e veículos de 

comunicação em massa, de forma muito mais dinâmica. 
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‘E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE’?: “THE BLOODY 

CHAMBER”, DE ANGELA CARTER, E A SUBVERSÃO DA 

REPRESENTAÇÃO TRADICIONAL DO SUJEITO 

FEMININO NA LITERATURA INFANTIL 

SIMÕES, Maria Cláudia  

No decorrer dos séculos, as mulheres têm sido subjugadas pelo 

patriarcado e compelidas a desempenharem papéis estabelecidos por 

padrões tradicionais. Pelo simples fato de serem mulheres, sujeitos 

femininos podem sofrer opressão. Em seu artigo intitulado ―The 

Politics of Reality‖, Marilyn Frye afirma que ―as mulheres são 

oprimidas, como mulheres. Membros de certos grupos raciais e/ou 

econômicos e classes, tanto masculinos quanto femininos, são 

oprimidos como membros dessas raças e/ou classes. Mas os homens 

não são oprimidos como homens.‖ (FRYE: 1997, p. 102. Itálico no 

original. Minha tradução.) 

Dentre os possíveis tipos de subjugação contra indivíduos 

masculinos não figura a subjugação devido ao seu gênero masculino. 

O mesmo tipo de critério não ocorre em relação às mulheres. 

Sociedades tradicionais estabelecem modelos de comportamento para 

as mulheres que refletem a opressão desferida pelo fato de serem 

sujeitos femininos. 

O comportamento feminino esperado na representação 

tradicional baseia-se em discursos sexistas enraizados na sociedade, 

nos quais não é oferecida voz às mulheres. Em A Dominação 

Masculina, Pierre Bourdieu afirma que a ―força da ordem masculina se 

evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão 

androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se 

enunciar em discursos que visem a legitimá-la.‖ (BOURDIEU: 2009, p. 

18) Ao não precisar estabelecer justificativa, a dominação masculina 
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figura como algo natural e inerente à humanidade, dirigindo aos 

sujeitos femininos uma representação construída com o olhar 

opressor. 

Os papéis desempenhados por homens e mulheres dentro do 

matrimônio não são os mesmos. Em O Segundo Sexo: a experiência 

vivida, Simone de Beauvoir observa que ―O casamento sempre se 

apresentou de maneira radicalmente diferente para o homem e para 

a mulher. (...) [N]unca as mulheres constituíram uma casta 

estabelecendo permutas e contratos em pé de igualdade com a casta 

masculina.‖ (BEAUVOIR: 1949, p. 166) As relações de poder 

estabelecidas dentro da instituição do casamento colocam 

tradicionalmente as mulheres em uma posição hierárquica 

subalterna. 

No processo de desconstrução dessa visão masculina em 

relação às mulheres, escritores/as contemporâneos/as podem lançar 

mão de estratégias narrativas que privilegiem a ruptura dos padrões 

impostos, contribuindo para a subversão dos papéis gendrados 

estabelecidos e oferecendo uma forma de rever valores tradicionais. 

Discursos pós-modernos são um importante instrumento nesse 

processo. Em The Politics of Postmodernism, Linda Hutcheon afirma: 

O pós-modernismo por fim consegue instalar e reforçar 

tanto quanto minar e subverter as convenções e as 
suposições que parece desafiar. (...) A preocupação 

inicial do pósmodernismo é des-naturalizar algumas das 

características dominantes do nosso modo de vida; 

apontar que essas entidades que nós 

inconscientemente vivenciamos como ―naturais‖ (elas 
[essas entidades] podem até mesmo incluir o 

capitalismo, o patriarcado, o humanismo liberal) são na 

verdade ―culturais‖; feitas por nós, não dadas para nós. 

(HUTCHEON: 2003, p. 1-2. Minha tradução.) 

É importante destacar que os padrões sexistas acabam por 

serem estabelecidos nas sociedades tradicionais, impondo sobre as 

mulheres modelos a serem seguidos de acordo com uma visão 
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androcêntrica de poder. A força desses modelos é tamanha que até 

mesmo o espaço doméstico é atingido. Em White, Male and Middle 

Class: Explorations in Feminism and History, Catherine Hall nos 

alerta, ―O poder dos homens sobre as mulheres não está em ação 

somente nas arenas públicas de educação e emprego, mas nos 

recessos mais íntimos da nossa experiência, em nossos sentimentos 

sobre nós mesmas como filhas, mães, esposas e amantes.‖ (HALL: 

2007, p. 15) Subjugada dentro e fora da esfera doméstica, a mulher 

pode ainda perpetuar o tratamento sexista recebido ou internalizá-lo. 

Este trabalho objetiva analisar o conto ―The Bloody Chamber‖, 

da escritora inglesa Angela Carter, investigando a subversão do papel 

feminino tradicional presente na literatura infantil. O conto é uma 

reescritura feminista do texto do século dezessete ―O Barba Azul‖, de 

Charles Perrault, que Carter apropria e reescreve dando voz e 

agenciamento à protagonista. No conto de Perrault, figura o papel 

gendrado estabelecido por padrões masculinos. Na revisita realizada 

por Carter, são desafiados os discursos patriarcais nos quais pairam 

visões sexistas sobre sujeitos femininos. 

Obras literárias tradicionais podem refletir a dominação 

masculina e reiterar estereótipos da mulher submissa ou em 

perigo.Paradoxalmente, acaba por ser esperado que figuras 

masculinas salvem essas mulheres de quaisquer dificuldades. Até 

mesmo em contos de fadas, por exemplo, emerge o estereótipo da 

mulher solitária ou em perigo que é resgatada por um homem, que, 

depois, pode até mesmo perpetuar a dominação anterior.K. K. 

Ruthven, em ―Dismantling Androcentric Assumptions‖, nos alerta para 

a representação do sujeito feminino em contos de fadas: 

Ela [uma jovem do conto de fadas] também sabe que 

está simbologicamente morta (tanto adormecida como 

a Bela Adormecida quanto incarcerada como Rapunzel) 
até que seja trazida à vida pelo homen que será o 

homem de sua vida. Submissa e indefesa, ela deve 

esperar alterar um tipo de dependência por outro, sem 
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nunca exercer sua autonomia, sua consciência que 

nunca foi criada. (KUTHVEN: 1990, p. 80. Minha 
tradução.) 

Neste tipo de escritura, uma jovem, muitas vezes uma 

princesa, está adormecida ou em clausura, esperando ser salva por 

um homem, geralmente o seu futuro marido. A mulher retratada 

nesses textos não acorda para a vida até que uma figura masculina 

possa salvá-la. Além disso, em muitas narrativas tradicionais, uma 

figura feminina coloca a protagonista da história em perigo, como a 

madrasta faz com Branca de Neve. 

É possível ainda notar que, nessas escrituras, a jovem a ser 

salva pode ter ficado presa a essa situação de uma maneira passiva 

ou devido à sua falta de percepção do mundo que a cerca, sem que 

tenha esboçado reação ao ser colocada em uma posição submissa. 

Deve-se estar atento a esses tipos de textos tradicionais na literatura 

infanto-juvenil, uma vez que, paulatinamente, eles incutem  

representações de sujeitos femininos que  foram embasados em 

visões sexistas. Tais representações contribuem para estabelecer 

como naturais instituições como o patriarcado, como discutido por 

Hutcheon (2003). 

Em A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Linda 

Hutcheon afirma que o ―pós-modernismo é um fenômeno 

contraditório, que usa e abusa, instala e então subverte, os próprios 

conceitos que ele desafia.‖ (HUTCHEON: 2000, p. 3. Minha 

tradução.)Por meio de parodia e intertextualidade, Angela Carter 

revisita o conto de Charles Perrault, subvertendo papéis 

estereotipados tradicionais estabelecidos para os sujeitos femininos. 

Em The Politics of Postmodernism, Linda Hutcheon afirma a ―parodia 

pós-moderna é tanto desconstrutivamente crítica quanto 

construtivamente criativa, paradoxicalmente tornando-nos 
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conscientes tanto dos limites quanto dos poderes da representação – 

em qualquer meio.‖ (HUTCHEON: 2003, p. 94. Minha tradução.) 

A representação do resgate da mulher por meio do poder do 

homem é desafiado no conto de Carter. No clássico de Charles 

Perrault, o salvamento da jovem das mãos assassinas do Marquês é 

efetuado por seus dois irmãos. Uma leitura deste resgate pode ser 

vista como o fato de a mulher ser indefesa diante da vontade e poder 

de seu marido, necessitando de outra figura masculina que possa 

derrotar essas forças malignas. 

O conto ―The Bloody Chamber‖ desestabiliza este estereótipo 

dando poder a sujeitos femininos através da mãe da protagonista, 

que, tendo lutado com piratas chineses e matado com suas próprias 

mãos um tigre devorador de homens, salva sua filha no momento 

decisivo acertando um tiro na cabeça do Marquês com a arma de seu 

falecido marido (CARTER, 1978, p. 40). A mãe da protagonista soube 

instintivamente, através de conversa telefônica com a jovem, que sua 

filha se encontrava em grande perigo. 

Em um conto tradicional da literatura infanto-juvenil, como ―O 

Barba Azul‖ ou ―A Branca de Neve‖, figura um narrador de terceira-

pessoa, omnisciente. Em ―The Bloody Chamber‖, Angela Carter 

apresenta um narrador de primeira-pessoa que oferece ao leitor sua 

opinião e seus pontos de vista acerca dos eventos. Ao tornar a jovem 

narradora do conto, Angela Carter dá voz à personagem feminina. 

Diferentemente das atitudes passivas das personagens 

femininas de contos de fadas tradicionais, a protagonista de Carter 

casa-se de acordo com sua própria escolha. Ao ser questionada por 

sua mãe se ela está certa de que ela ama o rico Marquês, a jovem 

responde: ―Eu estou certa que eu quero casar com ele‖ (CARTER: 

1978, p. 7. Minha tradução.).Desta forma, a protagonista toma para 

si a decisão de casar. 
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Em seu artigo ―Deconstructed Masculine Evil in Angela Carter‘s 

The Bloody Chamber Stories‖, Aytül Özüm afirma que a jovem não 

nega que ela aceitou o casamento por um futuro rico e uma vida 

confortável. (ÖZÜM: p. 3.). Özüm acrescenta que ―Logo no início da 

história, a narradora não se retrata como uma solteira intimidada, 

tímida e ignorante.‖ (ÖZÜM: p. 3. Minha tradução.)Embora tenha 

somente dezessete anos, a jovem sabe o que ela quer e sua mãe 

respeita sua decisão. 

Em ―The Woman in Process in Angela‘s ‗The Bloody Chamber‘‖, 

Kathleen E. B. Manley afirma que a protagonista de Carter oscila 

entre ser insegura e ter segurança em si mesma e que é alguém que 

está explorando sua posição de sujeito e começando a contar sua 

própria estória (MANLEY: 1988, p. 71).Ao relatar os eventos ocorridos 

através de sua própria voz, a jovem toma para si o controle da 

narrativa. 

Escritos pós-modernos revelam-se como importantes 

instrumentos que sujeitos femininos podem utilizar a fim de contar 

sua própria estória e estabelecer-se como sujeito. Linden Peach, na 

obra intitulada Angela Carter, afirma que Carter reconheceu, como a 

maioria das escritoras feministas, que ―modos convencionais de 

escrita como o romance realista nem sempre eram apropriados para 

encararem destinos e existências alternativos às mulheres ou para se 

envolverem com a cultura patriarcal a partir de um ponto de vista 

feminista.‖ (PEACH, 1998, p. 160. Minha tradução.) 

O pós-modernismo oferece um rico terreno para desconstrução 

dos padrões impostos pelas sociedades e entidades dominantes. O 

pósmodernismo procura des-naturalizar os conceitos que são 

considerados intrínsicos das sociedades, levando em consideração o 

sujeito marginalizado e oferecendo-lhe voz para ser ouvida. 

É interessante observar que, no conto de Perrault, a 

protagonista, diante da porta do aposento que o esposo lhe havia 
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proibido, para por um tempo e pensa na ordem do marido e no que 

poderia lhe acontecer devido a essa sua desobediência. Contudo, 

movida por forte tentação, ela abre a porta. No conto de Carter, a 

protagonista é movida pelo espírito desafiador de sua mãe: ―Até 

aquele momento, esta criança mimada não sabia que havia herdado 

os nervos e a vontade da mãe que desafiou os foras-da-leis amarelos 

da Indo-China. O espírito da minha mãe me impulsiou, para este 

terrível lugar, em um êxtase frio para conhecer o pior.‖ (CARTER: 

1978, p. 28. Minha tradução.)Imbuída pelo espírito aventureiro e 

corajoso de sua mãe, a protagonista de Carter toma para si, mais 

uma vez, o poder de decisão sobre suas escolhas. 

No conto de Carter, o vestido de noiva comprado pelo Marquês 

e dado à sua jovem esposa em um embrulho de papel de seda com 

laço vermelho como um presente de Natal ou uma fruta cristalizada 

lembra a maçã envenenada de Branca de Neve ou mesmo o fruto 

tentador que a serpente oferece à figura bíblica de Eva. É possível 

notar elementos que ligam a personagem de Carter à Eva, que, após 

sucumbir à tentação da serpente, desobedece a Deus e come o fruto 

proibido da Árvore do Conhecimento. 

A jovem acredita que, ao entrar no aposento que lhe fora 

proibido, não cometeu um ato errado.Em ―Initiation and 

Disobedience: Liminal Experience in Angela Carter‘s ‗The Bloody 

Chamber‘‖, Cheryl Renfoe afirma que a conversa da protagonista com 

o afinador de piano destaca a recusa da jovem em aceitar culpa por 

ter feito algo errado ao entrar no recinto proibido (RENFOE: 1988, p. 

89). Renfoe acrescenta que ambos reconhecem que a visita ao 

aposento foi deliberadamente armada pelo Marquês, sequioso em 

punir a esposa, e que há similaridade entre o marido da jovem e o 

Deus do Gênesis (RENFOE: 1988, p. 89): 

―Você não merece isto,‖ ele [o afinador de piano] disse. 
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―Quem pode dizer o que eu mereço ou não?‖, eu [a 

protagonista] disse. ―Eu não fiz nada de errado; mas 
isso pode ser razão suficiente para me condenarem.‖ 

―Você desobedeceu a ele,‖ ele disse. ―Isso é razão 

suficiente para ele punir você.‖ 

―Eu fiz somente o que ele sabia que eu faria.‖ 

―Como Eva,‖ ele disse. (CARTER: 1978, p. 37-38. Minha 
tradução.) 

Assim como Eva, a protagonista de Carter desobedece e, 

desafiando as ordens de seu marido, entra no quarto proibido, o que 

permitirá que ela tome ciência dos assassinatos cometidos por seu 

ele ao encontrar os cadáveres de suas antigas esposas. A dita 

desobediência do sujeito feminino não são apreciadas pelas 

sociedades tradicionais. 

Cheryl Renfoe nos alerta que a cultura ocidental 

frequentemente vê a desobediência masculina como uma virtude, 

como uma forma de contestar a injustiça civil ou resistir à tirania. A 

desobediência realizada pelo homem é considerada revolucionária e 

corajosa, enquanto que, devido às interpretações tradicionais à luz do 

exemplo bíblico de Eva, a desobediência feminina é raramente 

admirada. (RENFOE: 1988, p. 91) Assim, a visão tradicional em 

relação à mulher assimila como algo negativo a contestação nas 

estruturas de poder que possa ser efetuada por sujeitos femininos. 

Todavia, esse tipo de tratamento não é dirigido da mesma maneira a 

sujeitos masculinos. 

É interessante observar ainda que a jovem, ao descrever o 

beijo do Marquês, ressalta que este possuía língua e dentes. Em From 

the Beast to the Blonde: on fairy tale and their tellers, Marina Warner 

destaca que o principal pecado com o qual a língua é especialmente 

relacionada é a luxúria, pois, desde os dias de Eva e da serpente, a 

sedução está na palavra, e a língua é a arma de sedução (WARNER: 

1995, p. 47). 
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O processo de descoberta de si mesma que ocorre na jovem é 

simbolizado por sua imagem refletida em espelhos. Na véspera de 

seu casamento, o Marquês a leva à opera, onde ela usa um vestido 

branco e uma gargantilha de rubis, com a qual seu futuro marido a 

presenteou. Através do espelho, a jovem o vê observando-a com um 

olhar avaliador de um especialista ao inspecionar carne de cavalo, o 

que pode ser visto como uma representação da objetificação sofrida 

pela protagonista e, em uma análise mais ampla, sofrida pelo sujeito 

feminino. 

