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Cecil Jeanine Albert Zinani (Ucs) 

Regina Da Costa Da Silveira (Uniritter)  

O insólito ficcional é um aspecto intrínseco às estratégias de construção narrativa dos 

principais gêneros em que o inesperado, o imprevisível, o incomum seja marca distintiva, como 

o maravilhoso, o fantástico, o estranho, o realismo mágico, o realismo maravilhoso e o realismo 

animista (GARCÍA, 2012, p. 14). Dentre esses gêneros, Borges afirmava que a modalidade de 

narrativa mais antiga é a fantástica. Se pensarmos em narrativas primordiais, como mitos e 

contos de fadas, constatamos a presença do fantástico como forma de explicar um universo 

desconhecido.  

Contemporaneamente, as perspectivas são outras, porém o interesse pelo gênero não 

arrefeceu, havendo muitos estudos que o focalizam sob vários pontos de vista. Todorov (2004) 

considera o fantástico como a hesitação diante de um fenômeno extraordinário, desdobrando 

esse conceito em estranho e maravilhoso. Já Roas propõe que o núcleo do fantástico é o 

conflito gerado pelo conhecimento da realidade diante de um fenômeno inexplicável, 

apontando para o caráter subversivo dessa modalidade de literatura em relação tanto ao tema 

quanto ao estilo, uma vez que “altera a representação da realidade estabelecida pelo sistema 

de valores compartilhado pela comunidade, postulando a descrição de um fenômeno 

impossível dentro desse sistema” (ROAS, 2014, p. 56). 

Dos países ocidentais ao continente africano, o tema do insólito manifesta-se assim em 

seus desdobramentos conceituais, desestabilizando a rigidez do conceito, admitindo a 

presença de crenças contextualizadas em territórios distantes no tempo e na geografia. Com 

efeito, insólitas são desde as primeiras narrativas que compõem a concepção do universo, o 

chamado animismo, a que se agregam os mitos. Para lembrar que o que causa hesitação é a 

inquietante estranheza do indivíduo diante de sua própria finitude. Assim, o medo inexorável 

da morte, o furor impetuoso dos fenômenos da natureza cedo levaram o homem a criar 

representações, dentre elas as narrativas dos mitos, para aplacar seus medos e também a sua 

solidão. Como disse Carpentier em relação ao realismo maravilhoso, há que se ter fé para que 

as coisas sejam.  

Na cultura ocidental europeia e, por extensão, na literatura latino-americana, 

convencionou-se chamar de fantástico, realismo mágico e realismo maravilhoso os 

mecanismos de produção de efeito insólito e de recepção. No continente africano, essas 

representações na arte são denominadas de realismo animista. Todas essas expressões 

constituem a “constelação de conceitos” (HAESBAERT, 2014) necessária para a compreensão 

estético-contextual da obra literária. Como sintagma pertencente ao campo semântico que 

vem encabeçado pelo verbete “insólito”, o animismo será examinado na expressão “realismo 

animista”, conforme Harry Garuba, e mais recentemente, definido por Caroline Roney, como 

elemento presente na natureza, na medida em que os ‘espíritos’, na percepção animista, vivem 

num eterno “ir-e-vir” mantendo a continuação do mundo, a sua “respiração”.  

A proposta busca, assim, contemplar três modalidades que se constituem pela irrupção 

do insólito – o fantástico, o realismo maravilhoso e o realismo animista –, dentre as que 

compõem essa constelação, com o objetivo de promover a discussão, a análise e a 

interpretação de textos em poesia e prosa nas literaturas em língua portuguesa. 
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Ana Júlia Poletto (UFSC) 

Teu coração te expulsa para fora de ti mesmo, teu coração te persegue, e 
tu já estás quase fora de ti, e tu não podes mais. Como um escaravelho 

sobre o qual se avançou, tu corres para fora de ti mesmo e tua pouca 
firmeza ou elasticidade não tem mais sentido. (Gaston Bachelard) 

Bachelard, em sua obra dedicada às imagens dos elementos (terra, água, ar e fogo), 

acaba por descobrir que os quatro elementos são cinco, subdividindo em dois livros o 

elemento terra. Os elementos que se transmutam, com suas duplas e dúbias faces, acabam por 

se multiplicar. As águas para Bachelard são ora o masculino, ora o feminino; na terra há os 

devaneios do repouso e os da vontade; o fogo pode ser destruição ou pureza e o ar é a 

simbologia mais abrangente da imaginação com seus movimentos oscilantes. 

Em primeiro lugar, definimos imaginário, por mais que o conceito seja fugidio e bastante 

amplo. O imaginário distingue-se de outros conceitos (e confunde-se com eles, muitas vezes), 

como símbolo, emblema, signo, imagens, mas se liga a todos eles de forma direta ou indireta. 

“O imaginário não é apenas um termo que designa um conglomerado de imagens heteróclitas 

mas remete para uma esfera psíquica onde as imagens adquirem forma e sentido devido à sua 

natureza simbólica” (WUNENBURGER, 2003, p.23). Para Bachelard, a imaginação dentro do 

âmbito da fenomenologia seria “um estudo do fenômeno da imagem poética no momento em 

que ela emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem 

tomado na sua atualidade” (1979, p.184). E para Durand o imaginário é um trajeto, um 

percurso, “a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e 

assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” ou o que o 

imaginário não é: “não é mais que esse trajeto no qual a representação do objeto se deixa 

assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, reciprocamente, como 

provou magistralmente Piaget, as representações subjetivas se explicam ‘pelas acomodações 

anteriores do sujeito’ ao meio objetivo” (2002, p.41). 

Alice Munro em seu conto “Com vista para o lago” (2013) nos mostra a personagem 

Nancy, uma senhora que está com problemas de memória, e quer se consultar com um doutor 

numa cidade vizinha. Ela acaba, após se perder diversas vezes, por encontrar uma casa de 

repouso chamada “Casa de repouso com vista para o lago”. 

É um hexágono, com portas aqui e ali. Quatro portas – uma é a porta larga 
que deixa entrar a luz e os visitantes, outra é uma porta oficial e com cara de 
particular, atrás do balcão, de acesso não tão fácil, e as outras duas portas, 
exatamente iguais e uma de frente para a outra, obviamente levariam para 
as longas alas, para os corredores e os quartos onde os internos residem. 
(MUNRO, 2013, p.231) 

A personagem entra num espaço de onde não consegue sair: espaço de sua própria 

memória que trancafia suas lembranças e a sua vida. 

Ela abre a boca para gritar, mas parece que não vai sair grito algum. Ela está 
toda trêmula e, por mais que tente, não consegue fazer o ar chegar aos 
pulmões. É como se estivesse com um mata-borrão na garganta. Sufocação. 
Ela sabe que tem de agir de outra maneira, e mais que isso, tem de acreditar 
de outra maneira. Calma. Calma. Respire. Respire. (MUNRO, 2013, p.232) 
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No decorrer da narrativa, ela perde o seu contato com o mundo, apagando do próprio 

leitor a memória de seus passos. O “com vista para o lago” parece indicar o elemento água, 

mas é apenas “um pedaço do lago, uma linha azul-clara contra o horizonte” (MUNRO, 2013, 

p.229). O elemento realmente presente neste conto de Alice Munro é a terra – representada 

aqui através da casa com vista para o lago. A casa, normalmente associada a espaço de 

segurança aqui toma contornos sufocantes, e no lugar de uma topofilia bachelardiana (espaços 

felizes) se transforma em topofobia (espaço do medo), numa casa exílio (para doentes mentais) 

ou ainda na casa inóspita, nas análises que Elódia Xavier faz da casa em obras de autoria 

feminina. O “espaço feliz”, que Bachelard sonha, é baseado em poemas de autoria masculina e 

a casa possui essa conotação do espaço seguro; ao contrário, para as casas de autoria feminina, 

muitas delas são o espaço da opressão, da submissão e do enclausuramento. 
“AS RUÍNAS CIRCULARES” E O FOGO DO SONHADOR 

O outro conto que analisamos é “As ruínas circulares” de Borges, com seu sonhador de 

homens, elemento fogo e terra: 

No começo, eram caóticos os sonhos; pouco depois, foram de natureza 
dialética. O forasteiro sonhava-se no centro de um anfiteatro circular que 
era de certo modo o templo incendiado: nuvens de alunos taciturnos 
fatigavam os degraus (...) O homem, no sonho e na vigília, considerava as 
respostas de seus fantasmas, não se deixava iludir pelos impostores, previa 
em certas perplexidades uma inteligência crescente. Buscava uma alma que 
merecesse participar do universo (BORGES, 1972, p.61). 

A matéria remete à poética do sonhar, do devaneio como queria Bachelard, mas é uma 

matéria impalpável e “incoerente”: 

Compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e 
vertiginosa de que se compõem os sonhos é o mais árduo que pode 
empreender um homem, ainda que penetre todos os enigmas da ordem 
superior e da inferior: muito mais árduo que tecer uma corda de areia ou 
amoedar o vento sem efígie (BORGES, 1972, p.62) 

O sonhador que sonha um ser “perfeito”, “sem rosto ou sexo; com minucioso amor 

sonhou-o, durante catorze lúcidas noites” (1972, p.63). 

Esse múltiplo deus revelou-lhe que seu nome terrenal era Fogo, que nesse 
templo circular (e noutros iguais) prestavam-lhe sacrifícios e culto e que 
magicamente animaria o fantasma sonhado, de tal sorte que todas as 
criaturas, exceto o próprio Fogo e o sonhador, julgassem-no um homem de 
carne e osso (BORGES, 1972, p.64) 

O que atormentava o criador era que o seu filho sonhado tivesse consciência de ser um 

sonho: “não ser um homem, ser a projeção do sonho de outro homem, que humilhação 

incomparável, que vertigem!” (1972, p.65). 

Caminhou contra as línguas de fogo. Estas não morderam sua carne, estas o 
acariciaram e o inundaram sem calor e sem combustão. Com alívio, com 
humilhação, com terror, compreendeu que ele também era uma aparência, 
que outro o estava sonhando (BORGES, 1972, p.66). 

O criador transforma-se em criatura. E a epígrafe inicial do conto: “And if he left off 

dreaming about you” de Lewis Carrol mostra o reflexo de criador e criatura, onde o fogo é a 

única testemunha que acusa o “ser sonhado” e é o próprio Fogo que extermina o criador 

sonhado.  

O imaginário coletivo europeu foi definido por três figuras principais: Prometeu, Dioniso 

e Hermes (WUNEMBURGER, 2003, p.29). Prometeu, aquele que perde o fogo sagrado; Dioniso, 
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o deus louco; e Hermes, o mensageiro. E quais são os mitos ou figuras que desenham o 

imaginário coletivo americano? 

No dicionário de Lugares Imaginários de Manguel e Guadalupi, as ruínas circulares 

borgeanas são definidas da seguinte forma: 

País de localização incerta, possivelmente na foz de um rio que corre para a 
extremidade sul do mar Cáspio, onde o idioma zenda não se contaminou de 
grego. Há uma pequena colina na ilha e bambus e arbustos espinhosos 
crescem ao longo da costa lodosa. O que chama a atenção são as ruínas 
circulares calcinadas de um templo primitivo, coroado por um tigre ou 
cavalo de pedra. Aqui um homem pode ser sonhado e ganhar vida e a única 
prova de sua irrealidade será que o fogo não pode feri-lo. Sonhar um 
homem completo leva mais de um ano; sonhar talvez seja a parte mais difícil 
da tarefa. Os homens sonhados agem como sacerdotes do deus fogo de 
outros templos destruídos cujas pirâmides sobrevivem rio abaixo; outros 
vivem entre homens normais, inconscientes de sua própria inexistência, e 
qualquer viajante que queira confirmar sua própria realidade pode fazê-lo 
submetendo-se ao teste do fogo, frequente neste país (MANGUEL, 2003, 
p.376) 

Ambos os contos apresentam o elemento água como próximo: a casa com vista para o 

lago apenas acusa a existência do lago-água como uma visão, pano de fundo, fundo para a 

figura outra: a casa. Em Borges, as ruínas circulares têm como fundo também a água, mas seu 

elemento primordial é o fogo. 

Em Alice Munro, a casa hexagonal e suas quatro portas são elemento sólido e 

enclausurante; em Borges, a matéria é arruinada: ruínas e circulares. Dois imaginários 

representados pela casa e pelo labirinto: ruínas circulares, casa aprisionante. Memória que se 

esvai? 

“O que é mais real: a própria casa onde se dorme ou a casa para onde se vai, dormindo, 

fielmente sonhar?” (BACHELARD, 2003, p.76). “Quando o sonho se apodera assim de nós, 

temos a impressão de habitar uma imagem” (BACHELARD, 2003, p.76 – grifo meu). O sonhador 

é um ser que se fecha sobre si mesmo, seu imaginário o aprisiona (ou o liberta) e ele habita o 

sonho, a imagem. A casa onírica, como chama Bachelard, é a única que realmente habitamos. 

A outra é, talvez, uma ruína de sonho, uma casca fria, geometria dura. Alguns espaços da casa 

são habitados pelo medo (sótão ou porão), e a criança luta com suas temeridades: a casa em 

seus espaços de medo são território do elemento terra, essa terra escavada, profunda (porão); 

por outro lado, se for o sótão, matéria seca: “é um mundo de outono” (BACHELARD, 2003, 

p.85), uma topologia que vai da mais profunda verticalidade até a sua sublimação. 

Mas o que acontece com a “casa” de repouso de Munro? É uma casa hexagonal, com 

suas quatro portas, com sua vista para o lago, que aprisiona a personagem dentro de seu 

próprio esquecimento, de seus medos. Não é uma casa com espaço vertical, sótão ou porão: é 

uma figura geométrica de seis lados, fria, com arestas e compartimentos: horizontal. Não 

possui o movimento ascensional, não se aprofunda, nem alça voo; também não tem os 

movimentos rítmicos da dominante sexual. Talvez, noturnamente, faça parte dos símbolos 

cíclicos, figuras “circulares” e que remetem ao eterno retorno, a espiral sem fim, o hexágono 

fechado em si mesmo: a espacialização do tempo – que não vai além, mas se fecha sobre si 

mesmo. 