A jovem toma consciência do olhar do outro sobre ela e seu 

olhar sobre si mesma: ―Quando eu o vi olhando para mim com 

luxúria, eu baixei os olhos mas (...) eu me vi no espelho. E eu me vi, 

de repente, como ele me via (...)‖ (CARTER: 1978, p. 37-38. Minha 

tradução.). Kathleen E. B. Manley destaca que, ao fornecerem 

oportunidade à protagonista de ver a si mesma como os outros a 

viam, os espelhos permitem que ela comece a ter um sentido mais 

completo de si mesma como sujeito (MANLEY: 1988, p. 73). 

É interessante destacar a protagonista de Carter chama seu 

defloramento como uma luta realizada somente por um lado 

(CARTER: 1978, p. 18). O ato sexual entre a jovem e o Marquês pode 

ser visto como o poder que procura ser estabelecido entre o homem e 

a mulher. Como afirma Bourdieu, ―o ato sexual em si é concebido 

pelos homens como uma forma de dominação, de apropriação, de 

‗posse‘‖. (BOURDIEU: 2009, p. 29-30) As relações de poder 

institucionalizadas pela sociedade patriarcal fomentam a 

subserviência feminina, estimulando a objetificação da mulher como 

algo natural. 

Apesar de, na reescritura de Angela Carter, haver o 

reconhecimento de si mesma como sujeito, não figura o nome da 

protagonista assim como não figura no conto tradicional de Charles 

Perrault. Contudo, como já mencionado, a protagonista de Carter é a 
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narradora do conto, oferecendo seu ponto de vista acerca dos 

eventos. Vale a pena destacar que, no conto original de Perrault, 

somente a irmã da jovem, Anne, tem o seu nome figurando na 

história. Anne é quem, a pedido da jovem, vai à torre para ver se 

seus irmãos estão a caminho, uma vez que o Marquês já a aguarda a 

fim de matá-la por ela ter entrado no aposento que ele havia 

proibido, onde estavam os corpos de suas antigas esposas 

assassinadas por ele (PERRAULT: p. 3). 

Já no conto de Carter, a protagonista não possui, ou pelo menos 

não é mencionado, irmãos ou irmãs. Contudo, o conto de Carter 

apresenta o nome do jovem cego, afinador de piano, Jean-Yves, com 

quem a protagonista terá um envolvimento amoroso e com quem 

viverá após a morte do rico Marquês. É interessante observar que a 

participação do jovem afinador de piano é praticamente nula quando 

o Marquês ameaça a protagonista, sua última esposa. A 

impossibilidade de Jean-Yves de salvá-la perpassa a sua incapacidade 

de ver exatamente o que está a seu redor. Essa ausência de visão 

pode ser lida como a incapacidade masculina de perceber plenamente 

o sujeito feminino e de salvá-lo. 

A utilização da fortuna herdada pela protagonista de Carter 

subverte o fim tradicional esperado para as mulheres em situação 

semelhante. No texto ―O Barba Azul‖, a protagonista utiliza sua 

herança no seu próprio dote e no de sua irmã a fim de que possam se 

casar com cavalheiros de posses. Já na reescritura de Carter, a 

personagem dá a maior parte da fortuna do Marquês para a caridade, 

tendo o castelo sido transformado em uma escola para cegos. Além 

disso, a jovem ainda construiu uma escola de música com parte de 

sua herança, o que proporciona tranquilidade financeira para ela viver 

com sua mãe e Jean-Yves, com quem não se casa oficialmente.Este 

desfecho, por si só, desconstrói a representação tradicional do sujeito 

feminino. 
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Cheryl Renfoe afirma que o ato da leitura de uma estória pode 

ser uma pequena iniciação, um distanciamento de antigos padrões do 

pensamento para novos e melhores (RENFOE: 1988, p. 83). Como 

este trabalho procurou discutir, o conto ―The Bloody Chamber‖ da 

escritora Angela Carter oferece ao leitor uma importante 

oportunidade de tomar consciência dos papéis gendrados impostos 

pelo patriarcado 

O conto ―The Bloody Chamber‖ contribui para a desestabilização 

desses modelos estereotipados, subvertendo o papel feminino 

tradicional que figura na literatura infanto-juvenil. A reescritura que 

Angela Carter faz de ―O Barba Azul‖ descontrói representações 

patriarcais do sujeito feminino, desafiando os padrões estabelecidos 

pela sociedade sexista. 
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O SACI, DE LOBATO – NAS INTERFACES  

DE FOLCLORE, MITO E MARAVILHOSO 

PINHEIRO, Veronica54 

RESUMO: O mito atravessa os tempos e se faz representado em várias 
sociedades simultaneamente. Abundante nas narrativas orais, penetra na 

literatura e é eternizado pela escrita. O Maravilhoso torna-se abrigo para o 

mito e suas facetas, já que esse gênero admite a presença de seres e 

acontecimentos sobrenaturais, estranhos e irracionais. O Saci, obra de 

Monteiro Lobato, resgata estórias da tradição folclórica brasileira que 
possuem traços semelhantes a mitos pré-românicos. Nesta obra, o mito do 

saci  atinge o Maravilhoso através da Literatura. A linguagem simbólica e 

plurissignificativa presente no texto literário também é utilizada nas 

narrativas folclóricas e mitológicas. As semelhanças presentes nas estórias 

não possuem fontes claras, ainda que notáveis. O anonimato é um dos 

elementos que caracterizam o texto folclórico e mitológico (Câmara 
Cascudo). A pesquisa orienta-se principalmente com base nos estudos de 

Nelly Novaes Coelho, Tvetan Todorov e Câmara Cascudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Mito,Folclore, Maravilhoso, Saci. 

ABSTRACT: The Myth goes through the ages and is represented in several 

societies simultaneously. Abundant at orals narratives it is infiltrated in 
Literature and is immortalized by writen. The Fantasy becomes home to the 

Myth and its facets, because this genre admits the presence of supernatural 

occurrences, strange and irrational. The Saci, Monteiro Lobato´s play, 

recovers stories Brazilian folktraditionofstoriesthat havetraitssimilarto 

mythspre-Romanesque. In this work, the myth of Saci reaches the Fantasy 
through Literature. Thesymbolic language and the many meanings present 

in theliterary textis also used infolkand mythologicalnarratives. The 

similaritiesinthesestories sourcesarenotclear, although notable. Anonymity 

isoneof the elementsthat characterizethe textfolklore and mythology. The 

researchis orientedmainly based onstudiesfrom 
NellyNovaesCoelho,TvetanTodorov and Câmara Cascudo. 

KEYWORDS: Myth, folklore, fantasy, Saci 
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O mito é o nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo. 

Fernando Pessoa 

O mito está presente no universo criativo do homem desde as 

civilizações mais remotas, atravessa os tempos e se faz representado 

em várias sociedades simultaneamente. Abundante nas narrativas 

orais (as narrativas mitológicas são oriundas da oralidade),penetra na 

literatura e é eternizado pela escrita. O Maravilho – como discurso 

narrativo, não problematiza a dicotomia entre o real e o imaginário, 

estabelecendo uma ausência do princípio de causalidade que 

justificariam aos acontecimentos –, por considerar natural a presença 

de seres sobrenaturais e ações fantásticas, torna-se abrigo para o 

mito e suas facetas. O Saci, obra de Monteiro Lobato,resgata as 

estórias da tradição folclórica brasileira. O folclore, assim como o 

mito, possui fontes remotas e anônimas; suas representações (tipos, 

arquétipos, símbolos) possuem semelhanças palpáveis mesmo em 

sociedades de origem e período completamente distintos. Em O Saci, 

observamos que Monteiro Lobato faz com que o mitológico e o 

folclórico se manifestem no texto literário como personagem. 

As narrativas primordiais aparecem repletas de alegorias e 

simbolismo. Na ausência da ―verdade‖ científica e racional, as 

primeiras civilizações, intuitivamente, buscavam explicar a vida, os 

fenômenos da natureza e o próprio homem. ―Baseado no desejo de 

explicar tudo o que o rodeia, o homem cria o mito‖. Segundo Nelly 

Novaes Coelho, o pensamento mítico nasceu como uma das primeiras 

manifestações do que seria mais tarde a religião (COELHO, 2008, 

p.92). Quando a humanidade rompe com o teocentrismo e o 

pensamento antropocêntrico (racionalista) começa a orientar as 

questões sociais, as interrogações deveriam ser respondidas com 

clareza – não havendo mais espaço para o pensamento místico e sua 
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obscuridade. ―O mito é o nada que é tudo‖, esse alargamento de 

possibilidades e respostas – que discursava desde questões sociais ao 

nascimento de uma árvore – não combinava com o novo caminho que 

os homens pretendiam seguir. 

Foram três os destinos dados ao mito pelo homem na sociedade 

contemporânea: a religião, desejo de explicar a gênese e destino da 

humanidade; a ciência, desejo de explicar tudo o que o cerca; a 

poética, desejo de expressar sentimentos. Observaremos, nesta 

pesquisa, o caráter poético assumido pelo mito na obra O Saci e 

como a personagem de Lobato passa do mágico para o literário – 

folclore e literatura se misturam homogeneamente sem causar 

estranhamento a Pedrinho nem quebrar a unidade do na construção 

do enredo. 

A linguagem mitológica é basicamente simbólica, alegoria e 

plurissignificativa, justamente como a linguagem literária. Entre os 

nativos brasileiros circulava o mito da criação do mundo, como em 

diversas sociedades. Câmara Cascudo, estudioso e dedicado 

pesquisador dos mitos presentes na cultura brasileira, registra a 

seguinte narrativa: 

(...) Logo que o grande e bom espírito de Macunaíma 

criou a terra e as plantas, desceu das alturas, trepou no 

alto de uma árvore, soltou com seu potente machado 

de pedra pedaços de cascas de árvore, atirando-os ao 
rio que corria embaixo, e assim converteu os animais  

de toda espécie. Só quando esses tiveram vida foi que 

criou o homem (...) (CASCUDO, 1962, p. 77). 

―O Mito e a Literatura, desde suas origens, existem 

essencialmente ligados. Não há mito sem a palavra literária‖ 

(COELHO, 2008, p.95).A Literatura Infantil nasceu das narrativas 

maravilhosas, essencialmente fantástica, sua gênese está atrelada a 

infância da humanidade: ―(...) o pensamento mágico ou mítico 

dominava. Ele está presente na imaginação que criou a primeira 

literatura (...). Compreende-se, pois, por que essa literatura arcaica 
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acabou se transformando em literatura infantil‖ (COELHO, 2000, 

p.52). 

Charles Parrault reúne no século XVII oito estórias, presentes 

na memória coletiva, e os publica com o título Contos da Mãe Gansa 

– a História da Literatura registra este compêndido como a primeira 

publicação voltada para o público infantil. No Brasil, Lobato é 

considerado como o primeiro grande autor da Literatura Infanto-

Juvenil brasileira. Em 1920, o autor escreve A história do peixinho 

que morreu afogado, a partir daí sua narrativa fantástica se amplia 

ganhando novas nuances. Em 1921, publica Narizinho arrebitado, 

essa publicação foi o estopim para a criação da Série O Sítio do Pica-

Pau Amarelo. As narrativas da série, bem sucedida de Lobato, 

contava coma a presença de moradores simpáticos, hospitaleiros e 

amantes de aventuras. Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho 

e Emília caíram na graça dos leitores, posteriormente dos 

expectadores e ainda hoje aparecem ―repaginados‖ nas versões do 

Sítio do Pica-Pau Amarelo em mangá. 

O Saci, obra, é o terceiro livro da série Sítio do Pica-Pau 

Amarelo. Inicialmente, a narrativa reapresenta as personagens-chave 

do Sítio (Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho e Emília). 

Como a série conta com vinte e três volumes, e as narrativas são 

encadeadas, a retomada (de características das personagens e 

acontecimentos) é um recurso muito utilizado por Lobato na 

composição dos enredos da série. 

E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a 

melhor das vovós; Narizinho, a mais galante das 

primas; Emília, a mais maluquinha de todas as 

bonecas; o Marquês de Rabicó, o mais rabicó de todos 
os marqueses; e o Visconde de Sabugosa, o mais 

―cômodo‖ de todos os viscondes. E havia ainda Tia 

Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os 

mundos que existem. Quem comia uma vez os seus 

bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o 
cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. (...) Tio 

Barnabé, negro sabido (LOBATO, 1987, p.143). 
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A obra analisada inicia com Pedrinho sendo questionado por sua 

mãe. O período de férias se aproximava; Dona Tonica, mãe do 

menino, desejava saber onde Pedrinho gostaria de passar suas férias. 

Surpreso com o questionamento da mãe, o menino riu, respondendo 

que não havia outro lugar para se passar férias, senão no Sítio do 

Pica-Pau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de 

Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. O segundo capítulo da 

obra responde pelo título ‗O Sítio de Dona Benta‘, nele a narrativa 

cede seu lugar a descrição ―turística‖ – a voz do narrador nesse 

momento assemelha-se muito a voz de um guia turístico. A casa, os 

cômodos, os objetos, os costumes  e o jardim são, cuidadosamente, 

descritos. Havia, porém, um território no Sítio do Pica-Pau Amarelo 

não acessado pelas crianças: o Capoeirão dos Tucanos, a mata 

virgem do sítio. 

Diz a narrativa de Lobato, que Pedrinho passou a pensar em 

sacis desde o momento e que sua avó tentou desencorajá-lo a entrar 

na mata, por haver lá sacis. Estando Pedrinho com os olhos postos na 

mata nunca antes visitada, foi atraído pelo desconhecido e quis caçar 

no Capoeirão dos Tucanos. Dona Benta alerta seu neto: ―Não sabe 

que naquela mata há onças? (...) Mas além de onças existem cobras. 

(...) E há aranhas-caranguejeiras‖ (LOBATO, 1987,p.83). Frente a 

tentativa de ameaças lançadas pela avô e o parente perigo que todas 

representavam, o menino despreza o perigo e insiste em seu plano 

de caçar na mata virgem do sítio. Entretanto, o pequeno valente cala-

se quando Dona Benta declara que também há sacis na mata. Ao 

ouvir a palavra sacis, o menino mostra-se vulnerável como qualquer 

outro menino de sua idade: Pedrinho,o aventureiro caçador, tinha 

medo de saci. 

Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, 
que era da cidade, e os demais meninos nascidos e 

crescidos na roça. Todos tinham medo de saci, tais 

eram as  histórias correntes a respeito do endiabrado 

moleque duma perna só. 
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Desde esse dia ficou Pedrinho com o saci na cabeça. 

Vivia falando em saci e tomando informações a 
respeito. Quando consultou Tia Nastácia, a resposta da 

negra foi, depois de fazer o pelo-sinal e dizer ―Credo!‖: 

— Pois saci, Pedrinho, é uma coisa que branco da 

cidade nega, diz que não há — mas há. Não existe 

negro velho por aí, desses que nascem e morrem no 
meio do mato, que não jure ter visto saci. Nunca vi 

nenhum, mas sei quem viu. 

— Quem? 

— O Tio Barnabé. Fale com ele. Negro sabido está ali! 

Entende de todas as feiçarias, e de saci, e de mula-

sem-cabeça, de lobisomem — de tudo.(LOBATO, 1987, 
p.84) 

É a partir da conversa entre Pedrinho e Tia Nastácia que o 

caráter folclórico do saci é revelado. O folclore é fruto do credo 

popular, a própria etimologia da palavra corresponde a sua 

empregabilidade. Tia Nastácia foi a primeira pessoa capaz de 

responder efetivamente aos questionamentos do menino intrigado. 

Considerando que o livro foi escrito menos de cinquenta anos após o 

fim da escravidão no Brasil (a narrativa declara que Tio Barnabé viu o 

primeiro saci quando era menino e escravo na Fazenda do Passo 

Fundo, que era do Major Teotônio, pai do Coronel Teodorico, 

compadre de Dona Benta) o saber corrente entre os negros não era 

científico nem socialmente prestigiado. No entanto, o saber dos 

―incultos‖ tinha o que o menino precisava. O sinal da cruz e o ―credo‖ 

dito por Tia Nastácia revelam que a negra possuía também valores 

religiosos do cristianismo católico. Em Reinações de Narizinho, Tia 

Nastácia foi chamada de negra de estimação (era estimada pela 

família e ao mesmo tempo ―domesticada‖ por valores que não eram 

de seu povo). Talvez essa distância a impossibilitou de dar detalhes 

ao menino curioso.  Tio Barnabé, ―negro sabido‖, ligado intimamente 

à questões populares, estava habilitado à esclarecer todos os porquês 

de Pedrinho. 

Segundo Câmara Cascudo, uma narrativa para ser considerada 

folclórica deve obedecer à quatro diretrizes:antiguidade, persistência, 
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anonimato e oralidade. O folclore é caracterizado por quatro 

elementos (CASCUDO,1982, p.32), é gerado e nutrido pela memória 

coletiva. Na obra Tia Nastácia afirma que, mesmo sem ter visto, sacis 

existem; segundo a personagem, todos os que nasceram e viveram 

no mato sabem que saci é real. Mas, quando e onde surgiu esta 

certeza? Ao dizer que ―velho sabe‖, confere antiguidade e persistência 

a estória (a modernidade não conseguiu apagá-la). ―Não existe negro 

velho por aí que não saiba‖ a imprecisão da fonte garante o 

anonimato ao possível autor. Outro ponto curioso é: Dona Benta sabia 

fábulas, geografia, poesia, mas não sabia falar de sacis. A querida 

vovó lia para seus netos Dom Quixote, por exemplo, porém não 

possuía um folhetim sobre sacis, que lhe servisse para elucidar as 

dúvidas do neto. As fontes do saber popular naquele momento 

estavam somente na oralidade. O próprio Lobato, quando quis saber 

mais sobre a lenda do saci no Brasil, levantou um inquérito popular 

onde as pessoas enviavam seus relatos à edição de um jornal da 

época. Podemos, partindo da observação acima, afirmar que o 

primeiro face revelada pelo saci na obra de Lobato é a folclórica. 

Voltando a narrativa, orientado por Tio Barnabé, Pedrinho 

consegue pegar um saci; a descrição da ação é verossímil à narrativa 

do saci folclórico presente Brasil. Diz a lenda que sacis se deslocam 

dentro de redemoinhos de vento, e para capturá-los é necessário 

jogar uma peneira sobre o redemoinho. Após o feito, deve-se tirar o 

gorro e prender o saci dentro de uma garrafa escura. A escuridão da 

garrafa atrairá o ser das trevas e uma cruz (símbolo cristão) talhada 

na rolha prenderá o diabrete na garrafa. O píleo, gorrinho, confere 

poderes aos sacis, sem ele o diabrete não tem como aprontar suas 

travessuras; tornando-se submisso a quem o capturou (uma espécie 

de gênio da garrafa, presente nas narrativas orientais).  

Semelhantemente, esta versão lendária é a registrada por Lobato. 

Mas, ainda de acordo com o mito, o saci não é voltado apenas para 
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brincadeiras. Ele é um importante conhecedor das ervas da floresta, 

da fabricação de chás e medicamentos feitos com plantas. Tal como o 

Saci, capturado por Pedrinho, que sabia que tais sementes de uma tal 

vagem quando friccionadas soltam um pó que irritaria os olhos da 

onça que os espreitava. Num certo momento da estória, Pedrinho se 

encanta com a beleza de Iara a ponto de ficar feito estátua; no 

mesmo momento o Saci colhe folhas e  as esfrega nos olhos de 

Pedrinho que sai do encantamento causado pela visão da Mãe-

d‘Água. Assim como o saci mitológico, o Saci de Lobato era 

conhecedor do ―poder‖ das ervas e sabia como as manipular para 

obter o efeito desejado. 

Sacis são tidos como mitos brasileiros, porém sua 

representação atual é fruto da mistura de culturas distintas. No norte 

do Brasil, o saci é uma pequena coruja que grita repentinamente à 

noite, trazendo horror a quem escuta. Esta coruja é a alma de um 

pajé que gostava de agourar as pessoas anunciando a morte. 

Curiosamente, em ―O Beijo da Palavrinha‖, conto do autor 

moçambicano Mia Couto, a heroína é visitada antes de ‗morrer‘ por 

uma coruja, agoureira. No Sul e no Sudeste brasileiro é representado 

na forma de um menino de uma perna só, que perdeu uma das 

pernas numa luta de capoeira – é de conhecimento coletivo que a 

capoeira é uma ―luta‖ de origem africana, no período colonial, 

também era praticada com facões, o que justificaria a perda da perna 

do Saci. Tal entidade poderia aparecer em sua forma maléfica, 

brincalhona ou graciosa. Além da cor da pele, herdou também da 

cultura africana o pito, tipo de cachimbo que prevalece até hoje na 

composição imagética do saci. 

Na mitologia européia, também existe a figura de um ser 

maléfico de baixa estatura, conhecedor das ervas, com gorro na 

cabeça e mãos furadas. Acredita-se que esta figura pertence à cultura 
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Celta. Mesmo não consolidando um império, os celtas disseminaram 

suas crenças místicas na sociedade européia. 

Segundo os registros históricos, os celtas surgiram na 

Europa Central na era de Bronze (2000 a.C.), 

provavelmente vindos da Ásia Menor.(...) 
Concentravam-se inicialmente na região do Alto 

Danúbio (Boêmia e Baviera) e, ao correr dos séculos, 

por meio das conquistas territoriais e relações de 

comércio, espalharam-se por toda a Gália, a Espanha, 

as Ilhas Britânicas, a Itália, a Bretanha e a Provença. A 
maior concentração celta se deu na Iralanda. (...) 

Extremamente místicos, os celtas, por sua natureza 

espiritual, ligada aos mistérios, prepararam o caminho 

para a entrada do cristianismo. (COELHO, 2008, p. 77) 

Entre os celtas surgem as ordens dos seres espirituais, entre 

eles os Espíritos da Natureza e os Elementais que têm postura 

sinônima à postura do nosso saci. Tais observações admitem inferir 

que as narrativas existentes no Brasil não são originais. O mito 

ultrapassa a barreira temporal, se mistura a outros mitos, se 

reinventa. O gorrinho vermelho, usado pelo saci, já havia sido usado 

pelo trasgo (com a mesma função, conferir poderes mágicos à 

entidade). As fontes são arcaicas; ainda que rastreadas, são incertas. 

―O mito age e vive, milenar e atual, disfarçado noutros mitos, envolto 

em crendices, escondidos em medos, em pavores cujas raízes vêm de 

longe, através do passado escuro e terrível‖ (CASCUDO,1984,p.105). 

O sagrado, o inexplicável e o mágico correspondem à essência dos 

mitos. 

Pedrinho, com o saci engarrafado, mente para Dona Benta e 

entra na mata virgem de seus sonhos. Narizinho rira do primo 

porque, assim como o ele, não viu saci algum na garrafa. Tio Barnabé 

havia explicado a Pedrinho que saci só poderia ser visto na modorra. 

Curioso e aventureiro, o menino parte então para o Capoeirão dos 

Tucanos. A grandiosidade da floresta causa espanto ao visitante 

recém chegado; o olhar habituado a ver de fora, contempla a 

majestosa visão como que a uma miragem. Encantado com o beleza 
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do sítio, o menino parou para descansar; fez cama e deitou-se de 

barriga para cima. Foi tomado por uma esfera jamais sentida antes. 

Embalado pelo chiar da cigarras, notou que o saci estava dentro da 

garrafa. A ―Modorra‖ é a representação do ―portal‖, por onde o 

menino curioso deveria passar e encontrar um mundo místico. Apesar 

de não causar estranhamento, a presença do portal (ponte para o 

fantástico) é comum dentre as narrativas maravilhosas – Lucy 

Pevensie chega à Nárnia pelo guarda-roupa (o portal), Crônicas de 

Nárnia. 

Tio Barnabé afirmou já ter visto sacis por inúmeras vezes; o 

diabrete aprisionado, porém, só aparece durante a ―modorra‖, quando 

as coisas já não estão tão claras e os homens mais vulneráveis aos 

sonhos. Conforme a definição do Dicionário Houaiss, modorra é: 1. 

Prostração mórbida, 2. sonolência, letargo, 3. apatia, indolência. Pela 

descrição da cena anterior ao aparecimento do saci a Pedrinho (e a 

sequência verbal escolhida: ―parou para descansar. Juntou um monte 

de folhas caídas; fez cama; deitou-se de barriga para o ar e mãos 

cruzadas na nuca. E ali ficou‖. Conclui-se que sonolência seja, 

provavelmente, o sinônimo correspondente. Nely Novaes Coelho 

declara que ―Mitos e Contos de fadas dão expressão a processos 

inconscientes, e ao escutá-los permitimos que esses processos 

revivam e tornem-se atuantes, restabelecendo, assim, a conexão 

entre consciente e inconsciente‖ (in COELHO, 2008,p.122). 

Pedrinho não se admirou daquilo via. A busca por sacis era tão 

intensa que vê-lo era tão natural que, ao aparecer, o capetinha não 

causou espanto. Essa permissão do irracional na literatura caracteriza 

o insólito ficcional. Literariamente, existe um gênero especifico que 

admite tal característica: o Maravilhoso. ―Nos contos maravilhosos, os 

elementos sobrenaturais não provocam nenhuma reação particular 

nos personagens nem no leitor implícito. A característica do 

maravilhoso não é uma atitude, para os acontecimentos relatados a 
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não ser a natureza mesma desses acontecimentos‖ (TODOROV,  1981 

, p. 30). No primeiro contato entre Pedrinho e Saci, o menino mostra-

se íntimo do diabrete e num tom brincalhão pergunta o porquê da 

inquietação do Saci. Ciente dos perigos da floresta, Saci adverte o 

menino que mantê-lo preso e sem seu gorro coloraria em risco a vida 

do neto de Dona Benta. Ressabiado, o menino firma uma parceria 

com o pequenino engarrafado. O acordo era o seguinte: Pedrinho 

entregaria o gorro se Saci o levasse de volta à casa em segurança. 

Minutos depois, os dois amantes de aventuras e travessuras já eram 

amigos. Não era o acordo que prendia um ao outro, sim o tom 

amistoso. De senhor da criatura, Pedrinho passa a visitante guiado 

por um companheiro. O diabinho de uma perna só proporciona ao 

garoto a oportunidade de conhecer a vida noturna e fantástica das 

matas - com visões da Mula Sem Cabeça, do Curupira, do 

Lobisomem, do Boitatá, e das mais conhecidas criações mitológicas 

do folclore brasileiro. 

O saci mito passa a ser Saci personagem. O mitológico atinge o 

literário tornando-se Maravilhoso. A naturalização do insólito na 

narrativa; e a despreocupação com o racional faz com que 

Maravilhoso seja o gênero mais receptível a manifestação 

sobrenaturais (já que estas não carecem de justificativas). ―Supõe-se 

que o receptor implícito dos contos não conhece as regiões nas que 

se desenvolvem os acontecimentos‖ – o Capoeirão dos Tucanos, a 

mata virgem do sítio –; ―por conseqüência, não há motivo para pô-los 

em dúvida‖ (Todorov, 1981, p.30). O Maravilhoso construiu uma 

realidade na qual magos, fadas, duendes, objetos mágicos, monstros, 

animais imaginários, santos e demônios coexistissem com o ser 

humano sem que haja problemas. 

A viagem seguia cheia de mistérios e aventuras... quando a 

coruja, escrava do Saci, trouxe a notícia que a Cuca invadira o Sítio e 

raptou narizinho. Daí em diante, Pedrinho não quis mais saber sobre 
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os mistérios da mata. Estava voltado a salvar Narizinho. Juntos, eles 

salvariam Narizinho do feitiço da Cuca. Mas como um menino da 

cidade saberia se defender do mais perigosa das criaturas? 

Sabiamente, deixara seu bodoque pelo diabinho engarrafado. Graças 

aos conhecimentos e poderes de Saci, o resgate da neta de Dona 

Benta estava garantido. Mesmo sem um plano pré-definido, Saci 

conseguia solucionar todos os desafios que se apresentavam durante 

a jornada. Narizinho estaria salva da magia da criatura de três mil 

anos se fosse entregue a ela um fio de cabelo da Iara (a Mãe 

d‘Água); sem a prenda exigida, seria impossível desfazer o encanto. 

Durante a execução da tarefa, Pedrinho quase ficou cego ao se 

enfeitiçar pela beleza de Iara. Mais uma vez Saci manifesta seus 

conhecimentos (Elementais) e manipula certa folha que desencanta 

Pedrinho. 

A narrativa, aparentemente plana, é permeada por questões 

puramente filosóficas. Discussões entre os companheiros de 

aventuras apresentam um texto que se distancia do clichê presente 

nas fábulas infantis: ―a moral da estória é‖. O texto não se preocupa 

em ser moralizante, alegórico, maniqueísta. Um mito é apenas uma 

verdade, não a verdade. A aparente imparcialidade do narrador em O 

Saci se mostra nas atitudes das personagens durante as discussões. 

Embora ambos tenham ―personalidades‖ definidas, ora Pedrinho se 

cala, ora Saci para de provocar o menino. Assim como o mito, o 

enredo analisado apresenta verdades através das falas de Saci, 

Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Emília e Tio Barnabé. As 

questões trazidas à superfície do texto são colocadas sob a ótica das 

personagens. Dona Benta representa o conhecimento dos livros, da 

ciência: 

— Isso não — observou Dona Benta. — Porque se os 
pais (pássaros) construíssem casas para os filhos, estes 

não aprenderiam a arte da construção e essa arte 

perder-se-ia. É fazendo que se aprende, já disse o 

velho Camões. 
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— Mas então esses passarinhos raciocinam, vovó — 

têm inteligência... 
— Está claro que têm, meu filho. A inteligência é uma 

faculdade que aparece em todos os seres, não só no 

homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é 

que a inteligência varia muito de grau. É 

pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem 
desenvolvida no joão-de-barro — e é um colosso num 

homem como Isaac Newton, aquele que descobriu a Lei 

da Gravitação Universal. (LOBATO, 1987,p.104) 

Tio Barnabé e Tia Nastácia são representantes do conhecimento 

popular; Emília, por ser boneca, não se baseia em valores morais 

humanos e sim em suas próprias conclusões;Saci, por ser 

sobrenatural, apresenta uma visão transcedental, filosófica e 

abstrata. 

Pedrinho fechou-os bem fechados. O saci disse: 

— Pois quando a fada invisível abandonar o seu corpo, 

Pedrinho, seus olhos vão ficarassim, cegos — como se 
não existissem. E nunca mais esses olhos, que hoje 

veem tanta coisa, verão coisa nenhuma. Nunca mais, 

nunca mais... 

Pedrinho sentiu uma tristeza tão grande que quase 

chorou — mas o saci deu uma grande risada. 
— Bobo! O que nesses seus olhos enxerga, não são os 

olhos: é a fada invisível que há dentro de você. A fada 

é como o astrônomo no telescópio; e os olhos são como 

o telescópio do astrônomo. Qual é o mais importante: o 

telescópio ou o astrônomo? 
— É o astrônomo — disse Pedrinho. 

— Pois então alegre-se, porque o astrônomo não morre 

nunca. O telescópio é que se desarranja e quebra. 

Não negando a fama de astuto, zombador e arteiro, Saci torna-

se curiosamente tudo o que necessita o menino. Como nas narrativas 

bíblicas, quando um enviado por Deus questionava: ―Quem fala 

comigo? Irei em nome de Quem?‖ e ouvia como resposta: ―Eu sou o 

que sou. E serei o que necessitares‖. Saci é o que é – perfeitamente 

como descreviam os velhos sabidos do mato. E, ao longo da jornada, 

correspondia às necessidades do garoto da cidade, que nada entendia 

da vida na mata. O negrinho é a porção exata de aventura que o 



358 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

menino deseja. Por sua causa Pedrinho estava na floresta, e por seu 

auxílio volta ao sítio. 

A obra termina com Narizinho já desencantada e de volta à 

casa de Dona Benta. A menina conta a sua avó o que lhe aconteceu; 

como foi enfeitiçada e virou pedra. Narizinho na forma de pedra 

esteve no sítio todo o tempo. Seu desencantamento se deu na 

presença de Dona Benta e Tia Nastácia. Nada perturbou a boa 

senhora senão o desaparecimento da neta. ―O Fantástico se define 

como uma percepção particular de acontecimentos estranhos‖ 

(TODOROV, 1981, p. 100). Virar pedra por feitiço da Cuca, não 

causou espanto às personagens que estavam a espera de Narizinho. 