Em Borges, as ruínas tomam a forma de círculo: a geometria perfeita (mas arruinada), eis 

que o círculo é símbolo máximo da figura de existência impossível na “realidade”. Aponta para 

o cíclico, o redondo da existência, o eterno retorno de Nietzsche, mas também para o espiral, 

movimento aberto e fechado, aquilo que “nunca alcançará seu centro. O ser do homem é um 

ser não fixado” (BACHELARD, 1979, p.337). Espiral labiríntica, “homem como o ser de uma 
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superfície, da superfície que separa a região do próprio ser da região do outro” (BACHELARD, 

1979, p.341). O resumo supremo de Bachelard: “o homem é o ser entreaberto” (1979, p.342). 

A casa de repouso não tem a conotação da segurança da casa materna, da casa da 

infância. A casa de repouso é o espaço do “despejo”, transforma-se a casa em labirinto: “todo 

labirinto tem uma dimensão inconsciente que devemos caracterizar. Todo embaraço tem uma 

dimensão angustiada, uma profundidade. É essa dimensão angustiada que nos devem revelar 

as imagens tão numerosas e monótonas dos subterrâneos e dos labirintos” (BACHELARD, 2003, 

p.162 – grifos meus). A questão da memória que se esvai indica a angústia de “estar perdido” 

que o labirinto carrega em si. O labirinto é um “sofrimento primário” como define Bachelard, 

algo que carregamos dos primórdios de nossa existência, vinculadas às imagens de sofrimento 

da infância, de sufocamento e de perda.  

Compreenderíamos melhor a existência imaginada do labirinto se nos 
lembrássemos de um dos princípios da imaginação (princípio, aliás, válido 
para a intuição geométrica): a imagem não tem dimensões definidas; a 
imagem pode passar sem dificuldade do grande para o pequeno 
(BACHELARD, 2003, p.173 – grifo meu) 

O labirinto é, portanto, o espaço de que se desdobra, enovela em si mesmo: 

subjetividade em construção (ou reconstrução), na casa de repouso de Munro, espaço que 

encerra a personagem Nancy e sua memória perdida entre portas e arestas. O próprio corpo 

de Nancy acaba sendo representado como esse labirinto: os dois tipos de labirintos mostrados 

por Bachelard, o duro e o mole. O primeiro, sendo aprisionado entre paredes sólidas (a casa de 

repouso) e o segundo como representação máxima do próprio corpo (gritos e esquecimento). 

Durand (2002), em As estruturas antropológicas do imaginário, classifica em dois 

regimes as imagens: o diurno e o noturno. O regime diurno inclui: o tempo e suas faces: 

símbolos teriomórficos (animais), nictomórficos (noite) e catamórficos (queda), gestos 

associados a uma das três dominantes que Durand classifica como: dominante de posição 

(postural), dominante de nutrição (digestiva) e dominante cíclica (sexual); e ainda a simbologia 

ascensional, espetacular e diairética. 

O regime referenciado como noturno inclui movimentos verticais descendentes (descida 

e a taça), inversões e intimidades, e símbolos cíclicos, vinculados à segunda e à terceira 

dominante: digestiva (nutrição) e cíclica (sexual). 

Citando a equação de Leroi-Gourhan, Durand explica que “cada gesto implica ao mesmo 

tempo uma matéria e uma técnica, suscita um material imaginário e, senão um instrumento, 

pelo menos um utensílio” (2002, p.54): força + matéria = instrumento. Portanto, Durand 

exemplifica que os gestos de acordo com as dominantes podem ser assim pensados: na 

dominante postural, os gestos devem tomar como matéria, elemento visuais, luminosos, 

associados a técnicas de “separação, de purificação” (2002, p.54), numa classificação 

tecnológica de instrumentos contundentes: armas, flechas, gládios, etc. Nos gestos da segunda 

dominante (descida digestiva), estariam vinculados à profundidade (água, terra), associados a 

técnicas de escavação (taça, caverna); e a última dominante, a cíclica, sexual, estaria vinculada 

aos gestos rítmicos, técnica de fiar, indústrias têxteis ou artes do fogo.  

A memória, primeiramente pensada como extensão do tempo, é revertida por Durand 

no movimento máximo do imaginário contra o tempo, erguendo-se como resistência ao que se 

vai, esperança de devires mágicos, ato revolucionário da representação. “É contra o nada do 

tempo que se levanta toda a representação, e especialmente a representação em toda a sua 

pureza de antidestino: a função fantástica de que a memória não é mais que um incidente” 

(2002, p.403). A memória arquiteta um ato de recriação, imaginário que se esboça no espaço. 

“O espaço torna-se a forma a priori do poder eufêmico do pensamento, é o lugar das 
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figurações, uma vez que é o símbolo operatório do distanciamento dominado” (DURAND, 2002, 

p.407 – grifo meu). 

As quatro portas do hexágono de Alice Munro, “em que direção se abrem? (...) Para o 

mundo dos homens ou para o mundo da solidão?” (BACHELARD, 1979, p.343). 

As ruínas de uma geometria perfeita (círculo), o fogo que não consome aquele ser que é 

acariciado pelas labaredas, ele próprio sonho de outro sonhador. E como conclui Durand: “não 

só se vive e se morre por ideias, como também a morte dos homens é absolvida por imagens” 

(2002, p.434). As quatro portas do hexágono de Alice Munro, “em que direção se abrem? (...) 

Para o mundo dos homens ou para o mundo da solidão?” (BACHELARD, 1979, p.343). Esses 

espaços do imaginário que nos mostram as fronteiras entre um Eu e um Outro: não estaríamos 

sendo sonhados por Outros? 

Alice Munro e Borges nos levam até esses imaginários de fogo, água, terra e ar, não para 

descobrir as suas significações, mas antes para fazer com que, perdidos nesse trajeto, nos 

libertemos de nossas certezas, em busca daquilo que Durand prega para uma fantástica 

transcendetal: “poder geral de se pôr no lugar do outro” (2002, p.383). 

ARAÚJO, Alberto Filipe; BAPTISTA, Fernando Paulo (Coord.) (2003). Variações sobre o Imaginário. 

Domínio, teorizações, práticas hermenêuticas. Lisboa: Instituto Piaget. 

BACHELARD, Gaston (1978). “A poética do espaço”. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril cultural. 

BORGES, Jorge Luis (1972). Ficções. Tradução: Carlos Nejar. Porto Alegre: Globo Editora. 

DURAND, Gilbert (1993). A imaginação simbólica. Tradução: Carlos Aboim de Brito. Lisboa: Edições 70. 
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Cecil Jeanine Albert Zinani 

No conto “O outro”, a personagem Jorge Luis Borges, o velho, diz para o Borges jovem 

que ele escreverá “poesias que te darão uma satisfação não partilhada e contos de índole 

fantástica” (BORGES, 1999, p.11). Nesse fragmento, o escritor argentino registra uma forma 

que marcou sua literatura. Em sua obra, não faltam referências a outros autores que utilizam o 

fantástico como modalidade de expressão e de arte, entre eles, é citado H. G. Wells que, com 

sua máquina do tempo, é um marco significativo. No Livro de areia, de 1975, há um conto, 

“There are more things”, dedicado a H. P. Lovecraft, grande mestre do gênero. A obra O livro de 

areia, de certa maneira, dialoga com “O homem de areia”, de E.T.A. Hoffmann, um dos 

precursores do gênero fantástico. Esse conto, além de ser muito citado, foi sobejamente 

analisado e utilizado como exemplificação por diversos teóricos, entre eles, Freud. 

No Prólogo à Antologia da literatura fantástica, compilada por Bioy Casares, Borges e 

Ocampo, Bioy Casares refere-se à antiguidade das ficções fantásticas, remontando a textos de 

origem religiosa bem como ao Livro das mil e uma noites. Indica os chineses como prováveis 

criadores do gênero. No entanto, ao referir-se à América e à Europa, concorda com estudiosos 

que fixam o gênero no século XIX, não se furtando, porém, de apontar precursores: “no século 

XIV, o infante dom Juan Manuel; no século XVI, Rabelais; no XVII, Quevedo; no XVIII, Defoe e 

Horace Walpole; já no século XIX, Hoffmann” (CASARES, 2013, p.9). Cabe notar que o autor não 

menciona Poe, considerado não apenas um dos fundadores do conto moderno, mas também 

da narrativa fantástica. De acordo com Roas (2014), a narrativa fantástica remonta ao século 

XVIII, época em que se criou um contexto favorável para sua criação e expansão. Esse contexto 

refere-se ao Iluminismo, que propugnava a explicação de todos os fenômenos à luz da razão. 

Entretanto, a existência do fantástico está condicionada, exatamente, à quebra dos princípios 

racionais que regem o mundo, transformando a percepção do sujeito, ou, como afirma Roas 

(2014), estabelecendo um conflito entre percepção e realidade. Todorov (2004) considera o 

fantástico como a hesitação que se estabelece na medida em que as leis naturais conhecidas 

pelo sujeito são desrespeitadas por um acontecimento não subordinado, aparentemente ou 

realmente, a essas leis. Considerando o fantástico uma “presença muito forte e persistente na 

literatura moderna”, Ceserani (2006, p.65) propõe alguns procedimentos formais para o estudo 

do fantástico. Com base nesses procedimentos, será realizada uma abordagem dos aspectos 

espaço, personagens e evento presentes no conto “O círculo”, de Óscar Cerruto, inserido na 

antologia 16 contos latino-americanos, a fim de verificar em que medida essas categorias 

adquirem especificidade na construção do fantástico na narrativa. 

A narrativa fantástica, conforme Ceserani (2006), é construída a partir de alguns 

processos narrativos e retóricos os quais, ainda que pertençam à estrutura da ficção em geral, 

ganham relevância específica nesse modo por meio da exploração de potencialidades da 

linguagem na construção da narrativa. O autor cita, entre os procedimentos enunciativos, a 

utilização da primeira pessoa e a presença bastante marcada do narratário, que se materializa 

na figura de companheiros, ou ouvintes, os quais “ativam e autenticam ao máximo a ficção 

narrativa, e estimulam e facilitam o ato de identificação do leitor implícito com o leitor externo 
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do texto” (CESERANI, 2006, p.69). Essa forma de narrar é muito utilizada, por exemplo, por 

Edgar Allan Poe nos contos que compõem a antologia organizada por Baudelaire e intitulada 

Histórias extraordinárias. Outro aspecto notável refere-se à linguagem. Para o autor, “o modo 

fantástico utiliza profundamente as potencialidades fantasiosas da linguagem, a sua 

capacidade de carregar de valores plásticos as palavras e formar a partir delas uma realidade” 

(CESERANI, 2006, p.70). Nesse sentido, aponta para a utilização da metáfora, cuja capacidade 

de aproximar elementos semânticos distantes possibilita a transposição de fronteiras e a 

criação de novas realidades. Ceserani também assinala o componente humorístico de algumas 

narrativas, o qual demanda certo esforço cognitivo para a realização efetiva. A passagem de 

uma situação cotidiana, costumeira para uma dimensão inexplicável, insólita, também é 

elencada pelo autor nos procedimentos narrativos e retóricos utilizados na construção da 

narrativa fantástica. Essa passagem pode ocorrer por meio da loucura, do pesadelo ou do 

sonho: “O personagem protagonista se encontra repentinamente como se estivesse dentro de 

duas dimensões diversas, com códigos diversos à sua disposição para orientar-se e 

compreender” (CESERANI, 2006, p.73). 

O envolvimento do protagonista, transportado de uma situação conhecida para outra 

surpreendente que o desorienta e atemoriza, é ocorrência encontrada em muitos contos cuja 

situação inicial apresenta uma realidade trivial para resvalar, posteriormente, para um mundo 

de mistério e terror: um moço, num café, lê um anúncio de emprego em que é solicitado um 

jovem historiador com conhecimento de francês. A personagem vai até o endereço e consegue 

o emprego. A partir do momento em que o jovem começa a viver com suas empregadoras, 

uma jovem e uma senhora idosa, a realidade, paulatinamente, desliza para o mundo onírico. 

Assim se desenvolve o conto Aura, do mexicano Carlos Fuentes. Roas, em sua delimitação de 

narrativa fantástica, aponta para essa mesma modalidade de situação quando assevera: 

“...para que a história narrada seja considerada fantástica, deve-se criar um espaço similar ao 

que o leitor habita, um espaço que se verá assaltado pelo fenômeno que transtornará sua 

estabilidade” (2014, p.31). Em seu ensaio sobre o estranho (Das unheimliche), Freud (1976) 

associa o conhecido heimliche com seu oposto unheimliche, ou seja, o conhecido, familiar é 

uma subespécie do estranho. Daí percebe-se o deslizamento daquilo que é conhecido e 

familiar para o terreno desconhecido, causando horror. O autor utiliza esses conceitos na 

análise do conto “O homem de areia”, de Hoffmann. 

Outro aspecto mencionado pelo autor é a existência de um objeto mediador de natureza 

concreta que estabelece a comprovação da veracidade dos fatos. Um bom exemplo é a flor que 

o cientista narrador traz de sua viagem no tempo, na obra de H. G. Wells, A máquina do tempo. 

Além desses elementos, são citados aspectos como elipses – grandes vazios que povoam a 

escrita nos pontos-chave da narrativa; teatralidade e figuratividade – utilização de técnicas do 

teatro, emprego de “elementos gestuais e visivos, de aparição e colocação em cena” 

(CESERANI, 2006, p.76), utilizados na prática teatral; detalhe que se reveste de especial 

significado narrativo. 

Escrito pelo autor boliviano Óscar Cerruto, “O círculo” é um texto que provoca, no leitor, 

a impressão de já ter ouvido essa história, de que está sendo retomado algo já conhecido. 

Muito provavelmente, a temática desenvolvida no conto deve fazer parte do folclore oral. É 

isso o que presume o autor a uma provocação do entrevistador em uma entrevista publicada 

em seu livro Provocaciones, de 1976. 

Muito embora o processo enunciativo se realize na terceira pessoa, o foco narrativo está 

centrado na personagem principal, Vicente, um jovem que retorna a sua cidade, após dois anos 

de ausência, e vai à casa da noiva que abandonara, quando viajou, sem explicação alguma. São 
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de Vicente os pensamentos, as sensações e as recordações presentes na narrativa quando o 

jovem enfrenta aquela situação inusitada e desagradável da qual não pode se evadir. 

A construção do espaço obedece a padrões diferenciados de acordo com a 

temporalidade: noite ou dia. O primeiro parágrafo do conto apresenta como o espaço é 

construído à noite, por meio de uma adjetivação abundante 

A rua estava escura e fria. Um ar envelhecido, difícil de respirar e como que 
endurecido em sua quietude, golpeou-lhe o rosto. Seus passos ressoaram na 
noite estagnada, no beco. Vicente ergueu o colarinho do casaco, tiritou 
involuntariamente. Parecia que todo o frio da cidade havia se concentrado 
nessa passagem estreita, de chão desigual, um frio de túmulo, compacto. 
(CERRUTO, 1992, p.39) 

A descrição do espaço noturno inicia externamente com a rua, na verdade, um beco, um 

lugar sem saída, de aprisionamento. O ar, envelhecido, frio e endurecido, difícil de respirar, 

reforça a ideia de enclausuramento que se materializa na referência à passagem estreita com 

um frio tumular. Frio, escuridão e sufocamento são as sensações que predominam no 

ambiente exterior. O reconhecimento da casa de Elvira, a noiva de Vicente, é possível devido a 

uma pequena claridade filtrada por uma janela, única iluminação existente, o restante da casa 

está irreconhecível, mergulhado na escuridão.  

Assim, os parágrafos iniciais, carregados de conotações negativas, preparam o leitor para 

o desenvolvimento de acontecimentos insólitos. O espaço interno apresenta-se tão frio quanto 

o exterior, ainda assim, a estufa permanece desligada. A iluminação também é escassa, e o 

aposento encontra-se na penumbra. Frio e escuridão tornam simétricos os espaços exterior e 

interior durante o período da noite. À saída da casa, o vento e a chuva, em fortes rajadas, 

tornam ainda mais sinistro o ambiente. 

A percepção no período diurno transforma o beco na “ruela familiar” (CERRUTO, 1992, 

p.43). No entanto, esse aspecto de familiaridade produzido pela luz do sol, logo desliza, de 

acordo com Freud (1976), para a ambivalência, identificando-se com o estranho, provocando 

desconforto e temor. A campainha da porta não produz som algum, as batidas na porta são 

ignoradas, como se ninguém estivesse ouvindo. Ao recuar e observar a habitação, Vicente 

percebe que a aparência da casa é outra: “as grades estão corridas, os vidros sem limpeza. 

Poderia se dizer que era uma casa abandonada. Que estranho tudo isso!” (1992, p.43). À noite, 

ao retornar, o jovem percebe que a casa está às escuras e suas batidas não obtêm resposta. 

As personagens Vicente e Elvira são noivos. Ela é possessiva e ciumenta, qualquer evento 

desencadeia crises, iniciando com um mutismo grave e rancoroso que explode em acessos de 

fúria incontroláveis. No momento em que bate a sua porta, Vicente lembra-se do hóspede 

estranho que arruína a relação deles, por ele denominado de loucura amorosa. “Muitas vezes 

ele viu brilhar terríveis resoluções em seus olhos, e os lábios, doces para o beijo, emitiam 

labaredas e pronunciavam palavras de morte, atrás das quais se percebia a clara 

determinação” (CERRUTO, 1992, p.39). Devido a seu gênio, Elvira torna a relação deles tão 

insustentável que Vicente aceita uma oportunidade de trabalho e parte sem avisá-la. Por dois 

anos permanece ausente, acreditando haver-se libertado dos laços que o prendiam a Elvira, no 

entanto, ao retornar, sua primeira ação é procurá-la imediatamente. Vicente é apaixonado por 

Elvira e suporta estoicamente seu temperamento, aguardando que o tempo atue como lenitivo 

e cure a doença da jovem. A partida sem avisar deve-se ao temor a uma reação violenta por 

parte dela, propondo-se a escrever, relatando o ocorrido, o que jamais ocorre. Passam-se dois 

anos, e ele retorna e segue diretamente à casa de Elvira para reatar os laços que os unem. No 

entanto, duas forças antagônicas o dominam, debatendo-se: uma que o conduz animadamente 

aos braços de Elvira; outra que retarda seus passos e que questiona qual é efetivamente seu 

desejo, que sentimentos nutre pela moça: “Lúcido, com uma lucidez não alterada, percebia, 
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curiosamente, a natureza do sentimento incompatível, que não se parecia com o amor nem era 

o desejo da presença carnal de Elvira, mas uma ânsia penosa, a atração lancinante de uma 

alma” (CERRUTO, 1992, p.43). 

À noite, ao chegar a casa, ocorre um fato insólito: a porta se abre, antes que Vicente 

possa bater, e Elvira o convida para entrar. Ele se surpreende, pois era impossível que o tivesse 

visto, através das cortinas, na escuridão reinante. O aspecto da jovem é de sofrimento, está 

pálida e com olhos febris. A sala está fria, suas mãos estão geladas. O diálogo custa a se 

estabelecer, ele fala até o momento em que percebe que suas palavras não produzem eco 

algum. 

A menção à passagem do tempo reata o diálogo. Ao falar sobre sua ausência por algum 

tempo, Elvira retruca que, para ela, “o tempo não existe mais” (CERRUTO, 1992, p.42), no que é 

contestada por Vicente, que lhe dá um relógio adornado com brilhantes: “Trouxe isto. Faz 

lembrar que o tempo é uma realidade” (1992, p.42). Após colocar o relógio sobre a mesa, a 

jovem solicita ao noivo que a beije, a seguir, insta que ele se vá, dispensando sua promessa de 

união com as seguintes palavras: “Não prometa nada. Estou segura. O pacto está selado, vá” 

(1992, p.42). 

O fato insólito seguinte consiste no retorno de Vicente à casa de Elvira. Ninguém 

responde ao chamado da campainha ou às batidas na porta. Recuando, Vicente percebe o 

aspecto de abandono da casa, quando a vizinha o interpela, revelando-lhe que Elvira morrera 

há dois meses. Diante da incredulidade e dos protestos do rapaz, argumentando que falara 

com Elvira na noite anterior, a vizinha convoca o testemunho do vizinho que saíra para regar as 

plantas. Ao retornar à noite, a situação de abandono se repete, o que o faz procurar os amigos 

e informar-se da situação. Após a confirmação de que Elvira está, efetivamente, morta e que 

sua casa fora lacrada, Vicente consegue uma ordem judicial para abri-la. Ao entrar na sala, 

depara-se com o relógio com diamantes no estojo aberto sobre a mesinha da sala. 

A utilização de metáforas é um procedimento discursivo importante para a criação do 

efeito do fantástico. A metáfora tem o poder de aproximar, por analogia, termos com 

significados diversos, construindo um campo semântico que cria condições que permitem o 

deslizamento de um universo familiar para outro inquietante. Esse procedimento, comum à 

narrativa fantástica, é utilizado em “O círculo” com resultados produtivos. Em relação ao 

tempo chuvoso, pode ser destacado o trecho: “A chuva uivava nos vidros da janela. Um vento 

inquieto arrastava sua corrente de rancor pelas ruas, sobre os telhados” (CERRUTO, 1992, 

p.42). Considerando o relacionamento tempestuoso dos jovens, pode ser percebido um 

paralelismo entre a temida reação de Elvira com as condições climáticas. Em relação ao 

reencontro: “O velho amor renascia num novo domínio, e era como tocar a raiz da lembrança, 

como recuperar o cacho dos dias já caídos” (1992, p.42). A referência a Elvira, sua palidez e os 

olhos febris, num processo cumulativo com a frialdade do ambiente, indiciam o insólito da 

situação: “Refugiada em seu abraço, parecia a filha do inverno metálico, um pedaço 

desprendido da noite” (1992, p.42). Finalmente, a referência ao círculo, constatando a 

impossibilidade de fugir de sua atração, num movimento de eterno retorno: “Somos 

prisioneiros do círculo. A gente acredita ter-se evadido do aço tenaz e anda, finalmente solto, 

um pouco estranho em seu arbítrio, e sente que o faz como no ar. Falta um apoio, o chão de 

todos os dias. E o apoio é, de novo, a clausura” (1992, p.42-43). 

A prova material do encontro de Vicente e Elvira é o pequeno relógio com diamantes 

que constitui o objeto mediador. Para Ceserani, o objeto mediador consiste em “um objeto 

que, com sua concreta inserção no texto, se torna o testemunho inequívoco do fato de que o 

personagem protagonista efetivamente realizou uma viagem, entrou em outra dimensão da 

realidade...” (2006, p.74). O relógio sobre a mesinha da sala marca a transposição da realidade 

ordinária, trivial para uma dimensão extraordinária, em que as categorias espaciais e temporais 
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esgarçam seus limites, criando uma nova realidade que somente pode ser entendida por meio 

de outros códigos, talvez, acessíveis apenas no mundo onírico. 

Felipe Furtado, em A construção do fantástico na narrativa (1980, p.15), reitera que os 

elementos que formam essa modalidade de narrativa são praticamente os mesmos da ficção 

em geral, particularizando-se pela organização e combinação desses elementos, os quais 

“conduzem a uma verdadeira construção de equilíbrio difícil”, a qual se realiza com a utilização 

de procedimentos retóricos e discursivos adequados à finalidade pretendida. Nesse sentido, o 

processo enunciativo destaca-se, pois é na enunciação que se constrói a ambiguidade, por 

meio da utilização de recursos linguísticos que possibilitam a transposição da fronteira entre o 

cotidiano familiar e o desconhecido atemorizador. A construção textual do fantástico em “O 

círculo” completa-se com a utilização do artifício do objeto mediador, o qual avaliza a 

autenticidade do narrado. Portanto, a realização do fantástico, além de envolver um evento 

inusitado que polariza a narrativa, depende da utilização adequada da linguagem a qual 

constrói um campo semântico que reverbera no leitor e cria o efeito pretendido. 
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Danieli dos Santos Pimentel (PUCRS) 

A coletânea Contos Amazônicos (1893) reúne nove textos do escritor Inglês de Sousa. 

Alguns textos desse período pertencem ao Realismo-Naturalismo literário brasileiro, outros se 

filiam ao terreno do fantástico. Diante disso, podemos assim dizer que o universo ficcional do 

autor comporta diferentes visões de mundo, ou seja, entre elas, as vertentes do insólito ao 

conduzir, no plano da narrativa, o aspecto do incomum frente à lógica racionalista. Em contos 

como “A Feiticeira”, “Amor de Maria”, “O Gado do Valha-me-Deus”, “O Baile do Judeu” e 

“Acauã”, neste último, objeto do estudo aqui empreendido, vamos nos deparar com a 

subversão do plano da realidade e a predominância do sobrenatural. Nesse espaço, duas visões 

distintas de mundo, ao mesmo tempo em que se chocam, também se fundem: o imaginário 

empírico amazônico e a lógica racional e materialista. Desse modo, Inglês de Sousa, ao se 

apropriar dessa matéria, recria ficcionalmente esses espaços atentando para as mais variadas 

situações do cotidiano; uma segunda marca interfere no plano narrativo, fenômenos 

sobrenaturais interferem diretamente no espaço físico e nas ações das personagens. 

Assim sendo, o presente trabalho estuda a vertente do insólito ficcional no conto 

“Acauã” com vistas a observar a construção de personagens insólitas (Aninha e Vitória), ambas 

movidas por forças do desconhecido e do sobrenatural, passam por diversas metamorfoses 

físicas e psicológicas; o canto agoureiro do pássaro acauã interfere no destino quase 

inexplicável, sem sentido e trágico das personagens em questão. Tanto Aninha como Vitória 

testemunham eventos insólitos que vão alterar a lógica do tempo e do espaço, modificando as 

ações transcorridas, contrariando e, ao mesmo tempo, reafirmando os antigos costumes e as 

velhas crenças da região. Como se observa, os eventos insólitos confirmam os traços de uma 

mitopoética manifesta no imaginário, por exemplo, no conto “Acauã” as vertentes do insólito 

ficcional se apresentam por meio da retomada de um dos mais importantes mitos da região, a 

Cobra Grande, a quem supostamente se atribui, conforme a crença no mito e as evidências do 

conto, a maternidade de Vitória. 

O ano de 1893 trouxe à cena literária da região amazônica uma das mais importantes 

obras daqueles tempos, Contos Amazônicos, de Herculano Marcos Inglês de Sousa1, o Inglês de 

Sousa. Nasceu no ano de 1853 em Óbidos, pequena cidade do interior do Estado do Pará. 

Antes de ingressar no curso de Direito e formar-se advogado, passou parte de sua adolescência 

dividido entre as cidades de Santarém, Manaus, Belém e São Luís. 

Entretanto, e não de forma diferente, as suas viagens proporcionariam muitas 

experiências, muitas delas visivelmente narradas em suas obras, a começar pela descrição 

minuciosa da paisagem natural. A importância de um escritor como Inglês de Sousa é, sem 

dúvida, fundadora, pois torna-se quase impossível adentrar os meandros da história social da 

região amazônica sem ler as páginas do autor. Há em suas obras um forte viés historiográfico 

que extrapola os limites da criação literária, e, conscientemente, de forma ostensiva, sua 

produção registra as cenas e costumes dos idos do século XIX da Amazônia paraense, o que 

aproxima essa escrita dos estudos antropológicos. 

Ainda que, de um lado, parte da velha historiografia, bem como da crítica literária, 

tenham em muitos aspectos o deixado de lado por muito tempo. Tendo sido recuperado mais 

tarde após a publicação em folhetins de jornais2 de outros estados. De início, época da 

                                                           
1
 Os leitores devem ter observado que nas variadas e mais atuais edições da obra deste autor, em especial, a obra 

Contos Amazônicos, a grafia do nome do escritor aparece da seguinte forma: Inglês de Sousa. No entanto, o sistema 
ortográfico do século XIX adotava: Inglez de Souza. 
2
 Sobre o assunto, consultar a obra O Romance da vida Amazônica: uma leitura socioantropológica da obra de Inglês 

de Sousa, de Mauro Vianna Barreto.  



18 
 

publicação dos primeiros romances – O Cacaulista (1976); Cenas da Vida no Amazonas: 

História de um pescador (1876); O Coronel Sangrando (1877) – a recepção lhe foi pouco 

favorável, assim lembra Mauro Barreto: “entre as razões que talvez expliquem essa fria 

recepção pode se aventar o fato de que eram obras eminentemente regionalistas, ambientadas 

na Amazônia natal do escritor” (2003, p.15). 