Como afirma Todorov, não é a razão mas a ação em si.  Quando Dona 

Benta tecia elogios a Pedrinho descobriu que o menino não esteve só 

na resgate de Narizinho e que o saci era o grande responsável pelo 

feito. 

Assim como surgiu, o saci desapareceu. Ninguém o viu senão 

Pedrinho. A personagem fantástica, voltou a posição folclórica 

(―Nunca vi, mas que exéste, exéste‖ – Tia Nastácia). Narizinho 

aborrecida reclama o sumiço do duendezinho de uma perna só 

(afinal, ela ajudou a Pedrinho capturar o saci). O diabrete assume 

mais uma vez a essência atemporal do mito; deixa um raminho de 

miosótis em cima do travesseiro de Narizinho. A menina compreende 

o símbolo, ―Miosótis em inglês é forget-me-not — que significa não-

te-esqueças-de-mim‖. O mito só sobrevive aos tempos por não ser 

esquecido, nisso está sua eternidade. O real, o racional e a 

verossimilhança não estão no centro das preocupações do discurso 

Maravilhoso. Tonto o mito quanto o maravilhoso utiliza a linguagem 

simbólica para mediar o espaço imaginário (de processos 

inconscientes e enigmáticos) e o espaço real (representação das 

ações cotidianas). A Literatura é a grande modorra, conduz o 

imaginário e a realidade à coexistência. 
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O INSÓLITO NA LITERATURA INDÍGENA 

MARTINS, Andrea C.55 

INTRODUÇÃO 

Os mitos dos povos indígenas, desde o século XVI foram 

coletados, traduzidos, recontados ou adaptados por não-índios, 

dentre eles encontram-se antropólogos, mitólogos, etnógrafos, 

linguistas e escritores; cada um defendendo a perspectiva de sua 

área. Com relação aos escritores, foco deste estudo, o que se observa 

é uma pesquisa, propiciando o conhecimento da cultura indígena, e a 

tentativa de manter e expressar nas obras a poética e elementos da 

oralidade presentes nesse tipo de texto; embora, seja necessário 

reconhecer, que encontramos obras que apresentam versões desses 

mitos carregadas de estereótipos, com conteúdos generalizantes e 

idéias equivocadas em relação à diversidade desses povos. 

Por isso, é relevante que sejam feitas reflexões de caráter 

teórico-críticas sobre tal literatura, como salienta o crítico Eduardo 

Coutinho ao destacar que dentro do processo de 

―transculturaçãoliterária‖ (termo empregado por Angel Rama ao se 

referir à Literatura Latino Americana e suas apropriações dos 

movimentos europeus), há manifestações novas com traços 

singulares, que provocam um amalgamamento híbrido que se 

relacionam com a mestiçagem étnica e cultural do continente. 

Portanto, para ele é necessário que se incluam: ―os estudos dos 

múltiplos registros existentes no continente, dentre os quais, o das 

línguas indígenas ainda vivas, assim como abordar de maneira 

                                                 

55
Andrea C. Martins; Mestranda na área de Estudos Comparados de Literaturas de 

Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo, orientanda da Profª Dra. Maria 
Zilda da Cunha. 
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contrastiva as literaturas das diversas nações ou povos da América 

Latina‖. (COUTINHO: 2003, p. 24) 

A partir da década de noventa, com o surgimento daLDB - Lei 

9394 de 20/12/1996 e sua posterior alteração para a Lei 11.645 de 

10/03/2008, que propõe o estudo dos povos indígenas e africanose 

suas contribuições para a formação do povo brasileiro, no Ensino 

Fundamental e Médio, muitos livros vêm sendo publicados também 

por escritores indígenas letrados. Grande parte dessa produção se 

destina à divulgação das lendas e mitos de vários povos. Assim, 

observa-se um crescente movimento, por parte de alguns 

componentes desses povos, em promover a divulgação de sua 

cultura.  Em alguns casos, nota-se a valorização dos aspectos 

literários, em outros, dos aspectos utilitários. 

Os mitos, segundo diversos estudiosos, estão sempre ligados a 

fenômenos inaugurais como a criação do mundo e do homem, e à 

explicação mágica das forças da natureza; sendo assim considerados 

como narrativas que tentam explicar os acontecimentos da vida, 

através de elementos sobrenaturais ou insólitos, na perspectiva do 

não-índio. 

Este trabalho, a partir de uma análise comparatista, pretende 

focar a manifestação do insólito, segundo a perspectiva de Todorov, 

em narrativas indígenas. Vale lembrar que este conceito se vincula 

aos estudos literários, mais especificamente, deriva das pesquisas 

realizadas por estudiosos não-índios. Para esse estudo, selecionamos 

o Mito do Guaraná. Essa história do povo Sateré Mawé, será 

apresentada pela voz do escritor Yaguarê Yamã (do povo Saterê 

Mawê) e pela voz de Ciça Fittipaldi, escritora não-índia, autora da 

Série Morena. Visamos a comparar as duas perspectivas culturais (do 

escritor índio e não-índio) inscritas nas respectivas obras e a sua 

riqueza literária, entre o que figura o que se denomina insólito. 
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Levaremos em conta a extensa diversidade cultural dos povos 

indígenas existentes em nosso país, segundo a perspectiva de um 

comparatismo solidário ou prospectivo, apresentado por Benjamin 

Abdala Junior (2003), que propõe comparar para conhecer e aprender 

com o outro, e não apenas tratá-lo como objeto. 

É importante, mesmo que apenas tangenciemos o assunto, 

buscar alguma singularidade na vida e na cultura do povo ao qual 

vamos nos referir, cujas informações nos chegam por meio de livros 

ou internet, pois consideramos relevante ter algum conhecimento 

acerca dos autores que escrevem as duas versões da narrativa em 

questão. 

UM OLHAR PARA O POVO SATERÉ MAWÉ 

Geograficamente os Sateré Mawé localizam-se na região do 

médio Amazonas entre os rios Madeira e Tapajós e na divisa com o 

estado do Pará. Segundo pesquisa da FUNASA de 2008, são 9156 

pessoas que pertencem à família lingüística Mawé, do tronco Tupi. 

Costumam autodenominar-se Sateré-Mawé, sendo que Sateré 

significa ―lagarta de fogo‖, e Mawé quer dizer ―papagaio inteligente e 

curioso‖. 

Darcy Ribeiro, ao comentar a situação das populações indígenas 

brasileiras, considerou os Mawé como um grupo assimilado, ou seja, 

indivíduos de grupos diferentes que absorvem padrões 

comportamentais, tradições, sentimentos e atitudes de outra parte, 

configurando uma adaptação sócio-cultural. Adaptação esta, presente 

claramente nas ilustrações das crianças Sateré dentro do livro de 

Yaguarê Yamã, que representam os índios vestidos com calças. 

Com relação ao trabalho, eles possuem uma agricultura de 

subsistência com destaque para o guaraná e a mandioca. Cabe 

destacar que foram os primeiros a cultivar o guaraná e criar o seu 

beneficiamento para transformá-lo em bebida (chamada çapó), usada 



363 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

nos rituais deste povo. Comercialmente, existem diferenças entre o 

guaraná produzido pelos Mawé dentro de suas tradições, que é de 

excelente qualidade e conhecido como Guaraná das Terras, e o 

Guaraná Marau, que é beneficiado pelos não-índios, de qualidade 

inferior. No ano em que há uma boa safra do Guaraná das Terras, os 

Mawé costumam vender apenas duas toneladas deste produto para 

os não-índios. 

ALGUNS ASPECTOS SOBRE OS AUTORES 

Ainda dentro da visão prospectiva supracitada, é relevante 

conhecermos um pouco dos escritores em questão. 

 O autor do livro ―Puratig – o remo sagrado‖, dentro do qual se 

encontra o mito em estudo ―Waraná Sa‘awy – a origem do guaraná‖, 

chama-se Yaguarê Yamã (que significa Povo das onças pequenas em 

Maraguá), seu nome civil é Ozias Glória de Oliveira; nasceu em Nova 

Olinda do Norte, no estado do Amazonas, na aldeia Yãbetué. É Filho 

de pai Sateré Mawé e mãe Maraguá e dentro de sua comunidade, que 

se localiza na Área indígena Andirá-Maráw, pertence ao clã Maraguá-

Sateré. Em depoimento dado ao site do Museu da Pessoa o autor 

afirma sentir-se comprometido com esses dois povos. 

 Yaguarê mudou-se para Parintins aos 11 anos para estudar, 

mais tarde veio para São Paulo onde fez faculdade de Geografia, hoje 

é professor do ensino médio no Amazonas, escritor e geógrafo. 

Yaguarê até o momento escreveu seis livros, dentre eles estão: 

―Puratig – O remo sagrado‖,2001 – Ed. Peirópolis; ―O caçador de 

histórias‖,  2004 – Ed. Martins Fontes; ―Kurumi Guaré no coração da 

Amazônia‖, 2007 – Ed. FTD; ―Murugawa:mitos, contos e fábulas do 

Povo Maraguá‖, 2007 – Ed. Martins Fontes; ―Sehaypóri – O livro 

sagrado do povo Saterê-Mawê‖, 2007 – Ed. Peirópolis e ―As pegadas 

do Curupyra‖, 2009 – Ed. Mercuryo Jovem. Dentro dessa produção o 
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autor demonstra interesse em compartilhar não apenas o que sua 

cultura tem a oferecer, mas também as outras como destaca: 

Eu espero que as pessoas gostem mais da nossa 

cultura, não só a cultura Satêre Mawés, mas a cultura 

indígena em geral. Nós indígenas, acho que temos essa 
capacidade, temos capacidade de escrever e de fazer a 

nossa própria história, ou seja, de escrever por nós 

mesmos e a partir deste pensamento que começamos a 

formar, tentar nesse caminho que o Daniel me trouxe, e 

que eu também estou tentando abrir caminho para 
novos. A gente está querendo mostrar para o povo da 

cidade, o povo não indígena, a importância de que 

podemos também ajudar. Compartilhar o que de nós 

temos de melhor nesse universo cultural, nossa cultura 

também é bonita e é esse pensamento que eu tenho; 

mostrar, para que ajude as pessoas a se 
conscientizarem de que o nosso povo também tem 

valor, a nossa raça também tem valor e deve ser 

respeitada e se fazer conhecida também procurando os 

espaços nesse universo literário. (YAMÃ: 2011) 

A autora do livro: ―A lenda do Guaraná – Mito do povo Sateré 

Mawé‖ é Ciça Fittipaldi, que fez arquitetura e artes plásticas, assim 

como um curso de antropologia. Ela conviveu com os índios 

Nhambiquara, tal experiência conferiu-lhe como autora e ilustradora, 

grande sensibilidade para recontar e desenhar as histórias dos povos 

com os quais conviveu. 

Ciça recebeu vários prêmios literários tanto como ilustradora 

quanto como escritora, dentre eles: Prêmio APCA Literatura 

Infantil, em 1986; Prêmio Mirlos Blancos de Ilustração na  

Feira de Bologna; Prêmio Jabuti de Ilustração, em 1988; 

Prêmio Jabuti de Ilustração, em 1990; Prêmio Orígenes Lessa 

de Literatura, Prêmio Jabuti - Coleção Infanto-juvenil em 

1990. Atualmente é professora de Desenho, Ilustração e 

Design Editorial em uma universidade de Goiânia e atua como 

consultora de Educação Escolar e Educação Superior Indígena, 

na área de Comunicação e Arte. 
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UMA QUESTÃO QUE SE COLOCA: MITO OU LENDA? 

É muito comum dentro das escolas educadores que não sabem 

distinguir mitos de lendas, seja por falta de conhecimento teórico, 

seja pela complexidade que o assunto inspira. O fato do livro de Ciça 

Fittipaldi ser nomeado ―A lenda do Guaraná – Mito do povo Sateré 

Mawé‖, atenta para tal questão. Afinal, trata-se de um mito ou uma 

lenda? 

Para alguns povos indígenas, as lendas narram feitos de heróis 

populares, explicam as particularidades de alguns animais e podem 

ser contadas por qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer 

momento; já o mito, narra a criação do mundo, dos homens ou o 

surgimento de alguma tradição, em geral não pode ser contado por 

qualquer um, muitas vezes tal responsabilidade cabe a alguém mais 

velho, daí a denominação dada por eles de ―histórias dos antigos‖. 

É importante ressaltar que para os povos de cultura oral, como 

é o caso dos indígenas, as narrativas míticas são verdadeiras e 

inquestionáveis, mesmo apresentando elementos insólitos, (segundo 

a concepção dos não-índios) em sua composição. 

Conforme observa Levi Strauss, antropólogo estruturalista, um 

mito não existe isoladamente, ele está relacionado com outros mitos. 

A sua interpretação somente se torna possível quando analisado 

conjuntamente com outros grupos de mitos que lhes são próximos. 

Para ele, os sistemas mitológicos são sistemas em transformação, por 

isso seu trabalho se aproxima muito da linguística. Segundo ele: 

―trata-se de uma realidade instável permanentemente à mercê dos 

golpes de um passado que a arruina e de um futuro que a modifica‖. 

(STRAUSS: 2004, p. 21). 

Já para o filósofo e mitólogo Mircea Eliade: 

O mito conta uma história sagrada, relata um 

acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o 

tempo fabuloso dos ―começos‖. Noutros termos, o mito 
conta como, graças aos feitos dos Seres Sobrenaturais, 
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uma realidade passou a existir, quer seja a realidade 

total, o Cosmos, quer apenas um fragmento: uma ilha, 
uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição. É, portanto, a narração de uma criação. 

(ELIADE: 1989, p.13) 

Sobre as personagens mitológicas ele agrega: 

As suas personagens (do mito) são Seres 

Sobrenaturais, conhecidos sobretudo por aquilo que 

fizeram no tempo prestigioso dos ―primórdios‖. Pelo 

fato de o mito relatar as gestas dos Seres 

Sobrenaturais e a manifestação dos seus poderes 

sagrados, ele torna-se modelo exemplar de todas as 
atividades humanas significativas. (ELIADE:1989,  p. 

13) 

E um dos mais conceituados mitólogos, o norte-americano 

Joseph Campbell, acrescenta que a mitologia nos ensina: 

...o que está por trás da literatura e das artes, ensina 

sobre a nossa própria vida. É um assunto vasto, 

excitante, um alimento vital. A mitologia tem muito a 

ver com os estágios da vida, as cerimônias de iniciação, 
quando você passa da infância para as 

responsabilidades do adulto, da condição de solteiro 

para a de casado. Todos esses rituais são ritos 

mitológicos. Todos têm a ver com o novo papel que 

você passa a desempenhar, com o processo de atirar 
fora o que é velho para voltar com o novo, assumindo 

uma função responsável. (CAMPBELL: 2009, p.25) 

Ele agrega ainda, que os mitos são histórias de sabedoria de 

vida, tal fala nos remete às narrativas indígenas, as quais relatam os 

feitos dos ―antigos‖ e são constantemente renovadas através das 

experiências dos seus contadores e seus contatos com o mundo que 

os cerca. 

A lenda é uma história advinda de tempos imemoriais, 

transmitida e mantida pela tradição oral. Em seus relatos, as ações 

são dominadas pelo maravilhoso e pelo imaginário e seus 

personagens são conhecidos da imaginação popular (famosos, 

santos, líderes). Andrés Jolles (1976), analisou a legenda por 



367 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

considerá-la um ―todo bem delineado‖ que possui a mesma forma e 

uma realização particular. Sua análise destacou a vida dos santos e 

sua capacidade de serem imitados por suas virtudes: 

O santo é o indivíduo em quem a virtude se 
consubstancia e objetiva, o personagem que permite 

aos que o cercam mais ou menos de perto imitá-lo. Ele 

é a representação efetiva do personagem que podemos 

tentar igualar e, ao mesmo tempo, a prova de que a 

virtude ativa se realiza, efetivamente, quando a 
imitamos. 

(JOLLES: 1976, p. 40) 

Jolles afirma ainda que a lenda se realiza na vida e na 

linguagem, ou seja: 

A linguagem não seria o que é, as formas da língua não 
seriam o que são, se não fossem o lugar onde se 

efetua, de modo autônomo, aquilo que se produz 

igualmente na existência real. 

Portanto, a nossa linguagem não apenas representa a 

existência de um santo, mas também o constitui. Os indígenas no 

lugar dos santos cristãos possuem seus deuses e personagens 

heróicos, que se destacam em suas lendas servindo como fonte de 

inspiração para os ouvintes. 