Inglês de Sousa se insurge na cena literária nos tempos do Romantismo, por isso alguns 

críticos o classificam como um dos pioneiros da vertente real-naturalista no Brasil. O ano de 

1876 marca a publicação de O Cacaulista, e, só anos mais tarde, em 1881, Aluísio de Azevedo 

publicaria O Mulato, tais evidências, inserem o nome do autor amazônico no rol dos primeiros 

representantes naturalistas no Brasil, senão o primeiro conforme atesta Olívio Montenegro3: 

De O Missionário não há exagero em dizer que é o romance mais 
organicamente vivo e completo de quantos podemos filiar à escola 
naturalista do Brasil. A visão dramática da vida que o autor nos descreve 
ultrapassa, nas cenas mais características, os ângulos retos da sua visão 
científica (MONTENEGRO, 1938). 

Todavia, não é tarefa deste artigo discutir a possível filiação do autor à vertente real-

naturalista. O interesse resulta na relação da obra – Contos Amazônicos – com o fantástico, em 

especial, no estudo da personagem insólita presente no conto “Acauã”. Contudo, grande parte 

da atual recepção literária tem enquadrado as obras do escritor muito mais na relação entre 

literatura e história; poucas vezes, demarcou-se a proximidade dos textos, principalmente, a 

sua produção contística do fantástico. A maioria dos Contos Amazônicos são herdeiros do 

gênero fantástico, entre eles destacam-se os contos: “A Feiticeira”, “Amor de Maria”, “Acauã”, 

“O Gado do Valha-me-Deus” e o “O Baile do Judeu”. Nesse âmbito, são textos passíveis de 

muitas possibilidades de leitura, os que oferecem um modelo muito mais aberto e flexível aos 

possíveis questionamentos do leitor, instaurando a dúvida, o medo e o horror, recursos comuns 

desse tipo de narrativas fantásticas. Sem sombra de dúvida, quanto a isso não se pode negar a 

recorrência de uma literatura fantástica produzida na região amazônica, o que mantém o nome 

de Inglês de Sousa como um dos grandes expoentes do gênero em questão. 

O conto “Acauã” faz parte do conjunto de textos fantásticos de Contos Amazônicos, 

antecedido pelos dois primeiros de cunho fantástico: “A Feiticeira”, “Amor de Maria”. Em 

seguida: “O Gado do Valha-me-Deus” e “O Baile do Judeu”, esses últimos também filiados ao 

fantástico. A seguir, em negrito, observamos os textos com inclinações fantásticas de Inglês de 

Sousa. 

Voluntário 

A Feiticeira 

Amor de Maria 

Acauã 

O Donativo do Capitão Silvestre 

O Gado do Valha-me-Deus 

O Baile do Judeu 

A Quadrilha de Jacó Patacho 

O Rebelde 

                                                           
3
 Ver a obra O Romance Brasileiro, José Olímpio Edit (1938). 



19 
 

Uma das primeiras estudiosas a chamar a atenção para o realismo fantástico na obra de 

Inglês de Sousa foi Amarílis Tupiassu. Porém, o seu estudo não desenvolve totalmente a 

temática em questão. No prefácio de uma das edições dos Contos Amazônicos, a despeito do 

elemento fantástico, no conto “Acauã”, comenta: 

[...] o conto que mais organiza os elementos da inscrição fantástica, 
impessoal, é Acauã, um relato que, contrariamente à soltura narrativa 
comum a outros textos da coletânea, fecha uma escrita em que elementos 
narracionais costuram-se, fecham-se com certa rigidez a trama, sem a 
intervenção de uma voz em primeira pessoa. Seria preciso, para pôr em 
relevo a beleza de concepção fantástica de Acauã, um ensaio à parte. O 
narrador age agora apenas para doar uma história de acontecimentos 
insólitos que decidem os passos do transcurso dos eventos humanos 
(TUPIASSU, 2005, p.23). 

Os contos fantásticos de Inglês de Sousa despertam uma profunda sensação de pavor no 

leitor, o elemento sobrenatural é o que determina a irrupção do insólito na forma como aciona 

elementos do plano irracional. Esses textos de teor fantásticos recriam toda uma ambiência 

sobrenatural no espaço da narrativa, suas personagens veem-se diante dos mistérios 

insondáveis da natureza. Por exemplo, em “A Feiticeira”, primeiro conto de teor fantástico da 

obra, dois mundos são, por assim dizer, justapostos – o mundo materialista e positivista do 

então tenente Antônio de Souza, homem recém-chegado naquelas misteriosas paragens, 

versus a crença dos antigos mitos cultuados pela sabedoria popular evocada na imagem do 

“velho Estevão”, contador de casos da região. Os leitores veem diante do embate entre dois 

mundos com perspectivas diferenciadas, de um lado, o tenente não acredita nos poderes 

ocultos da velha Maria Mucuim, poderosa feiticeira que ao ser desafiada, vêm persegui-lo à 

noite.  

Chegou a vez do velho Estevão, que falou assim: – O tenente Antônio de 
Souza era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que 
zombam das coisas mais sérias e riem dos santos e dos milagres. Costumava 
dizer que isso de alma de outro mundo era uma grande mentira, que só os 
tolos temem a lobisomem e feiticeiras. Jurava ser capaz de dormir uma 
noite interira dentro de um cemitério, e até de passear às dez horas pela 
frente da casa do judeu, em sexta-feira maior (SOUSA, 2005, p.45). 

Este conto condensa, por vias do “relato maravilhoso”, a ambiguidade no leitor: “brilha 

este conto como perfeita concepção no tratar das temáticas misteriosas correntes nas 

profundezas da floresta amazônica e na capacidade imaginativa do humano que habita” 

(TUPIASSU, 2005, p.24). 

Já no conto “Acauã”, apesar de alguns críticos fazerem alusão direta ao tema do 

homoerotismo4 presente no conto, ou seja, na relação entre as irmãs, Aninha e Vitória, não se 

pode olhar o referido conto apenas por esse ângulo e desconsiderar toda a sombria atmosfera 

que o conto comporta. Nesse sentido, Tzevetan Todorov vai chamar a atenção para uma das 

principais operações do fantástico: “acontecimento que não pode ser explicado pelas leis” 

(2012, p. 30) do mundo familiar. Atentando para tal questão levantada, é exatamente por esse 

prisma que o conto, já de início, deflagra um universo de incertezas e eventos inexplicáveis aos 

olhos da racionalidade em que pese ainda mais uma vez a seguinte definição: “O fantástico é, 

sobretudo, incerteza. Escolhido um caminho diante da hesitação” (PIMENTEL, 2002, p.55). 

Primeiramente, o conto “Acauã” já surpreende o leitor ao perturbar a normalidade dos 

fatos e promover uma situação fora do comum. Dessa forma, estranhos acontecimentos vão 

                                                           
4
TUPIASSU (2005) e MAUÉS (2005) são os atores que fazem referência ao lesbianismo presente no referido conto. 

Ver o prefácio que Tupiassu escreveu na edição de Contos Amazônicos, edição da EDUFPA e a obra Contos 
selecionados de Inglês de Sousa da editora Paka-Tatu. 
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perturbar a ordem do estabelecido e um ar de terrível mistério envolverá toda a vida do 

Capitão Jerônimo Ferreira, “morador da antiga vila de S. João Batista de Faro”. Ao retornar para 

o lar após uma tentativa de caçada, termina por perder de vista o caminho de volta para casa, e 

por fim, acha-se completamente perdido na imensidão das matas às proximidades de seu 

povoado. Já nas primeiras linhas, o texto sugere o forte apelo ao fantástico. Em seguida, o 

leitor perscrutará o estado psicológico de Jerônimo, a tristeza causada pela morte da esposa 

recém-falecida. Fator que antecipa os estranhos acontecimentos dali em diante. O vago 

pensamento na filha deixada em casa; o silêncio e a “calma habitual” do povoado o 

acompanham na tentativa de achar o caminho de volta para a casa; a atmosfera noturna, 

ambiente suscetível para os eventos do desconhecido. 

O Capitão Jerônimo Ferreira, morador da antiga vila de S. João Batista de 
Faro, voltava de uma caçada a que fora para distrair-se do profundo pesar 
causado pela morte da mulher, que o deixara subitamente só com uma 
filhinha de dois anos de idade. Perdida a calma habitual do velho caçador, 

Jerônimo Ferreira transviou-se
5
 e só conseguiu chegar às vizinhanças da 

vila, quando já era noite fechada (SOUSA, 2005, p.68 – grifo meu). 

O silêncio e a solidão tomam conta da descrição do ambiente narrado, assim o espaço se 

transforma no palco de estranhos acontecimentos. O estado de melancolia a que se entrega a 

personagem nas primeiras imagens do conto, seguido da descrição do espaço são os primeiros 

indícios de uma narrativa que, desde o princípio, se apresenta estranhamente aos olhos do 

leitor, revelando as impressões psicológicas do mundo interno e conflitante de Jerônimo 

Ferreira, ao mesmo tempo em que percorre a ambientação fantasmagórica espacial. 

[...] ao entrar na povoação pelo lado de cima, por onde vinha caminhando, e 
por isso não o impressionaram muito o silêncio e a solidão que a modo se 
tornavam mais profundos à medida que se aproximava da vila. Ele já estava 
habituado à melancolia de Faro, talvez o mais triste e abandonado dos 
povoados do vale do Amazonas, posto que se mire nas águas do Nhamundá, 
o mais belo curso d’água de toda a região. Faro é sempre deserta. A menos 
que não seja algum dia de festa, em que agente das vizinhas fazendas venha 
ao povoado, quase não se encontra viva alma nas ruas. Mas se isso acontece 
à luz do sol, às horas de trabalho e de passeio, à noite a solidão aumenta. As 
ruas, quando não sai a lua, são de uma escuridão pavorosa. Desde as sete 

horas da tarde, só se ouve na povoação o pio agoureiro do murucututu
6
 ou 

o lúgubre uivar de algum cão vagabundo, apostando queixume com as 
águas múrmuras do rio (SOUSA, 2005, p.68). 

A suspeita de Faro ser esse lugar aterrador se confirma no “pio agoureiro do 

murucututu”, e, mais a seguir, nas palavras do próprio narrador: “Fecham-se todas as portas. 

Recolhem-se todos, com um terror vago e incerto que procuram esconjurar, invocando: – 

Jesus, Maria José!” (SOUSA, 2005, p.68). 

                                                           
5
 Destaque para o verbo transviar que no texto surge com o sentido de errar, perder-se ou desviar do caminho. O 

elemento insólito já se manifesta à primeira vista no contato com o texto. O conto se abre para uma aproximação 
com o mito do Curupira, entidade mítica do imaginário amazônico, tido como protetor das matas: “Ente fantástico 
que habita as matas, cuja característica é ter os calcanhares para frente e os dedos voltados para trás. É o protetor 
das matas” (ASSIS, 2005, p.180). Mário de Andrade em Macunaíma retoma esse personagem mítico e o introduz em 
sua rapsódia, cena em que Macunaíma descobre ter sido vítima da trapaça do Curupira. 
6
“Murucututu – s. f. Bras. Tupi. Coruja (Pulsatrix perspecillata) Lath, Coloração parda; fronte, sobrancelha e mancha 

na garganta, brancas; mento e peito, pardos; o resto do abdome, amarelo-ocre; alimenta-se de aves e mamíferos, 
sobretudo roedores. Segundo a crença popular, ela canta de duas em duas horas durante a noite. Variantes: 
murucutu; sin.: coruja do mato, mocho-mateiro, corujão”, de acordo com o Um Glossário de Contos Amazônicos, de 
Inglês de Sousa, escrito por Rosa Assis. 
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O canto do pássaro agoureiro – Murucututu – antecipa o canto de Acauã7 que, no conto, 

também é tido como pássaro de canto agoureiro e que no conto desencadeará, ao final do 

texto, a irrupção do insólito. 

MURUCUTUTU                  ACAUÃ 

No conto, os pontos deflagradores do insólito se evidenciam na abertura e no 

fechamento do texto, fase em que as personagens passam por todas as alterações físicas e 

psicológicas. Há, no conto, muitos indícios do sobrenatural: o fato de Jerônimo Ferreira ter 

errado o caminho de volta para casa, para não dizer ter ser perdido na mata; a falta de sorte 

durante a caça8: “Da caçada nada trazia, fora um dia infeliz, nada pudera encontrar, nem ave 

nem bicho, e ainda por cima perdera-se e chegava tarde, faminto e cansado” (SOUSA, 2005, 

p.69). Outro fator determinante e instaurador do medo se dá por vias do regime noturno de 

uma sexta-feira: 

Também, quem lhe mandara sair à caça em sexta-feira? Sim, era uma sexta-
feira, e quando depois de uma noite de insônia se resolvera a tomar a 
espingarda e a partir para a caça, não se lembrava que estava num dia por 
todos conhecido como aziago, e especialmente temido em Faro, sobre que 
pesa o fado de terríveis malefícios (SOUSA, 2005, p.69). 

Com esses pensamentos, o capitão começou a achar o caminho muito 
comprido, por lhe parecer que já havia muito passara o marco da jurisdição 
da vila. Levantou os olhos para o céu a ver se se orientava pelas estrelas 
sobre o tempo decorrido. Mas não viu estrelas. Tendo andado muito tempo 
por baixo de arvoredo, não notara que o tempo se transtornava e achou-se 
de repente numa dessas terríveis noites do Amazonas, em que o céu parece 
ameaçar a terra com todo o furor da sua cólera divina (2005, p.69). 

De acordo com Todorov (2012), as mudanças operadas no tempo e no espaço são 

atentamente observadas pela teoria do gênero fantástico. Na narrativa fantástica, o tempo não 

obedece à ordem cronológica do plano material, assim como o espaço está sujeito às 

transformações operadas por eventos desconhecidos, estranhos acontecimentos alteram a 

lógica do palpável e do racional. No terreno do fantástico, o impossível torna-se possível, a 

chamada normalidade do estado natural das coisas cede lugar para a lógica do ilógico e do 

irreal. Há um livre trânsito de entidades sobrenaturais que atuam diretamente no destino das 

personagens, as fronteiras do plano terreno e do plano espiritual se fundem, o limiar vigora 

entre esses dois mundos, não importando a localização geográfica nem mesmo o terreno do 

palpável. A lógica habitual do mundo cotidiano é dissolvida. As imagens são deformadas e o 

onírico predomina nas descrições. O tempo é suspenso (encurtado, alongado ou paralisado), 

espécie de fusão cósmica ocorre de um intervalo a outro, e o espaço é alterado pela ação do 

sobrenatural. 

O mundo físico e o mundo espiritual se interpenetram; suas categorias 
fundamentais encontram-se como consequências modificadas. O tempo e o 
espaço do mundo sobrenatural [...] não são o tempo e o espaço da vida 
cotidiana. O tempo parece aqui suspenso, ele se prolonga muito mais além 
daquilo que se crê possível (TODOROV, 2012, p.126). 

                                                           
7
 O “Acauã” é outro termo presente no Glossário de Rosa Assis (2005, p.171): “s.f e m. Bras. Tupi. (Herpetotheres 

cachinnans), ave distribuída do Panamá à Argentina, de cabeça grande e cinzenta; dorso pardo, pescoço, peito e 
ventre vermelhos; o alto da cabeça é branco. É branco. É uma ave agourenta que come cobra. Para os índios é uma 
ave protetora”. 
8
 Nesta passagem, o conto se abre para a proximidade com outro elemento do sobrenatural que permeia o 

imaginário da região, trata-se da narrativa oral fantástica do Curupira: “Deus defensor da floresta. Quem derruba 
uma árvore ou corta uma planta é punido por ele. Fica então o violador errante, perdido na mata, sem poder atinar 
o caminho” (MORAIS, 2013, p.67). 
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Todorov, ao se referir ao tempo da narrativa fantástica, por exemplo, na lógica do 

narrador de Aurélia, de Nerval, não deixa aproximar o tempo da narração da lógica do delírio, 

da loucura e do sonho. Ou ainda, para o autor, há certa proximidade na forma como uma 

criança administra a sua relação com o tempo e a maneira como o narrador de textos 

fantásticos conduz, no plano da narrativa, a noção de tempo. Nessa mesma perspectiva, 

Todorov vai ainda se lembrar da noção de tempo, ou a perda dele, para os integrantes do Club 

des hachichins9. Experiência típica dos comedores de ópio que, em seus relatos, falam da 

suspensão do tempo e da transmutação dos espaços; dissolução entre os mundos; “ruptura do 

limite” entre sujeito e objeto. No entender de Todorov, os temas do fantástico perpassam pelo 

ato de descrever “o mundo do drogado, do psicótico, ou da criança pequena” quando se 

compara o chamado tema do olhar em diferentes pessoas e situações. É exatamente a 

suspensão do tempo e alteração do espaço que se observa em “Acauã”, uma vez que todo 

conto transcorre dentro de uma atmosfera macabra e noturna. 

Trovões furibundos começaram a atroar os ares. Relâmpagos amiudavam-
se, inundando de luz rápida e viva as matas e os grupos de habitações, que 
logo depois ficavam mais sombrios. Raios caíram com fragor enorme, 
prostrando cedros grandes, velhos de cem anos. O capitão Jerônimo não 
podia mais dar um passo, nem já sabia onde estava. Mas tudo isso não era 
nada. Do fundo do rio, das profundezas da lagoa formada pelo Nhamundá, 
levantava-se um ruído que foi crescendo, crescendo e se tomou um clamor 
horrível, insano, uma voz sem nome que dominava todos os ruídos da 
tempestade. Era um clamor só comparável ao brado imenso que hão de 
soltar os condenados no dia do Juízo Final (SOUSA, 2005, p.80). 

É, contudo, a passagem do tempo e a transgressão da ordem natural das coisas que 

permite a leitura por vias do elemento supranatural, o sobrenatural levado às últimas 

consequências promove, por assim dizer, a irrupção do insólito. Adiante, no conto, o suposto 

nascimento da filha da cobra-grande é o próximo evento que vai interferir na vida das 

personagens. A descrição do parto da cobra-grande é, por si só, um caso isolado dentro da 

narrativa, ocupa um lugar de destaque no terreno do conto fantástico oral comumente 

difundido na região. Por outro lado, vai redefinir e interferir diretamente no futuro das 

personagens: Aninha e Vitória. 

Antes de adentrar no estudo da personagem insólita de “Acauã”, faz-se oportuno 

destacar outra passagem em que o incomum de manifesta. 

Os cabelos do capitão Ferreira puseram-se de pé e duros como estacas. Ele 
bem sabia o que aquilo era. Aquela voz era a voz da cobra grande, da 
colossal sucuriju que reside no fundo dos rios e dos lagos. Eram os lamentos 
do monstro em laborioso parto. O capitão levou a mão à testa para benzer-
se, mas os dedos trêmulos de medo não conseguiram fazer o sinal-da-cruz. 
Invocando o santo do seu nome, Jerônimo Ferreira deitou a correr na 
direção em que supunha dever estar a sua desejada casa. Mas a voz, a 
terrível voz aumentava de volume. Cresceu mais, cresceu tanto afinal, que 
os amidos do capitão zumbiram, tremeram-lhe as pernas e caiu no limiar

10
 

de uma porta (SOUSA, 2005, p.70). 

Mais adiante, o canto do terrível pássaro agoureiro anuncia os próximos eventos 

insólitos: “Com a queda espantou o grande pássaro escuro” que, em seguida profere o seu 

canto – Acauã, acauã! A atmosfera noturna e o ambiente chuvoso predominam em todo o 

                                                           
9
Outro importante estudo que alude a questão do tempo de acordo com as impressões dos comedores de ópio, 

haxixe e outras drogas é de autoria de Walter Benjamin (2013). “Sobre o haxixe e outras drogas”. In: ______. 
Imagens de pensamento/sobre o haxixe e outras drogas. Tradução: João Barrento. 1.ed. Belo Horizonte: Autêntica. 
10

 Ver a obra Ritos de passagem, de Van Gennep. 
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conto imprimindo um ar pavoroso: “a noite ainda estava escura, mas a tempestade cessara. 

Um silêncio tumular reinava [...] olhou para a lagoa, e viu que as superfícies das águas tinham 

um brilho estranho” (SOUSA, 2005, p.70). 

É necessário chamar a atenção para o termo “estranho”11 que, no conto, aparece 

diversas vezes. De toda forma, aliada aos eventos insólitos, o elemento estranho ganha 

destaque na narrativa, o personagem Jerônimo, ao recobrar a consciência, depara-se com “um 

objeto estranho”, uma canoa trazida por uma força inexplicável e desconhecida, assim 

descreve o narrador. 

O objeto vinha impelido por uma força desconhecida em direção à praia 
para o lado em que se achava Jerônimo. Este, tomado de uma curiosidade 
invencível, adiantou-se, meteu os pés na água e puxou para si o estranho 
objeto. Era com efeito uma pequena canoa, e no fundo dela estava uma 
criança que parecia dormir. O capitão tomou-a nos braços. Nesse momento, 
rompeu o sol por entre os animais de uma ilha vizinha, cantaram os galos da 
vila, ladraram os cães, correu rápido o rio, perdendo o brilho desusado 
(SOUSA, 2005, p.70-71 – grifo meu). 

Suspendem-se, por hora, os estranhos eventos do conto e passa-se imediatamente à 

normalidade cotidiana, momento em que a criança é apresentada ao povoado de Faro. Levada 

por Jerônimo para o seio de sua casa, a “estranha criança” passa a integrar o círculo afetivo, 

passou a cria-la como filha, “conjuntamente com a sua legítima Aninha”. É partir daí que outros 

sucessivos eventos insólitos tornam a ocorrer, transcorridos alguns anos, ao atingirem a 

adolescência, ambas as personagens testemunharão novamente as forças do sobrenatural.  

Duas personagens insólitas chamam a atenção no conto “Acauã”: Aninha e Vitória. A 

primeira não difere de Vitória no que diz respeito ao destino trágico que está impelida. 

Contudo, há uma diferença que as distancia. Aninha é, por natureza, a filha da casa, a que é 

concebida por vias da relação matrimonial. Já Vitória, filhas das águas, é, desde sempre, o 

elemento estranho que chega para abalar as certezas da família. Desde a sua primeira aparição 

perturba a ordem familiar, ou seja, instaura a transgressão e rompe com a natureza do 

cotidiano. 

A duplicidade de ambas as personagens se atesta em todos os sentidos como dois polos 

contrários que se repelem, a começar pelos nomes – Aninha e Vitória – nomes próprios com 

letras parelhamente espelhadas, inversão da letra “A” que vista ao contrário transforma-se no 

“V”. Esses dois polos não combinam, são opostos por natureza: “Eram ambas as moças bonitas 

aos quatorze anos, mas tinham tipos diferentes” (SOUSA, 2005, p.71). A natureza dos 

contrários predomina em toda a narrativa, vistas pela ótica do insólito, as personagens se 

defrontam. 

Ana fora uma criança robusta e sã, era agora franzina e pálida. Os anelados 
cabelos castanhos caíam-lhe sobre as alvas e magras espáduas. Os olhos 
tinham uma languidez doentia. A boca andava sempre contraída, numa 
constante vontade de chorar. Raras rugas divisavam-se-lhe nos cantos da 
boca e na fronte baixa, algum tanto cava. Sem que nunca a tivessem visto 
verter uma lágrima, Aninha tinha um ar tristonho, que a todos 
impressionava, e se ia tornando cada dia mais visível (SOUSA, 2005, p.71). 

                                                           
11

 Sigmund Freud em seu conhecido texto Unheimlich: O Estranho afirma que o “estranho é aquela categoria do 
assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar” (1990, p. 276-277). Ou ainda, “núcleo 
comum é esse que nos permite distinguir como ‘estranhas’ determinadas coisas que estão dentro do campo do que 
é amedrontador” (1990, p. 276-277). 
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Vitória era alta e magra, de compleição forte, com músculos de aço. A tez 
era morena, quase escura, as sobrancelhas negras e arqueadas; o queixo 
fino e pontudo, as narinas dilatadas, os olhos negros, rasgados, de um brilho 
estranho. Apesar da incontestável formosura, tinha alguma coisa de 
masculino nas feições e nos modos. A boca, ornada de magníficos dentes, 
tinha um sorriso de gelo. Fitava com arrogância os homens até obriga-los a 
baixar os olhos (2005, p.71-72). 

É evidente que os dois polos contrários, ao passo que se repelem, também se 

aproximam mesmo com as singularidades. De um lado, Aninha lembra as heroínas românticas, 

descrita como mulher angelical e frágil, lânguida e triste. De outro, perdura o aspecto 

andrógeno de Vitória, com características masculinas e ares arrogantes, aproximando-se, por 

vezes, da imagem mítica de Medusa. A sua altivez é tamanha e o seu olhar é um misto de 

sedução, medo e mistério. No âmbito da aparente oposição entre as personagens, o que 

confere o teor insólito reside no fato de Vitória ser descrita como um ser extremamente 

ambíguo para toda a narrativa. As características físicas indígenas, desta personagem, 

reforçam, no conto, o ar insólito. Nesse ponto, Inglês de Sousa também surpreende o leitor ao 

chamar a atenção para os signos da cultura indígena na cultura amazônica, a partir daí o 

universo cultural de Aninha e Jerônimo sofrem as “mesclas” da cultura indígena, do elemento 

externo que passa a integrar as suas vidas. 

Desse modo, tudo é insólito em “Acauã”, até mesmo a ousadia do autor chamar a 

atenção para a temática do duplo que, no conto, é evidente. O escritor rompe não só com as 

categorias estruturais e formais da narrativa, como provoca o desdobramento para o tema da 

cultura; chama a atenção para a sociedade da época e por isso, não hesita em tratar de temas 

considerados tabus como a homoafetividade e as questões de gênero, no caso – o feminino 

que, algumas passagens no conto sugerem, e nisto também o conto é transgressor porque 

aborda de forma ampla, diversas visões da sociedade do século XIX. 

Já se encaminhando para o final do conto, após as sucessivas tentativas de Jerônimo 

tentar casar a filha, o matrimônio se torna impossível, não só pelo estado psicológico e 

transformações físicas da personagem, mas, sobretudo, pela ação de uma força desconhecida e 

sobrenatural que atua diretamente no contexto familiar, a sugestão do feitiço e a terrível 

moléstia de Aninha surgem como impossibilidades para o matrimônio. Aproximada a hora do 

casamento de Aninha, tendo esta recusado vários pedidos e por insistência do pai, resolve 

ceder. Dias antes, estranhos acontecimentos perturbam novamente a ordem das coisas, desta 

vez, é a “agitação” de Vitória, inconformada com a decisão sofre profundas alterações físicas, 

transformando a lógica do espaço. 

Entretanto, a agitação de Vitória era extrema. Entrava a todo momento no 
quarto da companheira e saía logo depois com as feições contraídas pela ira. 
Ausentava-se da casa durante muitas horas, metia-se pelos matos, dando 
gargalhadas que assustavam os passarinhos. Já não dirigia a palavra ao seu 
protetor nem a pessoa alguma da casa (SOUSA, 2005, p.74). 

Transcorrem eventos ainda mais incomuns, no dia do casamento de Aninha, Vitória não 

comparece e todos estranham o fato. No entanto, o final aterrador ainda está por vir: “na 

ocasião em que o vigário lhe perguntava se casava por gosto, a noiva põe-se a tremer como 

varas verdes, com o olhar fixo na lateral da sacristia” (SOUSA, 2005, p.75). Eis que o insólito 

triunfa e o inesperado acontece: 

O pai, ansioso, acompanhou a direção daquele olhar e ficou com o coração 
do tamanho de um grão de milho. De pé, à porta da sacristia, hirta como 
uma defunta, com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e 
a tez verde-negra, Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar 
horrível, olhar de demônio, olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no 
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chão. A boca entreaberta mostrava a língua fina, bipartida como língua de 
serpente. Um leve fumo azulado saía-lhe da boca, e ia subindo até ao teto 
da igreja. Era um espetáculo sem nome! (SOUSA, 2005, p.75). 