O MITO DO GUARANÁ – UMA ANÁLISE 

O mito do guaraná é um mito de origem, que relata o 

surgimento do Guaraná e também do povo Sateré. Trata-se da 

história de dois irmãos e uma irmã, Yakumã, Wkumã-wató e a moça 

Anhyã-Muasawê, uma jovem de rara beleza, que por isso seduzia 

todos os animais da floresta. Entretanto seus irmãos não queriam que 

ela se casasse, porque a moça possuía conhecimentos sobre as 

plantas medicinais e podia lhes garantir boa saúde; mas uma cobra 

macho se apaixonou por ela e a engravidou, os irmãos não aceitaram 
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tal fato, por isso, ela teve que sair de sua maloca e viver longe do seu 

Noçoquém (lugar encantado). 

Anhyã teve um menino e de tanto contar para ele sobre as 

maravilhas do Noçoquém e também das frutas e castanhas que lá 

existiam, ele ficou com vontade de provar tais delícias e pediu-lhe 

que o levasse até o local. A mãe ficou receosa de que os irmãos 

descobrissem a sua presença e fizessem alguma maldade com o filho, 

mas não teve como negar-lhe o pedido. Os dois chegaram ao local e 

comeram as castanhas (que a mãe plantara), mas os animais que 

vigiavam o lugar, um periquito e uma arara, os delataram para 

Yakumã e Wkumã. Assim, os irmãos delegaram ao macaco-boca-roxa 

a missão de vigiar a castanheira e matar qualquer um que se 

aproximasse dela. 

No dia seguinte, o menino ficou novamente com vontade de 

comer as castanhas e foi sozinho ao Noçoquém, por isso foi morto 

pelo macaco. A mãe, ao perceber a ausência do filho, correu para 

salvá-lo, mas já era tarde. Em desespero, plantou o filho ali mesmo e 

do seu olho esquerdo nasceu o guaraná falso, já do direito nasceu o 

guaraná verdadeiro. Dessa planta nasceriam, mais tarde, os Sateré 

Mawé. 

Dentro de uma análise do conteúdo desta narrativa mítica, a 

versão de Yaguarê Yamã, não possui uma preocupação em 

―aportuguesar‖ os nomes dos personagens. (Yakumã, Wkumã-Wató, 

Anhyã-Muasawê, Kahu´ê), o que demonstra que há a presença da 

tradução fonética dos nomes em questão. O narrador comenta que a 

moça é uma espécie de ―pajé‖, tal denominação se aproxima mais do 

universo do imaginário dos leitores infantis.  Na versão do escritor 

índio, a cobra macho toca com seu rabo na ponta do pé da moça e a 

engravida,  seus irmãos após descobrirem isso, matam violentamente 

a cobra e expulsam a irmã do Noçoquém. Ao nascer, o menino é 

nomeado pela mãe: Kahu‘ê. 
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Os irmãos de Muasawê encarregam a Cutia, o periquito e o 

bakurau de vigiarem o Noçoquém, e os responsáveis pela execução 

do menino são a cutia e o macaco que decepam-lhe a cabeça. A mãe, 

nesta versão, arranca o olho esquerdo do filho e o planta em terras 

amarelas (guaraná falso), depois planta o olho direito em terras 

pretas e nasce o guaraná verdadeiro. Há uma minuciosidade por 

parte do narrador ao destacar o ritual funerário do garoto, descrição 

esta que provavelmente pertence ao conhecimento empírico do 

escritor. Ao final da narrativa, destaca-se o surgimento do elixir 

mágico, que será dado aos humanos que florescerão de Kahu‘ ê. 

Já na versão de Ciça Fittipaldi, ainda com relação ao conteúdo, 

o que se percebe é que ela aproxima os nomes dos personagens e 

dos locais ao português (Onhiamuaçabê,Noçoquém). Ciça somente 

comenta os conhecimentos da índia com relação às plantas sem 

declará-la uma ―pajé‖. Diferentemente da versão anterior, a gravidez 

ocorre através do olhar que a cobra macho lança para a índia, 

encantando-a. Já os irmãos, não fazem nada contra a cobra ao 

descobrirem seu feito. 

Após ser rechaçada por Yakumã e Wkumã-wató, a moça resolve 

ir embora do Noçoquém. A morte do menino ocorre de forma distinta 

e menos violenta também aqui, pois o garoto é morto pelo macaco 

que dispara uma flecha. Neste caso, a mãe planta o menino na terra 

e de seu olho esquerdo nasce o guaraná falso e do direito o guaraná 

verdadeiro, ao voltar no dia seguinte ao local, encontra o filho 

debaixo do pé de guaraná e ele é considerado o primeiro Sateré 

Mawé. 

Com relação à forma, o mito narrado por Yaguarê Yamã, se 

apresenta dentro de uma coletânea de mitos da Editora Peirópolis. O 

que se observa é que há da parte do autor uma preocupação maior 
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com o letramento56, considerando que a linguagem apresenta todo 

um cuidado formal sem presença da oralidade. Talvez este fato ocorra 

porque alguns escritores indígenas, estando inseridos em uma cultura 

letrada que não é a sua57, necessitem, mais do que o não-índio, de 

uma legitimação dos seus conhecimentos lingüísticos. 

As descrições dentro desta narrativa são longas e detalhadas e 

as ilustrações ocupam meia página e são ora do autor, ora das 

crianças Sateré, apresentando desenhos referenciais feitos com lápis 

colorido. Essas imagens representam o indígena assimilado, 

considerando que usam calças, peças de vestuário típicas dos não-

índios. O livro em questão se encontra no formato vertical que 

atualmente é mais comum e didático. 

Na obra de Ciça Fittipaldi, o mito se apresenta sozinho dentro 

de um dos livros da série Morená da Ed. Melhoramentos, seu formato 

é horizontal.  A linguagem não apresenta uma preocupação com o 

letramento (como ocorre na versão do indígena), é mais livre e 

possui uma leveza e ritmo próprios da oralidade, o que lhe confere 

maior poeticidade. Isso configura o inverso da narrativa anterior, o 

escritor não-índio não precisa atestar seus conhecimentos lingüísticos 

considerando que produz em sua própria língua, para leitores não-

indígenas. 

 Há o uso de frases curtas demonstrando uma presença da 

cultura oral e da forma do falar indígena. As ilustrações são feitas 

pela autora com desenhos planos e referenciais que privilegiam os 

aspectos culturais do povo Sateré. Nas páginas ímpares há imagens 

que tomam todo o espaço e não há texto, são coloridas e 

expressivas. Há ilustrações que contornam os textos, feitas com 

                                                 

2Tomo aqui por letramento o uso da língua escrita como instrumento para práticas 

sociais. 

57Considero aqui que muitos povos indígenas no Brasil já não são ágrafos, pois já 

apresentam em suas comunidades escolas especializadas em Educação Escolar 
Indígena, que podem ser monilíngues, bilíngues ou multilíngues. 
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traços em preto e destacam os aspectos culturais desse povo: 

moradias, animais, hábitos, cotidiano, rituais, plantio e 

processamento do guaraná. Tais imagens apresentam um trabalho 

artístico com intuitoestético, mesmo nas páginas cujas ilustrações são 

informativas. 

O INSÓLITO 

Segundo Todorov o fantástico é o gênero que se mantém na 

ambigüidade de sentido que produz, ou seja, algumas ações sofridas 

pela personagem e percebidas pelo leitor seriam uma realidade ou 

um sonho? Tal incerteza irá percorrer a narrativa até seu final, 

quando haverá uma explicação racional ou estranha. Conforme ele 

afirma: ―O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só 

conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural‖. (TODOROV: 2004, p. 31). 

Quando a ambigüidade é desfeita, adentramos em outros 

gêneros, o maravilhoso ou o estranho, esse último existe a partir do 

momento em que o personagem ou o leitor são levados a acreditar 

no fato sobrenatural; já no maravilhoso os fatos sobrenaturais não 

provocam nenhuma reação de estranhamento nas personagens ou 

nos leitores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mito como gênero literário é muito anterior às propostas 

apresentadas por Todorov de classificação dos textos, mas concentra 

elementos insólitos em sua configuração narrativa que nos permitem, 

hoje, apontar características dessa literatura. 

Segundo Todorov, há uma gama de assuntos que introduzem os 

elementos sobrenaturais, um deles é a sensualidade, como ocorre no 

mito do guaraná através da presença da personagem Anhyã-
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Muasawê, moça que faz com que todos os bichos da floresta se 

apaixonem por ela devido a sua beleza; outro fato sensual que ocorre 

nesse mito é o perfume exalado pela cobra macho que seduz e 

engravida Anhyã-Muasawê. 

Ao fim e ao cabo, o que se nota em comum é que nas duas 

versões do mito do guaraná o insólito está presente nos momentos 

de maior tensão narrativa, quando a mãe engravida e quando morre 

o filho. Logo, como afirma Todorov ―O sobrenatural aparece nos 

episódios que descrevem a passagem de um estado para outro‖. Ele 

pondera ainda que ―toda narrativa é o movimento entre dois 

equilíbrios semelhantes não idênticos, assim no começo da narrativa 

há uma situação estável.‖ (TODOROV: 2004, p.162), dessa forma, o 

maravilhoso traz ―uma modificação da situação precedente e rompe o 

equilíbrio existente‖. (TODOROV: 2004,p. 164) 

Através deste rompimento o narrador, dependendo da cultura 

em que estiver inserido, conseguirá produzir um determinado efeito 

em seu público. Nas sociedades indígenas, o efeito éo de verdade, 

não se questiona as narrativas míticas, são histórias dos antigos, 

logo, aconteceram e servem para explicar vários aspectos de suas 

vidas. Em nossa sociedade, são histórias que contém elementos 

maravilhosos ou insólitos capazes de despertar a curiosidade do leitor 

e transportá-lo para outro mundo, não dos antigos, mas da 

imaginação. 
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O JOGO E O INSÓLITO NA LITERATURA PARA 

CRIANÇAS E JOVENS: A TESSITURA DE NOVOS 

PARADIGMAS 

BASEIO, Maria Auxiliadora Fontana58 
CUNHA, Maria Zilda da59 

INTRODUÇÃO 

É inegável que vivemos um momento um tanto angustiante da 

história, em que transformações culturais profundas têm inserido o 

homem em um estado de desordem. É bastante conhecida a ideia de 

que o caos, compreendido como informação complexa, traz em seu 

seio uma nova ordem. Reconhecemos, portanto, que estamos 

vivenciando um momento de ruptura do velho paradigma e criação de 

um novo. 

Um paradigma constitui-se como uma lógica organizadora, 

composta por conceitos ideologicamente selecionados com os quais 

se lê o mundo e nele se atua. Para Morin (2003, p.25), ―o paradigma 

efetua a seleção e a determinação da conceptualização e das 

operações lógicas. Designa as categorias fundamentais da 

inteligibilidade e opera o controle de seu emprego. Assim, os 

indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos 

culturalmente neles.‖ Subterrâneo e, ao mesmo tempo, soberano, o 
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paradigma organiza e controla o pensar, o sentir e o querer do 

homem. 

Até o século XX, vivemos sob a égide de valores racionalistas e 

mecanicistas, centralizadores de uma concepção cartesiana, 

alicerçada sob o paradigma das certezas, que dissolve, na 

simplicidade, toda a complexidade dos fenômenos e das relações. 

Nos interstícios desse paradigma clássico - conhecido como ―o 

grande paradigma do Ocidente‖-, formulado por Descartes e 

instaurado desde o século XVII -, caracterizadamente reducionista, 

mecanicista, fragmentário, fechado e imutável, brotam forças 

complexas, que se engendram com o intuito de surpreender o 

homem por meio das incertezas, que, efetivamente, compõem a 

trajetória humana. Edgar Morin (2003, p.16) afirma que ―é preciso 

aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a 

arquipélagos de certeza‖. 

Esse paradigma emergente anuncia a complexidade e a 

imprevisibilidade das relações e dos fenômenos. Assim, enfrentar o 

imprevisto e o inesperado, negociar com o não racionalizável é 

assumir uma nova racionalidade crítica e intensificar a vontade de 

realizar nossa cidadania na Terra neste século XXI. 

Ainda segundo o teórico francês, até o século XX, o homem foi 

definido de uma maneira unilateral e bipolarizada, como sapiens – 

pela racionalidade; como faber – pela técnica; como economicus – 

pelas atividades utilitárias; e como prosaicus – pelas necessidades 

obrigatórias. 

O século XXI anuncia o homem complexo (homo complexus): 

sapiens (sábio) e demens (louco); faber e ludens (trabalhador e 

lúdico); empiricus e imaginarius (empírico e imaginário); economicus 

e consumans (econômico e consumista); prosaicus e poeticus 

(prosaico e poético) (MORIN: 2003, p.58). 
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As ciências humanas, em especial as Letras, sobretudo a 

Literatura, têm muito a contribuir para a atualização de uma nova 

maneira de situar a condição humana, de compreender o que foi 

tecido junto - a complexidade - na vida humana, trazendo à luz a 

inteligibilidade de um paradigma um tanto menos míope. 

Se compreendermos a Literatura como ―um autêntico e 

complexo exercício de vida, que se realiza com e na linguagem‖ 

(COELHO: 2000, p.24), ou como um universo sensível aberto às 

reflexões da vida e da história, ou ainda como um fenômeno de 

linguagem resultante da experiência social, política e cultural do 

homem, vislumbramos, então, um terreno fértil para semeadura de 

uma nova forma de estar no mundo e de compreender a aventura 

humana. 

Nesse sentido, no bojo desse amplo processo de mudanças, a 

Literatura para crianças e jovens figura-se como um modo de 

redescobrir o mundo e sua trama complexa e polifônica, penetrando 

no âmago de intangíveis e invisíveis ligações existentes entre várias 

dimensões da vida - nascedouro de encantamentos. 

Nelly Novaes Coelho (2000, p.141), ao abordar a Literatura 

para a juventude, afirma: 

consciente ou inconscientemente, a criação literária 

(para adultos, crianças ou jovens) é por eles tocada e, 
assim, se constrói ludica e inteligentemente, como um 

jogo, aparentemente descompromissado, mas, em 

essência, vitalmente engajado na conscientização de 

seu leitor, em relação às descobertas que lhe cabe fazer 

do mundo, que está à sua espera. 

Entendida como resistência à vida utilitária e excessivamente 

prosaica, a Literatura coloca-nos no reino do lúdico. Johan Huizinga 

(1996) compreende o jogo como fenômeno cultural, capaz de 

ultrapassar as necessidades imediatas da vida. Articulado no extremo 

limite entre a brincadeira e a seriedade, baseia-se na imaginação da 

realidade, na transformação da realidade em imagens. Praticado nas 
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horas de ócio, não é vida corrente, é evasão para uma esfera 

temporária de atividade com orientação própria e realidade 

autônoma. 

Ao promover um intervalo na vida cotidiana, o jogo rompe com 

o automatismo e com o mecanismo da satisfação das necessidades 

imediatas, instaurando o jogador em um lugar distinto e com duração 

própria. Após chegar ao fim, a experiência lúdica deixa sua 

ressonância como criação a ser conservada pela memória e 

transmitida como tradição. Nesse sentido, o jogo tem função social 

significante, embora seja de natureza desinteressada. Apesar de 

instaurar regras e uma ordem, o jogo provoca tensão, uma vez que 

dele participa o acaso, o risco, a incerteza, o inesperado, o 

imprevisível. 

É fato que a poesia nasce como jogo nas culturas primitivas. A 

poiesis é função lúdica. Realiza-se em um ambiente festivo de 

entusiasmo, de arrebatamento. A ação poética acompanha-se, 

igualmente, do sentimento de tensão, de alegria e de distensão. A 

linguagem poética faz-se jogo de sons e imagens e pressupõe 

imaginação criadora. A tensão advinda com a possibilidade de operar 

com o risco, com o acaso, com o inesperado encanta o jogador-leitor 

e o mantém livremente enfeitiçado. 