A estranha metamorfose sofrida por Vitória, a sua transformação em serpente concretiza 

o último sinal da irrupção do insólito no conto. A metamorfose seguida da transgressão 

operada dentro do espaço sagrado fazem dois mundos se justaporem. O matrimônio e a igreja 

são interpelados pelo terceiro elemento da narrativa, Vitória. A ponta do triângulo que fecha a 

narrativa é também a responsável pelo desconcertar do mundo natural. Contudo, o insólito 

não termina aí, com a cena da metamorfose de Vitória, a ambiguidade e a surpresa do texto 

encontram-se na tensão que a narrativa provoca. Aninha vestida de noiva encontra-se 

desfalecida no chão da igreja, “hirta e pálida”, mulher-anjo, pássaro e cadáver do seu próprio 

destino derrama pela primeira vez as suas lágrimas, somente a partir de então o leitor saberá 

do último evento insólito presenciado na metamorfose de Aninha: 

De repente, a moça pareceu sossegar um pouco, mas não foi senão o 
princípio de uma nova crise. Inteiriçou-se. Ficou imóvel. Encolheu depois os 
braços, dobrou-os a modo de asas de pássaro, bateu-os por vezes nas 
ilhargas, e, entreabrindo a boca, deixou sair um longo grito que nada tinha 
de humano, um grito que ecoou lugubremente pela igreja: – Acauã! Acauã! 
(SOUSA, 2005, p.76). 

Flavio García (2013, p. 79), ao estudar a personagem insólita, chama a atenção para os 

“aspectos” que se relacionam e interferem diretamente “na estruturação das categorias” da 

narrativa como: “a ação, personagem, tempo e espaço” (2013, p.79). O que chama a atenção 

de García em seu estudo sobre a personagem insólita, a título de exemplo do conto de Mia 

Couto, “A gorda indiana”, estudado pelo autor, reside no fato de a personagem constituir a 

peça fundamental para o “desenrolar” da ação, ou ainda: 

[...] muitas são aquelas cujo fenômeno insólito ficcional se manifesta a partir 
da construção da categoria personagem, e, em grande parte delas, a 
personagem que semiotiza o insólito aparece referida, direta ou 
indiretamente, no próprio título, amplificando sua força significativa 
(GARCÍA, 2013, p.88). 

O mesmo transcorre em “Acauã”, a força do insólito já se apresenta no título do conto, 

mais tarde, visto de forma mais categórica na “construção” das personagens Aninha e Vitória. A 

“dimensão física” é o que determina o espaço, ou seja, promove as transformações do estado 

das coisas, a chamada normalidade cede lugar às experiências inusitadas e mais inesperadas 

possíveis. Assim como García (2013) afirma que “a dimensão física de Modari, a indiana” [...] 

“transborda o senso comum da normalidade, contaminando as demais categorias – ação, 

tempo e espaço”, também em “Acauã”, o mesmo fenômeno ocorre do ponto de vista da 

organicidade e estrutura da narrativa, visto pela forma como Inglês de Sousa lança mão dos 

variados recursos de linguagem. É, sobretudo, a “dimensão física”, e a interferência de suas 

ações no espaço que dá ao conto, o caráter redimensionador do fantástico, em especial do 

insólito. 
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Débora Jael Rodrigues Vargas (UNIRITTER) 

No romance A question of power, da escritora sul-africana Bessie Head, a protagonista, 

Elizabeth, sofre com alucinações, o que pode representar tanto um caso de paranoia quanto de 

fenômenos místicos, já que é ela visitada por espíritos e por seres de outros tempos. Elizabeth 

vive em Montabeng, uma aldeia em Botswana onde trabalha num projeto de agricultura junto 

com outras mulheres. Por um período de dois anos, sua vida é transtornada por pesadelos 

constantes cujos efeitos físicos requerem sua internação por mais de uma vez, pois esses 

pesadelos são sentidos tão intensamente a ponto de exaurirem suas forças físicas. 

Quando chegou à aldeia, Elizabeth recebeu a visita de Sello, uma aparição ou espírito, 

que passa a fazer parte da sua vida: à noite está presente nos pesadelos e durante o dia está na 

cadeira do quarto, acompanhando a movimentação de Elizabeth e até participando ativamente 

das conversas com as pessoas que a visitam. No entanto, apenas ela o vê, como um ser 

incorpóreo, uma aparição: 

The faint silvery-white outline of his robe and his face were clearly 
discernible to her at all times, and so overpowering was the experience at 
first that in the early morning, as she poured out a cup of tea, she would 
pour a second cup and absent-mindedly walk towards the chair and say: 
‘Here’s a cup of tea for you’, and then jolt back to reality, shaking her head: 
‘Agh, I must be mad! That’s just an intangible form.’ (HEAD, 1974, p.23) 

Durante a noite, Elizabeth assiste a eventos espetaculares e interage com seres 

sobrenaturais, como a Medusa, uma figura terrível de mulher que a atormenta, eventos estes 

observados por Sello: 

He was clearly using her as a focus for his observations of Medusa and Sello 
of the brown suit. He sat there staring at them fixedly […] There was no one 
to censure Medusa. […] Medusa was simple given a wide, free field to 
display her major preoccupations, the main priority of which was the 
elimination of Elizabeth. She had a lot more thunderbolts in reserve, none as 
painful and deadly as her first blast, but each time they hit her Elizabeth 
would topple over, collapse and remain in bed for two days on end. (HEAD, 
1974, p.62). 

[...] none of mankind’s God-like figure-heads recorded seeing what she saw 
on this nightmare soul-journey.” (HEAD, 1974, p.35).  

Além disso, ela tenta entender por que foi inserida numa luta por sua alma, entre Sello e 

Dan, dois homens que fazem parte da sua vida, a real e a do pesadelo: cada um deles é 

também outro, um ser espiritual que age no mundo, de forma transcendental, como força do 

bem ou do mal, e ao mesmo tempo eles são homens que vivem na aldeia: Sello é um dos 

vizinhos de Elizabeth e Dan foi seu amante. 

O leitor fica intrigado com a vida dupla desses personagens, que ao mesmo tempo são 

forças terríveis que estão agindo como no destino do mundo e também estão lutando pela 

alma, pela vida ou morte emocional da protagonista, como afirma um grupo de africanos 

pobres que surge em seu quarto: “There is an evil in your relationship with Sello. He knows. He 

is controlling your life in the wrong way, and he does not want to give it up.” (HEAD, 1974, 

p.32). 

Os acontecimentos de sua jornada espiritual apresentam elementos significativos para a 

nossa análise sobre o insólito africano, como é o caso das forças e energias descritas neste 

trecho: 
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For he turned towards her at some point and directed at her a small, clear 
river of light. It had the effect, on reaching her, of setting light to some 
enormously explosive material. Her whole form seemed to turn into 
channels through which raced powerful currents of energy. He kept on 
switching off and adjusting the currents. It must have been for about a 
month, working silently, until one day her head simply exploded into a sea 
of pale, blue light. It was the sensation which accompanied it which was so 
final and absolute: Here is the end of all life. Here is nothing. It did not 
correspond to the energies needed for the tasks of life; making tea, cooking 
food for a small boy, eating, washing, working. She had to struggle to live, 
move and breathe. (HEAD, 1974, p.36) 

Nesse encontro, Elizabeth é atingida pelas forças de Sello, o monge, de quem ela 

acredita estar totalmente dependente. As ações de Sello fazem com que ela seja inserida numa 

outra dimensão, atingindo um estado sobrenatural, tornando-se também um espírito, atingido 

e atuante no mundo de Sello, sofrendo e temendo por sua sanidade mental no mundo real. 

No entanto, para a estudiosa Caroline Rooney (2000), o texto de Head representa mais 

do que as análises sobre doenças mentais podem sugerir, pois nele desaparece a linha que 

divide a mente do mundo físico, produzindo o efeito de “coextensão” do ser com o mundo. 

Instead of the mind or consciousness losing sensory awareness of or contact 
with the world, withdrawing from the affective, moving touch of the world, 
in Head’s text the dividing line between the mind and the physical world 
dissolves, which produces the sense or sensation of being absolutely co-
extensive with the being of the world, not transcendentally detached from 
it. What we might have here is an extreme experience of the real: being at 
one with life. (ROONEY, 2000, p.4) 

Rooney sugere, em sua análise do texto de Bessie Head, que os espíritos podem 

representar algo além do que geralmente se entende deles: um caso de misticismo religioso ou 

de loucura. São elementos do pensamento animista africano que, no entanto, não pode ser 

reduzido ao animismo unicamente (ROONEY, 2000, p.18). Nesse sentido, entendemos que o 

pensamento animista africano não pode ser reduzido ao animismo dito “primitivo”, como nos 

estudos dos antropologistas europeus. Como elemento basilar, Rooney demonstra que o 

animismo contém uma riqueza de significações, entre elas as que podem ser associadas à 

Natureza, que ampliam as representações na literatura. 

Para a estudiosa, a atuação dos personagens espirituais de Head oferece algo como uma 

filosofia da natureza (ROONEY, 2000, p.4) em que a expressão de uma força animadora, um 

movimento como uma corrente de ar ou como a respiração que se transforma numa criatura, é 

uma evolução criativa (creative evolution): uma alegoria poética do gênesis – o mundo material 

– ou do processo criativo (2000, p.5), como na passagem abaixo: 

After a while she became more accustomed to the extreme dark and quite 
enjoyed blowing out the light and being swallowed up by the billowing 
darkness. One night she had just blown out the light when she had the 
sudden feeling that someone had entered the room. The full impact of it 
seemed to come from the roof, and was so Strong that she jerked up in bed. 
There was a swift flow of air through the room, and whatever it was moved 
and sat down on the chair. The chair creaked slightly. Alarmed, she swung 
around and lit the candle. The chair was empty. She had never seen a ghost 
in her life. She was not given to ‘seeing’ things. (HEAD, 1974, p.21-22). 

Essa aparição que Elizabeth vê e que a perturba (inicialmente) surge à sua frente em 

uma abertura no horizonte, na qual ela se sente totalmente imersa, mas ao mesmo tempo é 

como se saísse de dentro dela mesma e se projetasse para fora: “It gave her a strange feeling of 

things beeing there right inside her and yet projected at the same time at a distance away from 
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her” (HEAD, 1974, p.22). A forma que surge diante dela está vestindo um robe, um tipo de 

roupa que sugere que seja um monge, ou ainda, um prisioneiro em seu uniforme. Elizabeth 

não consegue discernir: “He was... he was... But it was too impossible” (1974, p.22), mas em 

sua mente ela o associa a um deus universalmente adorado. Rooney (2000) sugere que a 

aparição pode ser Ghandi, Krishna, Cristo, Buda ou até mesmo Mandela, considerando a 

vestimenta de prisão. 

A ideia central é a de uma evolução: de um sopro de ar, um movimento percebido no 

escuro; surge a forma de alguém que está “intensamente vivo” (HEAD, 1976, p.23) e que 

interage com Elizabeth num espaço de sonho, que ao mesmo tempo é um mundo espiritual, 

onde as forças ou energias do bem e do mal definem o destino da humanidade, onde os 

acontecimentos da África, entre outros, são analisados. Ela é absorvida por acontecimentos 

com vários seres, em outra dimensão, da qual ela participa e na qual interage. Assim, de 

acordo com Rooney (2000), desaparece a linha que divide a mente do mundo físico, 

produzindo uma sensação de coextensão com o mundo e não mais a sensação de estar 

separado transcendentalmente: a ideia de ser um com o mundo é como ser um com a vida. 

A narrativa de Head pode, assim, ser analisada além da representação de misticismo 

religioso ou um caso de loucura da protagonista. Sendo considerado o animismo africano como 

fio condutor da narrativa, os espíritos são a representação de uma evolução criativa, 

representando forças ou energias, como se lê no trecho abaixo: 

It was the kind of language she understood, that no one was the be-all and 
end-all of creation, that no one had the power of assertion and dominance 
to the exclusion of other life. It was almost a suppressed argument she was 
to work with all the time; that people, in their souls, were forces, energies, 
stars, planets, universes and all kinds of swirling magic and mystery; that at 
a time when this was openly perceived, the insight into their own powers 
had driven them mad, and they had robbed themselves of the natural 
grandeur of life. As Darwin had perceived in the patterns of nature: ‘There is 
a grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally 
breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone 
cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning 
endless forms most beautiful and wonderful have been, and are being 
evolved. (HEAD, 1974, p.35). 

Sendo assim, outra leitura do texto de Bessie Head é possível, tomando como base os 

elementos da Natureza, ou as forças “vivas” do mundo para expressar, de maneira criativa, a 

ciência da vida, do mundo natural. Se os espíritos que interagem com a protagonista de Head 

são geralmente vistos como expressão da loucura ou paranoia da personagem, Rooney 

demonstra que, numa visão animista, outros elementos merecem destaque ao estabelecerem 

relações significativas entre o “ser” e o “mundo” no texto da autora sul-africana. 

Embora no texto de Bessie Head exista o fator de hesitação que, de acordo com Todorov, 

é um dos efeitos produzidos pelo fantástico, pois o leitor não tem certeza se está diante de um 

sonho, ou de uma crise de alucinação – em alguns trechos – o realismo animista é o gênero 

que melhor explica a questão da representação animista. 

Podemos dizer que a narrativa de Bessie Head contém elementos do animismo africano 

que, de acordo com Rooney, está relacionado com uma filosofia ou ciência da natureza, em 

que a ênfase está nas forças e energias reais do mundo material: “African perception of the 

dynamic or vital nature of matter in which nature and spirit are not opposed.” (ROONEY, 2000, 

p.19-20). Segundo a autora, espíritos podem referir-se à vitalidade, à “vida em cada vida”. 

É possível ainda afirmar que as forças espirituais ou as forças de elementos da Natureza 

representados no texto de Bessie Head estão inseridas numa abordagem que traz à luz o 

contexto social da África do Sul, em relação à segregação racial, assunto abordado no romance 
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em vários trechos, e também em relação a uma causa humanitária maior, ao sofrimento dos 

pobres e oprimidos de todo o mundo, abordados pela autora em diferentes representações: o 

sofrimento dos negros no Apartheid, a pobreza e o sofrimento dos diferentes povos, a maldade 

impetrada pela ganância e pelo apego ao poder, como é o caso do personagem Dan. 

Nesse sentido, verifica-se que o animismo africano se presta às causas políticas e sociais 

na medida em que permite representações das forças atuantes no mundo por meio de 

elementos como os espíritos, seres que circulam entre o mundo dos vivos e o dos mortos, que 

rompem a ideia de plano bidimensional. A existência e a atuação desses seres são insólitas, do 

ponto de vista não africano, mas estando inseridas no contexto de produção literária africana 

representa o inconsciente animista no qual está fundamentada toda a produção material, 

social e cultural das sociedades africanas, conforme explica Harry Garuba (2012). 

De acordo com professor, no artigo “Explorações no realismo animista: notas sobre a 

leitura e a escrita da literatura, cultura e sociedade africana”, a ideia principal da crença 

animista é composta de dois credos básicos: que as coisas possuem vida própria e que as almas 

podem migrar para outros objetos. Assim, a técnica ou estratégia da narrativa consiste em “dar 

uma dimensão concreta a ideias abstratas”, ou seja, representar uma ideia por meio de 

elementos materiais, de espíritos ou entidades ancestrais, dando a dimensão espiritual aos 

objetos materiais que o animismo impõe (GARUBA, 2012, p.244). No entanto, se essa técnica 

ou estratégia estrutura toda a narrativa, ela é denominada, de acordo com Garuba, como 

realismo animista: uma estratégia de representação do pensamento animista que, incorporado 

às práticas materiais e econômicas, reproduz na cultura e na vida social esse pensamento, 

tornando-se um produtor de efeitos nas diferentes áreas do conhecimento, como na literatura. 

No realismo animista, a construção do texto com elementos insólitos, em sua abrangência 

associados ao animismo, dá–se de maneira natural, pois está subjacente num “inconsciente 

animista”, como defende o estudioso africano. 

Além disso, é possível verificar que o realismo animista considera o elemento 

extralinguístico da fé, ou seja, da crença naquilo que não é visível, conforme diz Carpentier, 

definição que permite uma aproximação entre o realismo animista defendido por Garuba e o 

real maravilhoso de Carpentier: 

Para começar, a sensação do maravilhoso pressupõe uma fé. Os que não 
acreditam em santos não podem curar-se com milagres de santos, nem os 
que não são Quixotes podem entram com corpo, alma e bens, no mundo de 
Amadis de Gaula ou de Tirante-o-Branco. (CARPENTIER, 1987, p.140) 

Nesse sentido, é possível apontar uma aproximação entre o realismo maravilhoso 

analisado por Chiampi, que considera o contexto cultural da produção americana (2008, p.29), 

e a produção literária africana, que, conforme Garuba (2012), está comprometida com o 

aspecto cultural e vinculada ao fator extralinguístico, às práticas da sociedade africana, uma 

vez que o “limite entre o puramente literário e o sociopolítico na África contemporânea pode 

não ser tão demarcado quanto gostaríamos”, já que “os próprios escritores encorajam tal 

prática ao enfatizar seu compromisso social com termos bastante contundentes.” (GARUBA, 

2012, p.247). 

O que em Bessie Head é um sonho ou pesadelo, em El Reino deste mundo, romance de 

Alejo Carpentier, é um acontecimento muito real, vivido pelos negros, motivados pela fé à qual 

o autor cubano se refere. No episódio do sacrifício do mandinga Mackandal, amarrado em um 

poste para ser queimado vivo em castigo por ter envenenado todo o território dominado pelos 

brancos europeus, a cena maravilhosa que se dá é a seguinte: 

As cordas caíram, e o corpo do negro esticou-se no ar, voando sobre as 
cabeças, antes de mergulhar no mar de ondas do negro mar de escravos. 
Um só grito ressoou na praça: 
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− Mackandal sauvé!  

[...] Mackandal tinha cumprido sua promessa, permanecendo no reino deste 
mundo. (CARPENTIER, 1985, p.31) 

Mackandal permaneceu no reino deste mundo: através do fogo, um dos poderosos 

elementos da Natureza, o mandinga volta para a terra, reintegra-se à Natureza como em suas 

metamorfoses, mas não desaparece: “Ademais, era bom recordar o maneta frequentemente, 

porque ele, embora afastado destas terras por tarefas de importância, regressaria a elas 

quando menos se esperasse” (CARPENTIER, 1985, p.38). 

Para Chiampi (2008), o real maravilhoso americano, desde a definição do autor cubano 

Alejo Carpentier, é “a união de elementos díspares, procedentes de culturas heterogêneas, 

configura uma nova realidade histórica, que subverte os padrões convencionais da 

racionalidade ocidental” e “o conjunto de objetos e eventos reais que singularizam a América 

no contexto ocidental” (CHIAMPI, 2008, p.32). Nas palavras do autor: 

[...] o maravilhoso começa a sê-lo, de maneira inequívoca, quando surge de 
uma inesperada alteração da realidade (o milagre), de uma revelação 
privilegiada da realidade, de um destaque incomum ou singularmente 
favorecedor das inadvertidas riquezas da realidade, ou de uma ampliação 
das escalas e categorias da realidade, percebidas com particular 
intensidade, em virtude de uma exaltação do espírito, que o conduz até um 
tipo de “estado limite”. Antes de tudo, para sentir o maravilhoso é 
necessário ter fé. (CARPENTIER, 1985) 

De acordo com a autora, a contribuição de Carpentier “consiste em ter identificado 

concretamente uma entidade cultural, cujos traços da formação étnica e histórica são a tal 

ponto estranhas aos padrões racionais que se justifica a predicação metafórica do maravilhoso 

ao real” (CHIAMPI, 2008, p.35). O autor advoga uma “leitura do real, controlada pela razão, 

mas motivada pela fé”, isto é, em vez de uma “busca imaginária do maravilhoso”, uma fantasia 

como pretendiam os surrealistas, deve-se “avançar numa redefinição da sobre-realidade”, 

constituindo “uma região anexada à realidade ordinária e empírica, mas só apreensível por 

aquele que crê” (CHIAMPI, p.35-36). 

A fé, na definição de Carpentier, é “vista como uma simbolização subconsciente”, 

“anterior ao pragmatismo e ao ceticismo das civilizações decadentes”, pois para o autor, o 

universo de mitos e a religiosidade da América são capazes de “poetizar o real maravilhoso” 

(CHIAMPI, 2008, p.36). 

É nesse sentido que se entende uma aproximação desse conceito com o realismo 

animista e do animismo africano, já que a definição de Carpentier, de acordo com Chiampi 

(2008), é “a relação entre a obra narrativa e os constituintes maravilhosos da realidade 

americana” ou ainda a relação entre “o signo narrativo e o referente extralinguístico” 

(CHIAMPI, p.37). A relação se dá entre o signo narrativo − o romance O reino deste mundo – e 

o referente extralinguístico, que é o real maravilhoso da história haitiana − os eventos reais que 

singularizam o Haiti, como o “afrancesamento e os sincretismos culturais que se acentuaram 

durante o reino de Henri Christophe" (CHIAMPI, p.32). É importante destacar a explicação de 

Chiampi sobre o que é o maravilhoso: 

Mas este maravilhoso não deve ser confundido com o “belo” que o termo 
pode sugerir; também a crueldade, a violência, a deformação dos valores, o 
exercício tirânico do poder integram a noção dos prodígios americanos 
(CHIAMPI, 2008, p.38). 

Dessa maneira, o relato contém essa combinação imanente ao real que não é um 

retorno ao real, mas uma forma de “expressar uma ontologia da América, ou sua essência 

como entidade cultural” (CHIAMPI, p.37). 
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Assim, o conceito do real maravilhoso se resolve narrativamente pelas 
constantes intersecções do Mito na História, como no episódio da 
sublevação dos negros: apesar de estimulada pela Declaração dos Direitos 
do Homem, a revolução só terá eco junto aos escravos quando, em seu 
exaltado discurso, o líder jamaicano Bouckman se refere a um “pacto 
mayor” entre os iniciados do vodu e os Grandes Loas da África. (CHIAMPI, 
2008, p.37-38) 

Como se vê no trecho do romance, a revolução é proposta pelo jamaicano num discurso 

marcado pela influência dos deuses africanos:  

 – O Deus dos brancos ordena o crime. Nossos deuses pedem vingança. Eles 
guiarão nossos braços e nos darão ajuda. Rebentem a imagem do Deus dos 
Brancos, que tem sede das nossas lágrimas; escutemos dentro de nós 
mesmos o apelo da liberdade! (CARPENTIER, 1985, p.40) 

Sendo assim, no real maravilhoso – expressão de Carpentier − ou no realismo 

maravilhoso – expressão usada pela professora Irlemar, o insólito incorpora-se ao real: “a 

maravilha está na realidade” (CHIAMPI, 2008, p.59) e não gera incerteza; o realismo 

maravilhoso é capaz de dizer a realidade por meio “da comunhão social e cultural, em que o 

racional e irracional são colocados igualitariamente”, trazendo o mito, as crenças, a magia e as 

tradições populares como um “familiar coletivo, oculto e dissimulado pela repressão da 

racionalidade” (CHIAMPI, p.69). O realismo maravilhoso é construído no texto em 

“procedimentos para produzir a imagem de uma realidade total”, que “visa a anular a 

discriminação entre a natureza e a sobrenatureza” (CHIAMPI, p.66-67).  

Assim, temos que o real maravilhoso/realismo maravilhoso se constrói pela “apreensão 

estética da paisagem e da história americanas”, como sintetiza Elena Palmero (2014, p.217), 

aquela reação que é fruto de uma “exaltação do espírito”, a fé, é uma “revelação inesperada” 

que amplia a realidade, como diz Carpentier (1987, p.140). 

O real maravilhoso está no insólito do cotidiano latino-americano: “Aqui o insólito é 

cotidiano, sempre foi cotidiano”, não é construído, basta “estender as mãos para alcançá-lo”. 

Não é unicamente uma estratégia construída para representar um gênero; é, sim, a 

interpretação da insólita realidade americana, na qual o insólito não representa unicamente o 

sobrenatural, mas também são os elementos da paisagem, da geografia, da religião, da cultura, 

para os quais faltaram palavras aos exploradores europeus, como expressou Hernán Cortés ao 

monarca Carlos V quando relata o que tinha visto no México: “Por não saber dar nome às 

coisas, não as expresso.” (CARPENTIER, 1987, p.125-129). 

Percebemos, então, similaridades entre os estudos de Harry Garuba (2012) e Caroline 

Rooney (2000) sobre o animismo africano, e a expressão literária do real maravilhoso de Alejo 

Carpentier no romance O reino deste mundo. A licantropia é a explicação que se dá para as 

metamorfoses do mandinga Mackandal, no entanto, retomando a teoria de Rooney (2000) 

sobre o sentido de coextensão com o mundo, seria possível afirmar que há certa similaridade 

entre as representações do romance e a do animismo africano. Assim como os espíritos e 

forças sobrenaturais impelem a personagem Elizabeth a atuar numa outra dimensão, ao 

personagem Mackandal é facultada a propriedade de permanecer no mundo, de integrar-se à 

Natureza: 

Todos sabiam que o lagarto verde, a mariposa noturna, o cachorro 
desconhecido e o incrível pelicano não eram senão simples disfarces. [...] De 
metamorfose em metamorfose, o maneta estava em toda a parte: tinha 
recuperado sua integridade corporal sob a vestimenta de animais. Com asas 
um dia, guelras no outro [...] reinava agora em toda a ilha. Seus poderes 
eram ilimitados [...] Um dia, daria o sinal para a grande revolta, e os 
Senhores do Além, tendo à frente Damballah, o Amo das Estradas e o Ogum 
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das Armas, trariam o raio e o trovão para desencadear o ciclone que 
completaria a obra dos homens. (CARPENTIER, 1985, p.23) 

O sentido de coextensão e de atuação insólita dos personagens pode ser percebido nas 

duas narrativas e em ambas com forte apelo político e social na medida em que apresentam 

questões sobre a opressão dos negros e sobre os males do mundo causados pelo ódio e 

ganância como se vê na narrativa de Bessie Head, ou sob a condição dos negros sob os regimes 

escravocratas no Haiti, como se percebe num trecho de O reino deste mundo: 

Mas havia tanta expectativa no ambiente que, de repente, sem prévia 
combinação, todas as vozes se uniram num yavanlu solene, tão frenético, 
que dominava os tambores. Ao cabo de uma espera de quatro anos, o canto 
representava o quadro de infinitas misérias [...] Terei de seguir lavando as 
caldeiras? Terei de continuar comendo bambu? Como se saídas das 
entranhas, as perguntas insistiam, adquirindo, em coro, o pungente gemer 
dos povos levados para o exílio a fim de construírem mausoléus, torres ou 
intermináveis muralhas. Oh, pai, oh meu pai, como é longo o caminho! Oh 
pai, oh meu pai, como é longo o padecer. (CARPENTIER, 1985, p.27) 

Assim, o sentido de coextensão com o mundo natural que o animismo pode representar 

nos textos literários, de acordo com Caroline Rooney (2000), cujo exemplo se observa no texto 

de Bessie Head, também está presente na representação que faz Carpentier (1985) ao integrar 

o personagem Mackandal à Natureza por meio de suas metamorfoses e pela sua libertação das 

cordas no momento da fogueira. Além das metamorfoses, o mandinga utiliza a sabedoria da 

Natureza ao analisar as propriedades das plantas venenosas e ao utilizá-las como arma contra 

os senhores de escravos. Nesse sentido, as representações do animismo africano aproximam-

se dessa representação de Carpentier, pois se tem pelo menos dois elementos em comum: a 

interação e a integração com a Natureza, defendida por Rooney (2000), e a representação de 

coextensão com o mundo físico, já que, com efeito, observa-se que a morte, na visão de 

mundo africana, não representa extinção e sim retorno à Natureza, à forma primeira da vida. 
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Elisangela da Rocha Steinmetz (FURG) 

Encantadora como uma menina, Maria Teresa Horta, com o olhar atento, curioso e 

instigante, com a vivacidade digna de infância e a voz amadurecida no tempo; assim é como a 

escritora apresenta, na obra Meninas, uma galeria de personagens femininas que figuram e 

deslizam, às vezes, entre o universo da infância e o começo da vida adulta, mas é ainda no 

domínio das brumas do mágico contexto infantil que suas personagens revelam-se, 

descobrem-se e vivem aventuras intensas que percorrem trajetórias distintas, as quais vão 

desde o tranquilo encantamento com os livros, a revelação do amor, a descoberta de recusas 

de afeto familiar, abandono e atos de violência, situações que conduzem as meninas até o 

limite da vida, até seu encontro, em alguns casos, com a morte. Jovens, sonhadoras, 

negligenciadas, corajosas, desafiadoras e desafiadas, assim são as meninas de Maria Teresa 

Horta. A obra é composta de trinta e dois contos ambientados, em geral, num contexto 

realista, as descrições nos apresentam um mundo muito similar ao nosso. O que satisfaz uma 

das exigências do fantástico – viés pelo qual abordaremos alguns contos da obra –, pois este 

requer a “representação” do mundo extratextual. 