A poesia habita o lugar originário a que pertencem a criança, o 

selvagem e o visionário: a região do sonho,do encantamento, do 

êxtase e do riso. Reforça o autor: ―para compreender a poesia, 

precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse 

uma capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil 

sobre a vida do adulto.‖ (HUIZINGA:1996,p.133) 

Nessa mesma perspectiva trabalha o poeta brasileiro Manoel de 

Barros, que atua por meio de uma língua de brincar e no exercício de 

uma razão aventureira, para que sejam efetivas as relações e as 

religações entre a Literatura, a sociedade e o futuro. 
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MANOEL DE BARROS: EM LÍNGUA DE BRINCAR, O EXERCÍCIO 
DE UMA RAZÃO AVENTUREIRA 

É visível no projeto estético de Manoel de Barros a intenção de 

ruptura com valores dominantes. Para ele, matéria de poesia são ―as 

coisas que não pretendem, como pedras que cheiram água, homens 

que atravessam períodos de árvore‖, ―tudo aquilo que nos leva a 

coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado‖, ―as coisas 

jogadas fora têm grande importância – como um homem jogado 

fora‖, ―as coisas sem importância‖, ―o osso da ostra, a noite da 

ostra‖(BARROS: 2005,p.11-15 e 51). Enfim, matéria de poesia para o 

autor é tudo aquilo que é lançado às margens da engrenagem 

capitalista. 

Em Memórias Inventadas - A Infância, no texto intitulado 

―Desobjeto‖, um pente – sem valor de consumo por estar em 

decomposição – torna-se matéria de poesia. 

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um 

pente. O pente estava próximo de não ser mais um 
pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. 

[...] O menino que era esquerdo e tinha cacoete pra 

poeta, justamente ele enxergara o pente naquele 

estado terminal. E o menino deu para imaginar que o 

pente, naquele estado, já estaria incorporado à 
natureza como um rio, um osso, um lagarto. (BARROS: 

2005,p.11-15 e 51) 

Mais do que apreciar objetos em decomposição, o poeta sugere 

―desinventar objetos‖, e é o mesmo pente o objeto a ser 

desinventado: 

Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao 

pente funções de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha. 

Usar algumas palavras que ainda não tenham um 

idioma. 

(BARROS:2006,p.11) 
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Essa percepção enviesada das coisas do mundo e a ruptura com 

sua função utilitária, associadas à reinvenção das palavras põem a 

realidade tangível e estável à revelia. 

Assim também acontece com outros tantos conceitos, como a 

ciência, instrumentalizada com seus métodos, processos 

classificatórios, cálculos, sendo insistentemente renegados. 

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um 

sabiá 

mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força 

existem 
nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação perde o condão de 

adivinhar: divinare 

Os sabiás divinam. 

(BARROS: 2006,p.53) 

É bastante conhecida a forma como se nomeia nossa Era: a Era 

da Informação. Contra ela se exalta Manoel de Barros, ao preferir as 

palavras de inventar às de informar, afirmando não ser da 

informática, mas da invencionática, como se constata no texto ―O 

apanhador de desperdícios‖, do livro Memórias inventadas - A 

Infância (2006): 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito  
às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas. 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade  

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 
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como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 
Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

É na negação de uma cultura legitimada que sua obra ganha 

força. Em seu projeto artístico, o autor recusa a lógica cartesiana, 

sustentáculo do pensamento ocidental, argumentando: ―Quem não 

tem ferramentas de pensar, inventa‖. (BARROS: 2001) 

Na negação do pensar abstrato, adulto, do conhecimento 

conceitual, o poeta enaltece a ignorância- em sua língua: ignorãça.  

Para ele, esta se revela por meio de um pensar concreto e mágico – 

que enlaça o poeta e a criança: 

O rio fazia uma volta atrás de nossa casa era a 
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da 

casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o 

rio faz por trás de sua casa se chama enseada. 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que 

fazia uma volta atrás de casa. 
Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

(BARROS: 2006,p.25) 

Esse pensar mágico, que opera por imagens, articuladas em 

analogias, é avesso ao pensamento lógico-científico. Conforme 

Alfredo Bosi(2000, p.38), ―pela analogia, o discurso recupera, no 

corpo da fala, o sabor da imagem. A analogia é responsável pelo peso 

da matéria que dão ao poema as metáforas e as demais figuras.‖ 

Por meio dessa nova ordem, que guarda mais as semelhanças 

do que nomeia, o poeta desmonta e reverte a lógica estabelecida, 

redutora do sensível ligado ao corpo e enaltecedora do sentido 

associado à mente.  Instaura um olhar insólito sobre o que se 

apresenta como valor aceito pela sociedade, como faz a namorada 

que via errado, personagem do poema ―Um olhar‖, do livro Memórias 

Inventadas – A Segunda Infância(2006): 
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Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via 

não era uma garça na beira do rio. O que ela via era 
um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as 

normas [...] Com ela as coisas tinham que mudar de 

comportamento.[...] Falou por acréscimo que ela não 

contemplava as paisagens. Que eram as paisagens que 

a contemplavam. 

Essa forma estranha de ver, manifestada em uma inusitada 

maneira de escrever, compõe o exercício de linguagem desse 

consagrado poeta, alimentado por uma espécie de intuição fantástica, 

porque atesta o inexplicável, o inadmissível pela ordem estabelecida. 

Sua tarefa é ―despraticar‖, efetivamente as normas, na intenção de 

sugerir mudanças de comportamento. A relação sujeito-objeto, que 

sustenta o conhecimento científico, aparece invertida no texto 

poético: ―Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens. 

Que eram as paisagens que a contemplavam‖. 

Para a lógica cartesiana, interessa a ―frase sem equívocos, cujo 

ponto de referência obrigatório será o significado claro e distinto‖, 

conforme mostra Alfredo Bosi(2000, p.229), em O ser e o tempo da 

Poesia. Entretanto, para Manoel de Barros (2001), essa lógica parece 

não ter valor, como revela em O fazedor de amanhecer: ―as coisas 

muito claras me noturnam‖. 

Em sua profunda consciência de linguagem, ensina-nos o poeta 

uma nova gramática existencial, acenando para uma realidade outra, 

construída com uma língua inusitada. Em Retrato do artista quando 

coisa: 

Uma rã me pedra (A rã me corrompeu para pedra. 

Retirou meus limites de ser humano e me ampliou para 
coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me 

largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e 

de frades.)
 

(BARROS: 2004,p.13) 

E continua: ―Um passarinho me árvore‖; ―os jardins se 

borboletam‖; folhas secas me outonam‖. Substantivos tomam forma 
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de verbos, provocando no leitor um encantamento  motivado pelo 

estranhamento. A maneira insólita como se enunciam suas ideias, ao 

transgredir as relações de coesão e coerência estabelecidas, agencia 

uma outra forma de percepção da realidade e de compreensão dessa 

mesma realidade enunciada. 

Diferente do pensamento conceitual, dedutivo, objetivo, o poeta 

providencia um pensar intuitivo, que introduz uma abertura ao 

subjetivo e ao afetivo, por meio dos quais se torna possível 

incursionar nos terrenos do onírico, do surreal, no interior dos quais 

tudo é passível de realização. 

Dessa maneira, seus textos brincam e subvertem a ordem 

estabelecida, desafiando-nos a rever certezas e a, permanentemente, 

esperar o inesperado. Em O guardador de águas(2006), ele enuncia 

como subtítulo: ―Seis ou treze coisas que eu aprendi sozinho‖, 

quando, de fato, propõe 14 coisas. Em Arranjos para assobio(2002, 

p.53), afirma o poeta arrolar sete inutensílios de Anicieto retirados da 

mitologia indígena, mas apresenta apenas seis. 

Essa lógica que se nos apresenta estranha chega até ao 

ilogismo, ao nonsense, e isso está prescrito em seu projeto estético. 

Segundo alude o eu poético em Livro sobre o nada: ―O que sustenta 

a encantação de um verso (além do ritmo) é o 

ilogismo‖.(BARROS:2006,p.68). Essa proposta remete o leitor, 

novamente, a um estado de desordem absoluta, de caos, sobretudo 

onde este deve se instaurar, para que uma nova ordem se erga do 

interior do próprio homem: 

Passei anos me procurando por lugares nenhuns. 

Até que não me achei – e fui salvo. 
Às vezes caminhava como se fosse um bulbo. 

(BARROS: 2004,p.17) 

Para que uma nova lógica se manifeste, é no interior do homem 

que ela deve ser criada. Com isso e por isso, Manoel de Barros nos 

convida a uma nova forma de operar com a razão, uma razão que se 
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preocupe menos com as certezas e que ouse aventurar-se nos cantos 

em que ressoa o inesperado e o imprevisível. 

Para tanto, como resposta ao antigo paradigma, marcado pela 

língua da racionalização, Manoel de Barros, em seu exercício de 

brincar, inventa uma língua surpreendente, orientada por uma 

gramática surreal, na qual se criam casamentos insólitos entre 

imagens e vocábulos, e reúne, em seu poetar único, fragmentos 

nascidos de seu olhar singular e de seu sentir inaugural sobre a 

realidade instituída. Assim, coloca em suspenso valores estruturantes 

do paradigma da razão ocidental e aponta para uma nova 

possibilidade de verdade, entrevista nos horizontes da intuição, na 

convivência entre o visível e o invisível. Essa vontade de mudança por 

ele acenada abre-nos a possibilidade de criação de um novo 

paradigma. 

Com Manoel de Barros, o mundo não nos é dado pronto, mas o 

poeta nos elege para criá-lo. Propõe-nos uma leitura pouco 

disciplinada, não linear, uma leitura que desejamos denominar de 

andarilha, pois exige um leitor livre para escolher a direção e o 

sentido, conforme lhe agradar. As estrofes, compostas ora pela 

enumeração de substantivos, ora por frases curtas e por versos em 

fragmentos, favorecem o desenvolvimento dessa nova qualidade de 

leitura e de leitor, aprendendo este a lidar com o desconhecido, com o 

imprevisível, com o incerto, com o surpreendente. Aprende o leitor, 

também, a ser errante do texto, da lógica imposta da língua, 

atravessando o umbral da lei suprema do pensamento racional e 

atingindo o lugar da anti-lei poética. Sugeriremos, para comprovar 

nossa ideia, dois textos, retirados de Arranjos para assobio: 

coisinhas: osso de borboleta pedras 

com que  lavadeiras usam o rio 

pessoa adaptada à fome e o mar 
encostado em seus andrajos como um tordo! 

o hino da borra escova 

sem motor ACEITA-SE ENTULHO PARA O POEMA 
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ferrugem de sol nas crianças raízes 

de escória na boca do poeta beira de rio 
que é uma coisa muito passarinhal!ruas 

entortadas de vagalumes 

traste de treze abas em seus favos empedrados de 

madeira 

sujeito com ar de escolhos inseto 
globoso de agosto árvore brotada 

sobre uma boca em ruínas 

retrato de sambixuga pomba estabelecida 

no galho de uma estrela! riacho com osso de fora 

coberto de aves pinicando 

suas tripas e embostando de orvalho 
suas pedras indivíduo que pratica nuvens ACEITA-SE 

ENTULHO PARA O POEMA moço que tinha 

seu lado principal caindo na água e o outro lado 

mais pequeno tocando larvas! 

rã de luaçal. 
(BARROS: 2002,p.29) 

O arranjo poético desse texto lembra os painéis localizados nos 

cruzamentos de grandes avenidas, cujos letreiros buscam divulgar 

produtos e comercializar mercadorias. Não há começo nem fim. Cabe 

ao leitor brincar de descobrir sentidos. Lê-se o que for possível, no 

tempo do sinal vermelho, sem ordem determinada. Diferente dos 

painéis publicitários, Manoel de Barros propõe um painel poético, 

divulgador da necessidade de não-mercadoria, compondo, portanto, 

um anti-letreiro e uma contrapropaganda. 

É característica do estilo de Manoel de Barros reunir, de maneira 

imprevisível e insólita, realidades aparentemente incompatíveis, como 

―sapo é nuvem‖, ―a hera veste meus princípios e meus óculos‖, ―sou 

fuga para flauta e pedra doce‖, entre outras. Mostra, com isso, sua 

percepção plural da realidade, ao misturar, como em um mosaico, 

elementos de campos semânticos diversos. Seus arranjos poéticos 

revelam ritmo insólito, provocando estranhamento no leitor, e, 

inegavelmente, surpreendem. 

O autor também rompe com as normas da pontuação, 

suprimindo vírgulas em enumerações, descartando ponto final para 

concluir frases, entre outras ocorrências, com o intuito de tornar 
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presente o fluxo do pensamento e da própria oralidade. Com o 

mesmo objetivo, transgride as leis da colocação pronominal: ―Me 

disse em língua-pássaro‖. (BARROS: 2006, p.81); da ortografia: 

―Caminha sobre as conchas dos caracoes da 

terra‖.(BARROS:2006,p.81); das sintaxes de regência: ―E se 

riu.‖(BARROS:2006,p.87), buscando sempre os desvios, porque eles 

surpreendem. Inventa, dessa forma, uma gramática muito menos 

lógica e muito mais afetiva. 

Inverte a ordem dos termos da frase, altera a ordem direta, 

usual e lógica, provocando efeitos expressivos. Frases de um ou dois 

segmentos são recorrentes, revelando distanciamento da linguagem 

retórica e aproximação com a oralidade. 

Muda a função morfológica das palavras, rompendo com a 

sintaxe acostumada: ―Eu hei de nome Apuleio./Esse cujo eu ganhei 

por sacramento. (BARROS: 2006,p.35) 

Essa experiência de brincar com a língua, em que se priorizam 

as peraltagens semânticas, sintáticas, sonoras, que rompem com o 

instituído, põe em relevo o ato criador por parte do autor – e, ao 

mesmo tempo, favorece o ato recriador por parte do leitor. 

Portador desse insólito e lúdico fazer poético, Manoel de Barros 

aposta em um leitor livre, na exata medida em que sonha um homem 

livre. Por isso, desacorrenta-o da lógica dominante. Para ele, o 

homem livre aproxima-se da criança. Em Tratado geral das grandezas 

do ínfimo, o poeta dedica a segunda parte a Bernardo, compondo ―O 

livro de Bernardo‖: 

Os meninos me letram de Bandarra. 

(Bandarra é cavalo velho solto 
no pasto, às moscas.) 

Esse é meu estandarte. 

Não tenho pensa. 

Tenho só árvores ventos 

passarinhos – issos. 
Dentro de mim‘ 

eu me eremito 

Como os padres do ermo. 



386 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –Simpósios-Dialogarts –ISBN:  

Sou aquele  

que gastou a sua história 
na beira de um rio. 

[...] 

Meu desagero 

É de ser 

fascinado por trastes. 
[...] 

Sou livre 

para o silêncio das formas 

e das cores. 

[...] 

Estou pousado em mim 
Igual que formiga 

sem rumo. 

[...] 

Palavras 

Gosto de brincar com elas. 
Tenho preguiça de ser sério. 

Tenho candor 

por bobagens 

Quando eu crescer eu vou ficar criança.
 

(BARROS: 2005, p.51-61) 

Nessa passagem, Bernardo assume seu desejo de ascender à 

criança, de ser livre para descobrir o mundo e reinventá-lo à sua 

maneira, para captar tudo o que é primeiro e inaugurar uma nova 

forma de experimentar a realidade. 

Para que essa possibilidade se torne realizável, é preciso passar 

em revista - ―desler‖ - a experiência humana. 

A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo 

dos olhos. Vô! o livro está de cabeça pra baixo. Estou 

deslendo. 
(BARROS: 2006, p.30) 

No que o homem se torne coisal – corrompem-se nele 

os veioscomuns do entendimento. 

Um subtexto se aloja. 

Instala-se uma agramaticalidade quase insana, 

queempoema o sentido das palavras, 
Aflora uma linguagem de defloramentos, um 

inauguramento de falas. 

Coisa tão velha como andar a pé. 

Esses vareios do dizer. 

(BARROS: 2006, p.30) 
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Pela voz do avô, Manoel de Barros vai destecendo nossa 

aprendizagem, desfolhando,decantando, decompondo liricamente a 

história humana, a ponto de atingir a essência dos homens, das 

coisas, da linguagem, até chegar ao estado ‗coisal‘ (coisa não no 

sentido de mercadoria): o inominado. Para ele, o homem precisa 

tornar-se coisal para que lhe aflore um entendimento sobrecomum, 

sobrenatural, distinto do ordinário. Coisificado, ele é capaz de 

reinventar percepções e inaugurar caminhos, como a criança, o 

andarilho e o poeta. E, dessa forma, ordenar o inominado, pela 

palavra. 

Ao inaugurar falas para traduzir o inominado, aproxima-se das 

crianças: ―as coisas que não tem nome são mais pronunciadas por 

crianças‖ (BARROS: 2006, p.13). Assim, a voz do poeta e a da 

criança alinhavam-se no exercício de ―fazer nascimentos‖ – marca de 

seu projeto estético. 

Em ―Pelada de barranco‖, publicado em Memórias Inventadas - 

A Segunda Infância‖, reforça sua proposta poética: ―Nada havia de 

mais prestante em nós senão a infância. O mundo começava ali‖ 

(BARROS: 2006). Para o poeta, o homem só pode alcançar a 

liberdade, essa qualidade de sentir que a criança carrega, des-

conhecendo, des-aprendendo, desfiando e desafiando os valores da 

civilização, apreendendo a natureza e a palavra em estado primeiro. 

Nesse avanço gradativo à origem da linguagem, vai des-aprendendo 

valores impostos pelo capitalismo e por todo o paradigma que 

sustenta a razão ocidental, alargando a visão e descobrindo 

possibilidades de transcender, de ―desorbitar pela imaginação‖, por 

meio da palavra criadora de uma nova realidade com a qual se faz o 

contar poético andarilho do escritor brasileiro. 

Ascensão 
Depois que iniciei minha ascensão para a infância, 

Foi que vi como o adulto é sensato! 

Pois como não tomar banho nu no rio entre pássaros? 

Como não furar lona de circo para ver os palhaços? 
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Como não ascender ainda mais até na ausência da voz? 

(Ausência da voz é infantia, com t, em latim.) 
Pois como não ascender até a ausência da voz – 

Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo – 

ainda em movimento. 

Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes – 

Ainda sem penugens. 
Por que não voltar a apalpar as primeiras formas da 

pedra. A escutar 

os primeiros pios dos pássaros. A ver 

as primeiras cores do amanhecer. 

Como não voltar para onde a invenção está virgem? 

Por que não ascender de volta para o tartamudo! 
(BARROS: 2005, p.41) 

Voltar à infância é revisitar a linguagem em seu nascedouro, 

para poder brincar livremente com o inominado, e por meio de 

―peraltagens e despropósitos‖60,inaugurar o mundo e um novo modo 

de estar no mundo.Em seu exercício poético, Manoel de Barros 

propõe a palavra indisciplinada, errante, corpórea, capaz de atingir 

mais os órgãos do sentir do que os do pensar. 

Muitos defendem que o labor poético suspende a práxis. 

Entretanto, na esteira de Alfredo Bosi (2000, p.227), trata-se de uma 

suspensão momentânea e aparente, pois, ao projetar, na consciência 

do leitor, imagens do mundo e do homem mais significativas do que 

as forjadas pelas ideologias, o poema desperta o desejo de uma 

existência outra e, ao aproximar sujeito de objeto e sujeito de 

sujeito, acaba por suspender a lacuna que os distancia. Por isso, a 

transfiguração literária de Manoel de Barros é práxis: toca no corpo e 

se inscreve na consciência. 

Manoel de Barros devolve ao homem da racionalidade a 

afetividade, o mito, o delírio, seu lado ‗demens‘, ‗ludens‘, 

‗imaginarius‘, ‗poeticus‘ de que trata Edgar Morin (2003). O projeto 

estético do poeta rompe com uma percepção míope e, ao escovar 

                                                 

60
 Referência ao texto ―O menino que carregava água na peneira‖, do livro 

Exercícios de ser criança.  Rio de Janeiro, Salamandra, 1999. 
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palavras e escavar a memória, prepara aberturas para a experiência 

de um novo paradigma. E esse novo paradigma assemelha-se à 

criação de um novo mundo e só pode ser construído pela palavra. 

[...] Mas pode uma palavra chegar à perfeição de se 
tornar um 

pássaro? 

Antigamente podia. 

[...] 

Garatujei meus pássaros até a última natureza. 
Notei que descobrir novos lados de uma 

palavra era o mesmo que descobrir novos lados 

do Ser. 

(BARROS: 2004, p.26) 

Com sua consciência de refazer o homem, fazendo poesia, 

buscando o inominado, o ainda não enclausurado pela regra, Manoel 

de Barros não só inventa, mas, sobretudo, des-inventa para re-

inventar.  Sua língua de brincar desacostuma sentidos, desarruma 

relações. Com sua palavra lúdica e lúcida, faz o homem reinventar a 

vida, o mundo e uma nova forma de estar no mundo. Seu olhar de 

comunhão - não de cisão -entre homem e  natureza, sujeito e objeto 

-, convida-nos a transver o mundo. Ressoa, em sua arquitetura 

poética, o início dos cantos do homem, o nascedouro da linguagem, 

para que, refeita, um novo mundo nela se engendre. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Manoel de Barros, com seu projeto estético, em que se enlaçam 

o jogo e o insólito, sugere-nos muitas faces de resistência ao velho 

paradigma, como apresentamos. Apostamos na Literatura, sobretudo 

a destinada a crianças e jovens, na voz de brincar de Manoel de 

Barros - como forma de trazer a experiência do imprevisível, do 

inesperado, do não racionalizável como possibilidade de reformulação 

paradigmática, alimentada por uma razão que se aventura em novas 

descobertas. 
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RELAÇÕES ENTRE O LÚDICO E O INSÓLITO  

NA OBRA DE ROGER MELLO 

DA SILVA, Rogério Bernardo61 

Algumas produções literárias do autor Roger Mello enveredam-

se pelas trilhas do estranho, do improvável, do insólito. Obras como 

―Selvagem‖, ―Gato Viriato, o pato‖, ―Ossos do ofício‖ e ―Carvoeirinhos‖ 

trazem o insólito em diferentes contextos ficcionais, abrindo 

possibilidades para que sua realização no ato da leitura potencialize a 

ludicidade, o humor, o jogo. Assim, diante da natureza insólita da 

obra ficcional que, segundo Todorov, passeia entre o estranho e 

maravilhoso, e considerando a consciência do lúdico, apontada por 

Huizinga como um dos traços distintivos entre homens e animais; 

propõe-se uma análise das relações entre o insólito e o lúdico na 

constituição da obra de Roger Mello. 

É preciso considerar, antes de tudo, que as obras literárias de 

Roger Mello são produzidas num contexto em que já se reconhece a 

interação entre palavra e imagem no interior das obras e, por vezes, 

a presença única da própria imagem nos livros compostos 

integralmente por elas. Ou seja, a concepção de literatura infantil que 

compreende as obras de Roger Mello privilegia outras linguagens e 

outros códigos em seu processo de constituição. A maior parte delas 

é constituída por meio de relações imbricadas entre o texto e a 

imagem. Há também em seu repertório obras que são representações 

baseadas em narrativas puramente imagéticas. 

                                                 

61 Rogério Bernardo da Silva; Aluno especial do Programa de Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa, da FFLCH-USP; é especialista em Educação 

Básica e EJA pelo IFSP e atua como professor e formador de professores nas áreas 
de alfabetização, língua portuguesa e literatura. 
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Os livros ―Ossos do Ofício‖ e ―Carvoeirinhos‖ relacionam os 

aspectos verbais e não-verbais de maneira muito particular, pois 

nota-se que uma instância não prescinde da outra. Ana Lúcia Brandão 

analisa nas obras de Roger Mello aquilo o que chama de sincretismo 

entre a linguagem verbal e a visual; dessa maneira, segundo a 

autora, a literatura produzida com essa concepção tem, inclusive, 

maior probabilidade de não subestimar a inteligência e a imaginação 

do leitor, tornando o livro um ―educador da sensibilidade do olhar 

infantil.‖ (BRANDÃO: 2002, p. 34) 

Assim, a literatura de Roger Mello parece ser também um lugar 

de coexistência da palavra e da imagem como é cada vez mais 

característico nas produções literárias para crianças e jovens como 

ressalta Gregorin Filho (2010, p. 53) ―a ilustração é uma das 

linguagens não verbais mais recorrentes na obra literária infantil, 

além de outras como a tátil, por exemplo.‖ 

Sobre as relações entre palavra e imagem Cunha (2009, p. 30) 

aponta que ―toda produção humana fruto da arte/ ciência/ tecnologia 

decorre de atividades cognitivas e metacognitivas tais como a 

percepção, a imaginação e as formas de raciocínio.‖ Dessa forma, a 

produção cultural para crianças e jovens, cuidadosamente pensada, 

tende a promover um efeito também pautado no desenvolvimento da 

percepção, da imaginação e do raciocínio. Trata-se de uma estratégia 

constitutiva do texto literário que desautomatiza tanto o leitor quanto 

a leitura. 

―A desautomatização do leitor tem, como conseqüência, 

a percepção da função construtiva do signo literário que 

supõe uma atividade ao mesmo tempo lúdica e 

heurística, de descoberta e invenção que deu origem ao 
novo significado do termo leitura. Leitura enquanto 

criação que dá origem a um texto que só existe a partir 

dela‖ (FERRARA: 1978, p.75). 

As obras ―Selvagem‖ e ―Gato Viriato, o pato‖ organizam-se 

imageticamente em seqüências narrativas dotadas de potencial 
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simbólico muito intenso. A ausência de textos verbais nas duas obras 

não torna as narrativas menos complexas, pois há referências 

indiciais que tornam as seqüências enigmáticas, lúdicas e também 

insólitas. 

Como procedimento metodológico, é necessário um contato 

com as características do insólito, tendo como suporte os textos de 

Todorov e, também, uma breve apresentação das idéias de Huizinga 

acerca do lúdico. Tais aportes consubstanciarão, ao final, as 

proposições críticas e analíticas. 

A GRADATIVA PRESENÇA DO INSÓLITO ENTRE O ESTRANHO E 
O MARAVILHOSO 

O conceito de insólito é muito amplo, pois pode abarcar uma 

série de situações que causam estranhamento ao leitor a partir da 

leitura de textos pertencentes a gêneros de diferentes naturezas. 

Todorov, ao apresentar as especificidades do fantástico, organiza a 

passagem do insólito entre dois gêneros extremos, o estranho puro e 

o maravilhoso puro. Nesse percurso, ele apresenta o fantástico como 

um gênero central. Assim, entre o fantástico e suas duas 

extremidades existem dois subgêneros, o fantástico-estranho e o 

fantástico maravilhoso. 

Todorov atribui ao estranho características relacionadas às 

explicações científicas no bojo dos desfechos das narrativas: 

―Junto com estes casos, nos que nos encontramos no 

estranho um pouco a nosso pesar, por necessidade de 

explicar o fantástico, existe também o estranho puro. 
Nas obras pertencentes a esse gênero, relatam-se 

acontecimentos que podem explicar-se perfeitamente 

pelas leis da razão, mas que são, de uma ou outra 

maneira, incríveis, extraordinários, chocantes, 

singulares, inquietantes, insólitos e que, por esta razão, 
provocam no personagem e o leitor uma reação 

semelhante a que os textos fantásticos nos voltou 

familiar. Vemos porque a definição é ampla e imprecisa, 

como também o é o gênero que descreve: diferente do 

fantástico, o estranho não é um gênero bem 
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delimitado; dito com mais exatidão, só está limitado 

pelo lado do fantástico; por outro lado, dissolve-se no 
campo geral da literatura‖ (TODOROV: 1980, p. 26). 

A literatura fantástica nasce no século XIX num contexto de 

cientificismo e positivismo na Europa. Dessa forma, como uma 

maneira de sublimar, questionar e colocar em xeque a lisura da lógica 

científica e linear que acreditava numa realidade sem mutabilidade, 

emanam os estratagemas do fantástico. O real e o imaginário se 

fundem e, ao mesmo tempo, se repelem no seio do texto fantástico. 

Eis, então, o que talvez seja o prenúncio das estratégias de 

desautomatização da leitura. 

―O século XIX vivia, é verdade, numa metafísica do real 

e do imaginário, e a literatura fantástica nada mais é do 

que a má consciência desse século XIX positivista. Mas 
hoje já não se pode acreditar numa realidade imutável, 

externa, nem numa literatura que fosse apenas a 

transcrição dessa realidade. As palavras ganharam uma 

autonomia que as coisas perderam. A literatura que 

sempre afirmou essa outra visão é sem dúvida um dos 

móveis dessa evolução. A própria literatura fantástica, 
que subverteu, ao longo de suas páginas, as 

categorizações lingüísticas, recebeu ao mesmo tempo 

um golpe fatal; mas dessa morte, desse suicídio nasceu 

uma nova literatura.‖ (TODOROV : 2004, p.166) 

Em sua essência, a literatura fantástica é definida pelo efeito de 

hesitação que ela causa no leitor e que ecoa também nas 

personagens da narrativa. Assim, diante de um evento que pode ser 

explicado, no interior da narrativa, de maneira científica ou de 

maneira sobrenatural, impera a ambigüidade, ao ponto de não se 

saber qual a explicação verdadeira. Trata-se de uma espécie de 

suspense ao qual são submetidos leitor e personagem. 

―O fantástico implica pois uma integração do leitor no 

mundo das personagens; define-se pela percepção 
ambígua que o leitor tem dos acontecimentos narrados; 

esse leitor se identifica com a personagem. É 

importante precisar desde logo que, assim falando, 

temos em vista não tal ou tal leitor particular e real, 
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mas uma ―função‖ de leitor, implícita no texto (da 

mesma forma que está implícita a de seu narrador). A 
percepção desse leitor implícito está inscrita no texto 

com a mesma precisão que o movimento das 

personagens.‖ (TODOROV: 2004, p. 151) 

Há, então, uma espécie de pacto entre leitor e texto de maneira 

que a realização do efeito do fantástico calca-se na interdependência 

entre essa duas instâncias, a do leitor e a do texto literário. A quebra 

desse pacto por parte do leitor pode resultar num risco à natureza do 

fantástico, pois inviabilizaria seu efeito característico de hesitação. 

―Quando o leitor sai do mundo das personagens e volta 

ao seu lugar natural (o do leitor), um novo perigo 
ameaça o fantástico. Ele se situa ao nível da 

interpretação do texto. Existem narrativas que contêm 

elementos sobrenaturais, mas onde o leitor nunca se 

interroga acerca de sua natureza, pois sabe que não 

deve tomá-los ao pé da letra. Se os animais falam, 

nenhuma dúvida nos assalta o espírito: sabemos que as 
palavras do texto devem ser tomadas num outro 

sentido, que se chama alegórico. (...) Para se manter, o 

fantástico implica pois não só a existência de um 

acontecimento estranho, que provoca uma hesitação no 

leitor e no herói, mas também um certo modo de ler, 
que se pode definir negativamente: ele não deve ser 

nem poético nem alegórico.‖ (TODOROV: 2004, p. 151) 

A quebra desse pacto ou a escolha de uma explicação num dos 

dois extremos, científica ou sobrenatural, leva o leitor a um dos dois 

gêneros vizinhos do fantástico, o estranho ou o maravilhoso, como 

afirma Todorov 

―o fantástico ocupa o tempo dessa incerteza; assim que 

escolhemos uma ou outra resposta, saímos do 

fantástico para entrar num gênero vizinho, o estranho 

ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação 

experimentada por um ser que não conhece as leis 
naturais, diante de um acontecimento aparentemente 

sobrenatural.‖ (TODOROV: 2004, p. 149) 
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A hesitação que marca o gênero fantástico pode ser lida como 

ponto mediano da passagem do insólito entre o estranho puro e o 

maravilhoso puro. 

Imaginando uma linha na qual estariam dispostos os três 

gêneros, seria possível ordená-los de acordo com a intensidade do 

efeito que os elementos insólitos causam no leitor. Considera-se que 

os elementos insólitos, aqueles que causam estranhamento frente à 

realidade, estão presentes nos três gêneros apresentados por 

Todorov; entretanto, a maneira como cada gênero se realiza no leitor 

- o que Antonio Candido chama de efeito - tende a variar de acordo 

com as especificidades dos gêneros e das relações entre eles e o 

leitor. 

Nessa proposta, o primeiro gênero disposto seria o estranho 

puro. O fato de se tratar de um gênero que se pauta em situações 

insólitas, mas depois explicadas cientificamente, atribuiriam maior 

força ao insólito. Nessa perspectiva, é muito insólita a presença, em 

quaisquer textos literários, de um homem que se transforma em 

monstro, que ataca pessoas, mas que depois, ao final da narrativa, 

revela-se se tratar de um experimento científico ou do sonho de uma 

das personagens,ou do próprio narrador. Nessa situação o efeito 

insólito é muito intenso em virtude da tensão que se cria até o 

desfecho, onde a explicação racional tende a enfraquecer o efeito 

insólito. Logo, no interior da própria obra há níveis, a cada passagem, 

diferentes de força do insólito. 

O segundo gênero, mediano conforme Todorov, disposto nessa 

linha seria o fantástico, pois seu caráter de hesitação não permite 

saber se o insólito é verdadeiro ou pactuado no interior da narrativa.  

Assim, diante de um texto literário no qual não se sabe se o conflito 

pode ser racionalmente explicado ou se pertence ao sobrenatural a 

força do insólito diminui em relação à presente no texto estranho. 

Retomando um conto conhecido de Egar Alan Poe, ―O gato preto‖, 
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configura-se a seguinte hesitação: Como o gato apareceu no interior 

da parede? Seria sua presença algo sobrenatural, ou haveria uma 

explicação racional, como a presença de mais de um gato na casa?  

Não saber qual das explicações aceitar mantém o efeito insólito, mas 

numa intensidade menor, pois a hesitação coloca em dúvida a própria 

natureza do elemento insólito à medida em que a dúvida prevalece. 

O terceiro e último gênero disposto nessa linha seria o 

maravilhoso. Nesse caso os elementos insólitos ocorrem o tempo 

inteiro, entretanto, em função dos pactos existentes entre leitor e 

obra, o efeito do insólito é diminuído, perdendo sua intensidade. Um 

sapo que se transforma num príncipe em função do beijo de uma 

princesa é algo insólito por definição. Entretanto, praticamente não se 

percebe o estranhamento, ou efeito do insólito, em função do pacto 

existente entre o leitor e a obra do gênero maravilhoso. Passa a ser 

algo aceito como natural para esse gênero assim, apesar de ser um 

elemento insólito do ponto de vista da racionalidade, o efeito do 

insólito, causador do estranhamento característico, não se configura. 

No estranho puro, portanto, o efeito insólito é mais latente; no 

fantástico, apresenta intensidade intermediária e no maravilhoso o 

efeito é praticamente nulo. Dessa maneira, como já dito, os 

elementos insólitos, apesar de presentes nas proposições de Todorov 

acerca do estranho, do fantástico e do maravilhoso, realizam-se de 

forma diferentes no leitor em função da natureza dos gêneros e dos 

distintos contratos entre leitor e obra. 

Nas produções de Roger Mello, a composição pelo imbricamento 

entre o texto verbal e texto imagético ou pela presença única das 

ilustrações poderia, de antemão, inviabilizar a identificação das 

variações das diferentes intensidades de efeitos do insólito em sua 

obra, dada a constituição majoritariamente verbal dos primeiros 

textos de literatura fantástica que formam a base para configuração 

do gênero, como aponta Todorov: 
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―a ambigüidade depende também do emprego de dois 

processos verbais que empregam o texto todo. (...) são 
eles: o imperfeito e a modalização. Essa última 

consiste, lembremo-nos, em usar certas locuções 

introdutivas que, sem mudar o sentido da frase, 

modificam a relação entre o sujeito da enunciação e o 

enunciado.‖ Entretanto, seu próprio texto enuncia a 
expansão das possibilidades de constituição do 

fantástico, adentrando potencialidades dialéticas que 

ultrapassam as dimensões verbais e se refazem, da 

maneira mais ampla, no universo da linguagem.‖ 

(TODOROV: 2004, p. 153) 

Entretanto, Todorov lança uma prerrogativa para o tipo de 

análise que aqui se propõe (envolvendo texto verbal e não verbal) ao 

apresentar a ideia de que a natureza da linguagem literária 

ultrapassa esfera do verbal e se expande à do imagético. 

―A literatura existe pelas palavras; mas sua vocação 

dialética é dizer mais do que a linguagem de, 

ultrapassar as divisões verbais. Ela é, no interior da 
linguagem, o que destrói a metafísica inerente a toda 

linguagem. O próprio discurso literário é ir além da 

linguagem (senão ele não teria razão de ser); literatura 

é como uma arma assassina pela qual a linguagem 

realiza seu suicídio. Mas, se assim é, essa variedade de 
literatura que se funda sobre divisões lingüísticas como 

a do real e a do irreal não seria literatura.‖ (TODOROV: 

2004, p. 165) 

 Portanto, suas proposições dialogam com um contexto de 

realização literária capaz de aguçar sentidos e percepções humanas, 

desencadeando teias interpretativas que reconfiguram a constituição 

dos elementos insólitos por meio de recursos verbais e, também, 

visuais capazes de intensificar a competência imaginativa do leitor e 

de determinar a natureza das produções literárias para crianças e 

jovens, nas obras de Roger Mello, do ponto de vista dos efeitos do 

insólito. 

O LÚDICO 
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Agora, como já apontado anteriormente, apresenta-se uma 

breve mirada acerca do lúdico antes do início dos apontamentos 

analíticos. Assim, para Huizinga, o lúdico e o jogo têm um potencial 

que parece aumentar na medida mesma da inteligência. Daí, a 

capacidade dos humanos de elaboração formas de arte como a 

música, o teatro, a poesia e todas as brincadeiras codificadas.  

Em sua ampla definição de jogo, foram destacadas algumas 

características. Trata-se de um ato voluntário, caracterizado como 

atividade livre e que ocorre fora da vida corrente como uma evasão 

da realidade. Além disso, realiza-se dentre do limites de tempo e 

espaço, possui regras e, apesar da brincadeira, pode ser sério. 

―As grandes atividades arquetípicas da sociedade 

humana são, desde início, inteiramente marcadas pelo 

jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse 

primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a 

fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a 
linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-la 

e constatá-las, em resumo, designá-las e com essa 

designação elevá-las ao domínio do espírito. (...) Por 

detrás de todas expressão abstrata se oculta uma 

metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, 
ao dar expressão à vida, o homem cria um outro 

mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza.‖ 

(HUIZINGA: 2000, p. 07) 

Organiza-se como uma atividade temporária, um intervalo na 

vida cotidiana, mas integrante da vida em geral.  Fora do cotidiano, 

desorganiza a vida comum, mas dá ordenação ao caos. Absorve 

inteiramente o jogador, com envolvimento e entusiasmo capazes de 

levar ao arrebatamento. 

ESTRATÉGIAS LÚDICAS E EFEITO INSÓLITO: UMA ANÁLISE DA 
OBRA DE ROGER MELLO 

A conjunção das características do insólito, frente às idéias do 

lúdico e do jogo, conflui nas proposições analíticas a seguir acerca 

das obras de Roger Mello. 
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Em ―Carvoeirinhos‖ o narrador é um marimbondo que, 

insolitamente, pactua com o leitor que encarna o jogo entre o real e o 

imaginário. Esse pacto pressupõe regras que, segundo Huizinga, 

também são elementos do jogo e do lúdico. O leitor tem seu olhar 

conduzido para uma realidade social, mas o caminho dessa condução 

é caracterizado por um foco surpreendente, pois a própria presença 

de uma narrador-marimbondo já é, por si só, um elemento insólito. 

As relações existentes entre as personagens humanas, no contexto 

do trabalho infantil na produção de carvão não são insólitas, mas o 

olhar do narrador, em perspectiva, sim. Não cabe ao leitor questionar 

vôo do marimbondo, mas a natureza de sua performance, pois as 

regras dessa leitura são postas no jogo que existe entre texto e 

imagem. Nessa obra, de fato, o efeito insólito se configura na 

narração do marimbondo constituída por meio do jogo entre texto e 

imagem. 

Na obra ―Gato Viriato o pato‖ a narrativa é construída por meio 

de imagens indicam a relação existente entre um gato e um pato, 

não há texto verbal. O gato, ao afugentar uma família de patos, fica 

com um ovo e cuida dele como se fosse uma pata. Já neste início o 

insólito está posto, visto que essa relação afetuosa desconstrói as 

referências da realidade por parte do leitor. Nasce o pato e o gato 

assume a tutela do mesmo, defendendo-o dos outros gatos e 

tentando ensiná-lo a voar. Essa relação se organiza por meio da 

representação de procedimentos lúdicos, de brincadeiras, comuns aos 

animais, e tendem a trazer como efeito, por parte do leitor o riso. O 

próprio Huizinga discute no primeiro capítulo de sua obra a 

naturalidade da brincadeira por parte dos animais, o que Roger Mello 

percebeu e apontou na obra como recurso de sua constituição 

estética. 

Há nesse livro quebras de expectativas por meio de atividades 

livres e dignas de estranhamento. Assim, as duas instâncias, a do 
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lúdico e a do insólito, interpenetram-se para proporcionar ao leitor 

uma experiência literária aberta que tende ao desenvolvimento da 

percepção e dos recursos imaginativos.  Assim, ―esse processo de dar 

voltas através de imagens mentais em nossa imaginação muitas 

vezes nos leva a soluções e descobertas inesperadas.‖ (DONDIS: 

2003, p.17) que é o que ocorre na obra. 

As ações representadas por meio das imagens são 

seqüenciadas num jogo de relações de interdependência e 

continuidade que trazem, ao mesmo tempo, humor e estranhamento. 

A comunicação entre as personagens se configura no bojo dos 

elementos indiciais presentes nas imagens que representam 

expressões e emoções que, bem encadeadas como são, trazem à 

tona o lúdico e o insólito. 

Em ―Ossos do ofício‖ apresenta-se uma personagem, Florisval, 

que cuida de um cemitério e que apresenta comportamentos 

estranhos. Ao mesmo tempo em que Florisval tem coragem e sangue 

frio para trabalhar dentro de um cemitério, tocando em ossos 

esqueletos, ele consegue chorar pela morte de um grilo. Além disso, 

nos intervalos de suas atividades profissionais, Florisvaldo conversa, 

filosoficamente, com um crânio. São todos comportamentos que 

podem ser definidos como insólitos, pelo estranhamento que causam 

ao leitor. 

―A percepção é interpretativa. Percebemos o que 

estamos ajustados a interpretar, por meio de esquemas 

interpretativos. O que percebemos é um objeto físico 
que aparece de uma certa maneira. Essa maneira como 

ele aparece tem relação causal e é realmente 

determinada por certos processos psicológico 

inconscientes, que são os esquemas interpretativos.‖ 

(CUNHA: 2009, p. 31) 

Por se tratar de uma obra composta por imagem e texto, há 

elementos que confluem para a possibilidade de novas significações 

no ato da leitura. Por exemplo, nas últimas páginas do livro 
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Florisvaldo aparece de cabeça para baixo de modo que a sua cabeça 

fica posicionada no céu como se fosse uma lua. Além disso, na 

mesma cena, os elementos indiciais da ilustração que constituem sua 

pele são formados por pelos densos, o que sugere uma identidade 

que, até então, não fora posta, a de um lobisomem. Tal possibilidade 

é reforçada pela presença repentina de um morcego ao seu lado e 

pelo aspecto com que a obra é concluída, pois o texto verbal também 

faz com que o leitor sinta-se desafiado a questionar a verdadeira 

identidade de Florisval. 

Percebe-se também uma tentativa de evasão do real por parte 

de Florisval - aspecto que Huizinga também considera como uma 

marca do lúdico - no momento em que o mesmo busca um diálogo 

com um crânio, o que também não deixa de causar estranhamento. 

―A interação do ser humano com produções derivadas do 

conhecimento estético pressupõe o exercício da atenção, uma vez 

que para perceber sensivelmente a totalidade desse produto, é 

necessário um tempo de interação com ele, período para construir 

significações.‖ (CUNHA: 2009, p. 35) Nessa perspectiva, que também 

se revela nas duas obras anteriores, é possível notar elementos 

lúdicos e insólitos que se organizam para proporcionar o efeito 

inesperado no leitor. Durante toda a narrativa o leitor precisa entrar 

no jogo que se estabelece na relação entre texto e imagem para que 

a leitura seja a imersiva e desautomatizada. A percepção, nesse 

contexto, assume papel estratégico fundamental nesse jogo, pois 

possibilita o reconhecimento do enigma posto, bem como possibilita a 

constituição do efeito insólito que, neste caso, tem muito da 

hesitação patente do fantástico. 

Na obra ―Selvagem‖, totalmente constituída por meio de 

imagens, as personagens são um caçador e um tigre. Ao abrir o livro 

o leitor tem a impressão de estar abrindo um álbum de fotografias. 

Antes mesmo de a narrativa ser iniciada, são percebidas fotos de 
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animais numa estrutura que remetem a um álbum. O leitor é 

conduzido por um narrador que inicialmente parece ter um olhar 

estático para a cena, visto que a mesma fica até quase a metade do 

livro num plano fixo. Dentro deste plano o caçador pega um álbum, 

retira uma foto e a coloca num porta-retrato sobre uma mesa. Depois 

disso, sai da sala e a foto, que é a de um tigre, passa a ser o foco da 

cena. O narrador, antes de movimentar o foco da cena, parece fazer 

questão de que o leitor fique atento aos detalhes, como o de um 

espelho que está encostado numa das paredes da sala. 

Na cena seguinte, já com o foco da imagem voltado para a foto 

do tigre, nota-se uma mudança de posicionamento do tigre no 

interior da imagem fotográfica. As próximas cenas parecem ser 

conduzidas por uma câmera lenta, com movimentações do tigre, até 

que o leitor percebe que o tigre sumiu da foto. Na próxima cena, ele 

já aparece na sala, caminha ao seu redor do centro e se posiciona de 

fronte ao espelho. O tigre, então, começa a rugir para o espelho e 

simplesmente, adentra-o, como se fosse uma passagem qualquer. Na 

última cena o caçador aparece com ar desorientado, não dentro da 

sala, mas tomando o lugar do tigre dentro da foto. Assim a narrativa 

é finalizada. 

Durante todo o percurso de leitura de ―Selvagem‖ o leitor é 

convidado a desvendar enigmas. A mudança de posicionamento da 

câmera que focaliza as cenas a partir da metade do livro proporciona 

um jogo de dentro e fora que tende a causar um efeito estranho e 

enigmático no leitor. A impressão que se tem é a de que o espaço 

começa a ficar em constante movimento de giro. Isso causa uma 

tensão que torna o enigma ainda mais atraente. ―A arte provoca a 

criação, por parte do receptor, de novos esquemas, a cada novo 

processo.‖ (CUNHA: 2009,p. 31) 

Os fatos relativos à movimentação do tigre na foto, a sua 

decorrente saída, a entrada do tigre no espelho e a aparição do 
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caçador na foto configuram uma sequência de movimentação, dentro 

e fora, aproximada das estratégias das brincadeiras mais pueris. 

Além disso, são situações cujos elementos constitutivos são 

marcadamente insólitos. Dessa maneira, a obra se organiza de forma 

provocativa e, novamente, promotora de uma leitura 

desautomatizada. O leitor é constantemente desafiado por elementos 

imagéticos, que lançam mão de estratégias análogas ao lúdico para 

criar estranhamentos. ―Às vezes, a ausência de palavras pode 

fornecer um ―hiato‖ que necessita da inteligência e da imaginação 

para ser preenchido.‖ (HUNT: 2010, p. 247) 

Nota-se que as produções literárias do Roger Mello apresentam-

se constituídas esteticamente por elementos lúdicos e insólitos que se 

interconectam e proporcionam ao leitor, como efeito, uma leitura 

desautomatizada e desencadeadora de estratégias perceptivas 

capazes de impulsionar o desenvolvimento da imaginação e, por 

conseqüência, da inteligência. 

Como propõe Hunt, ―expandir as fronteiras na tentativa de 

explorar as possibilidades do livro-ilustrado nos aproxima do conceito 

de livro com o jogo, que é talvez muito melhor por isso.‖ (HUNT: 

2010, p. 249) Essa aproximação é o que permite a constituição do 

efeito insólito até em obras que apresentam imagens. Os efeitos, nas 

obras analisadas de Roger Mello, são insólitos em suas diferentes 

gradações, mas as estratégias, os caminhos e as pistas de leitura que 

as obras, em suas diferentes naturezas, oferecem ao leitor, são 

essencialmente lúdicas. 

Portanto, Roger Mello lança mão de estratégias relacionadas ao 

lúdico e ao jogo para estabelecer relações entre imagem e texto, ou 

entre os elementos imagéticos de uma mesma obra (nos livros 

integralmente imagéticos), para construir narrativas nas quais a 

presença de elementos insólitos é notada e seus efeitos variam de 

acordo com a natureza das relações com o leitor. 
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