Esta representação faz-se necessária ao processo de integração ao mundo das 

personagens e interrogação sobre a natureza dos acontecimentos que experimenta o leitor. 

Todorov registra que “é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 

personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e 

uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados” (TODOROV, 2012, p.38-39). 

Também, segundo o teórico David Roas, é necessária à literatura fantástica uma ambientação 

da história narrada num mundo de expressão realista, o gênero, para ele, nutre-se do real e 

será a partir dos parâmetros que compõem a ideia de realidade do leitor que ocorrerá a 

transgressão, diante da aparição do sobrenatural, que provocará a ruptura das estruturas da 

realidade. Assim, a ambientação da narrativa, em um mundo similar ao nosso, é fundamental, 

pois “a transgressão que define o fantástico só pode ser produzida em narrativas ambientadas 

em nosso mundo” (ROAS, 2014, p.42). 

Entre as personagens que cria, Maria Teresa Horta evoca figuras históricas, como é o 

caso do conto Erzsébet, onde a autora imagina o período da infância da sanguinária condessa 

húngara, outras vezes, a infância narrada pertence a uma personagem literária, mas todas as 

personagens bem poderiam ser uma dessas meninas que se chamam Maria, Laura, Vanessa ou 

donas de outro nome qualquer com quem cruzamos diariamente: indo à escola, passeando no 

shopping, sonhando acordadas ou vivendo nas ruas onde se desventuram, vítimas de maltrato 

e abandono. É na exposição dos encantos e conflitos que podem permear a infância, período 

em que, frequentemente, o irreal e a fantasia se precipitam em fusão com o real, gerando 

incertezas, dúvidas e evocando o insólito que as histórias se instauram. Assim, a atmosfera do 

livro é um convite ao gênero fantástico, e embora ele não predomine na totalidade dos contos, 

faz-se presente em, pelo menos, seis deles, dos quais analisaremos brevemente quatro: 

“Erzsébet”, “Perdições”, “Transformação” e “Lupina”, cujo aspecto inicial que nos leva a tratá-

los como textos de literatura fantástica é, em especial, a ambiguidade que aflora nesses contos; 

além, é claro, dos (possíveis) eventos sobrenaturais. 

Conforme Todorov, a ambiguidade seria uma primeira exigência do gênero e ela deve ser 

mantida até o final da obra, ou seja, ao longo do texto deve permanecer a dúvida entre 

realidade ou sonho, verdade ou ilusão. Um segundo aspecto: essa ambiguidade deve ser 

relativa a algo que rompa com os padrões de acontecimentos que poderiam ser explicados 

pelas leis do mundo “real”, o que nos conduz ao sobrenatural (que tanto para Todorov quanto 

para Roas é indispensável ao fantástico), em resumo: “Num mundo que é exatamente o nosso, 
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aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que 

não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar” (TODOROV, 2012, p.30). 

O fantástico surge a partir da incerteza entre o real e o sobrenatural apresentado, essa 

incerteza é sentida pela personagem, o herói, e compartilhada com o leitor implícito. Deve 

deixar sempre para o leitor a possibilidade de uma explicação; porém essa não pode satisfazer 

plenamente. “O fantástico implica pois uma integração do leitor no mundo das personagens; 

define-se pela percepção ambígua que tem dos acontecimentos narrados. (...) A hesitação do 

leitor é pois a primeira condição do fantástico” (TODOROV, 2012, p.37). Cabe esclarecer aqui 

que o leitor a que se refere Todorov é o leitor implícito. Todorov registra que a hesitação nem 

sempre é representada no interior do texto e, em alguns casos, as personagens não 

manifestam dúvidas em relação ao evento de aparência sobrenatural ocorrido, logo, a condição 

que o leitor implícito se identifique com as personagens não encontrará correspondência, 

portanto a necessidade de identificação apontada por Todorov é colocada como “uma 

condição facultativa do fantástico: este pode existir sem satisfazê-la; mas a maior parte das 

obras fantásticas submete-se a ela” (TODOROV, 2012, p.37). 

Vejamos, então, como em “Erzsébet” a ambiguidade se instala: 

A pequena Erzsébet evoca a outra Erzsébet – a sanguinária condessa húngara acusada e 

condenada por crimes monstruosos, entre eles o de beber o sangue de suas vítimas –, Maria 

Teresa Horta ficcionaliza o que poderia ter sido um período da infância da personagem 

histórica, quando levada e mantida sob os cuidados de sua futura sogra que a observa: 

Orsolya Kanizsay olha Erzsébet com inquietação e desconfiança, menina 
sombria esgueirando-se emudecida pelas galerias e ao longo dos varandins, 
rebelde no cumprir dos preceitos e ordens, corpinho magro de longas 
pernas esguias, esquivando-se habilidosa ao seu controle, desligando-se dos 
braços que por seu lado sabe deslaçados de qualquer ponta de afeto. 

Escolhera-a com cuidado de esmero para sua nora, mas mal ela chegara no 
meio da tempestade, trazida pela rica carruagem de seu pai, nela detectara 
o negrume, o verrume insuportáveis. 

Hostil, Erzsébet esquiva-se quanto pode (HORTA, 2014, p.155). 

Se, de início, essa reação poderia ser considerada normal, para uma menina que se 

encontre em um ambiente – de certo modo hostil –, a chegada durante uma tempestade 

sugere a estranheza do que está por vir. Erzsébet: 

De madrugada foge por entre a cerração que se levanta ainda noite fechada, 
passo corrido até à floresta que começa perto, desaparecendo na espessura 
dos cedros, das nogueiras e dos carvalhos de onde regressa trazendo os 
olhos tomados por uma luz incendiada e maldosa (HORTA, 2014, p.155-156). 

Quando ela deixa o espaço do castelo e adentra o espaço selvagem, seu aspecto muda: 

suas roupas se alteram (perdem-se as fitas e laços, rasgam-se as saias e os tecidos, a imagem 

de menina se desfaz para dar lugar a de um ser obscuro). Então, de fuga em fuga, para a 

floresta, a personagem vai se transformando (ou revelando-se) uma criatura entre o humano, o 

animal e o vampiresco. A floresta é o espaço de transformação, representa também a 

conquista de liberdade da protagonista e é onde o insólito surge. É lá que a menina sombria se 

faz “precoce aprendiza de feiticeira, num trato especial com os duendes e as bruxas que a 

aprimoram no tratamento das infusões, dos feitiços, das poções e dos filtros; nos esconjuros e 

na decifração dos presságios” (HORTA, 2014, p.156). E também onde faz suas primeiras vítimas 

matando animais “para lhes chupar a linfa, buraquinhos abertos pelos dentes acerados e 

certos, a cravarem-se ávidos por entre o pêlo curto que afasta com a seta da língua impaciente, 

presa de uma sede pertinaz que não lhe dá descanso” (HORTA, 2014, p.157) e estabelece seu 

contato com os seres sobrenaturais: 
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(...) no fundo das cavernas cavadas nas rochas, já perto do vale onde 
começam as cabanas das feiticeiras e das bruxas, dormem os vampiros. 
Gosta de os igualar ou mesmo de competir com a sede que eles têm do 
sangue de criaturas vivas. (HORTA, 2014, p.159) 

Orsolya tenta educá-la para mulher de seu filho único, e desdobra-se em cuidados com a 

instrução e a aparência da menina, mas a cada nova aventura, na floresta, tudo parece se 

perder: “Orsolya Kanizsay pressente nela o abismo, e sem conseguir discernir no vazio da 

menina o menor laivo de claridade que a sossegue, adivinha a mulher que virá a ser um dia” 

(HORTA, 2014, p.161). Orsolya desconfia da estranheza da menina, suspeita dela, “entende ser 

melhor desconfiar e temê-la. Recusando por isso as infusões de cidreira e tília que ela lhe serve 

em taças fumegantes (...). Sem desistir contudo de tentar domá-la” (HORTA, 2014, p.163). 

Contudo, Orsolya não tem certeza sobre o que pressente em Erzsébet, ela tem dúvidas, ou 

esperanças... 

A narrativa em terceira pessoa permite ao leitor real do conto ter mais informações do 

que as demais personagens, o que lhe possibilita observar o caráter obscuro de Erzsébet, mas, 

ao associar sua personagem ficcional à personagem histórica, Erzsébet Báthory, incluindo, além 

do nome, um trecho escrito por ela: 

Ela, que de si mesma deixará escrito, na dúvida: Não sei de onde venho, não 
sei realmente de onde venho, sou incapaz de imaginar de onde possa ter 
vindo. (...) vós que haveis nascido tal como sois, conservai-me assim, tal 
como hoje sou. Porque não sei de onde venho, não sei para onde vou: 
apenas existo e sou. (HORTA, 2014, p.163,164) 

Torna todo o texto suspeito sobre a natureza da personagem menina, como é duvidoso o 

que se pode saber sobre os crimes da Condessa Sanguinária Erzsébet Báthory. Afinal, existiriam 

mesmo vampiros em cavernas, com quem a menina competia com sua sede por sangue? 

Em “Perdições”, a pequena Esther, todas as noites, realiza viagens muito curiosas que 

bem poderiam ser sonhos, passeios pela floresta, e por lugares tão obscuros quanto o enigma 

que surge a cada manhã: há sempre uma marca estranha em seu corpo, os pais tentam 

desvendar o mistério sem sucesso. 

Ao acordar Esther encontra a marca sanguínea de pequeninos dentes à sua 
volta no lençol, com a aurora do nascer do sol. E a nudez do seu corpo 
intacto guarda um estranho odor mórbido a flores vermelhas. 

– Abelhas? – perguntam-se os pais, inquietos. 

– Aranhas? 

Esther sorri silenciosa, menina enigmática. (...) esquecendo-se dela mesma, 
respiração por momentos suspensa, sem dar conta do coração imóvel no 
peitinho intocado, (...) encontra deitada ao seu lado como uma promessa, 
desafio brilhando surdamente uma frisada rosa de Alexandria. (HORTA, 
2014, p.205) 

A cada noite, seguem novos eventos misteriosos, possíveis sonhos dos quais ela parece 

não se lembrar com clareza. E todas as manhãs, os pais retornam ao quarto da filha, 

perturbam-se com os odores que penetram a atmosfera do quarto e ficam mais perplexos com 

as marcas que surgem na pele lívida da filha. E a cada noite, Esther encontra sucessivamente 

uma rosa ao seu lado: rosa da Índia, rosa do Nilo, rosa do Mar. 

Esther continua inventando e refazendo a existência à sua medida de 
criança esquivosa e sonhadora, que escuta vozes, fala com os mortos, vê 
aquilo em que os outros nunca acreditariam caso soubessem destas 
exaltações. Perdições. (...) Solidão – imagina, sem saber explicar a própria 
estranheza. Natureza. (HORTA, 2014, p.208,210) 
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Esther parece estar sendo vítima de uma força vampiresca pronta a levá-la para longe de 

seus pais que 

todos os dias insistem em trazer a filha de volta, madrugada após 
madrugada, invocando o amor. Por fim, uma manhã ela sai da cama a 
cambalear (...) Hesitante, aproxima-se do espelho(...) E como se fosse uma 
santa mártir invocando um pecado mortal ou uma ladra da mente no árduo 
trabalho de roubar a alma, o espírito, o âmago dos outros, desliza em 
silêncio (...) diante do espelho tem os olhos fechados (...) E quando 
finalmente os entreabre vê nele refletida: a sua cama feita com esmero, 
colcha de cetim rosado (...) a boneca de louça com a qual nunca brincara (...) 
Mas entre as imagens que o espelho lhe devolve Esther não encontra a 
sua.(...) Enrodilhada no soalho, Esther começa pouco a pouco a desvanecer, 
a esvaecer, a sumir, debatendo-se negando-se ainda ao desaparecimento. 
Criança sobressaltada com o próprio assombro. (HORTA, 2014, p.214-215) 

Muitas dúvidas permanecem, é dito sobre Esther que é inventiva, ladra da mente. Então, 

será que Esther está doente, enlouquecendo talvez – e isso poderia fornecer uma explicação 

racional aos episódios insólitos? Ou estaria ela envolvida com o sobrenatural e, pouco a pouco, 

adentrando este misterioso mundo pelo qual parece seduzida? É dito que os pais lutam pela 

filha, mas Esther entrega-se ao desconhecido, seja ele o sobrenatural ou alguma doença. 

Permanece no conto a ambiguidade. 

Em “Transformação”, a menina Dulce é considerada estranha pelo pai que a olha de 

longe sempre com inquietação, inconformado com a diferença existente entre ela e as irmãs, 

Dulce era diferente. Distante e calada, preferia manter-se dentro de casa 
como se esta fosse gruta de recolhimento; menina rodeada de nuvens e 
sombras, sob as quais se sentava de manso com a sua desordem, enleada no 
ensimesmamento das letras e das aventuras imaginárias, sumida quanto 
podia nas páginas de livros enluarados que aprendera a ler sozinha; (HORTA, 
2014, p.171). 

Dulce parece ela própria uma figura de ficção: “A delinear-lhe a silhueta frágil parecia 

haver uma espécie de aura translúcida, onde os matizes ainda hesitassem num breve cintilar 

um tudo nada trêmulo e vacilante. Para ela a realidade era demasiado árdua, acre e 

assustadora” (HORTA, 2014, p.172). 

Também acompanha a menina um tilintar cristalino. O distanciamento que Dulce acaba 

por alcançar em relação aos outros que vivem na casa só aumenta, assim como o desconforto 

de seu pai em relação a ela. Ele chega a confessar: “– Mais valia que ela sumisse...” (HORTA, 

2014, p.175). Negligenciada pelo pai, pressionada pela madrasta e temendo “que tanto teimara 

em inexistir que certamente se tornara numa mera personagem das histórias de fadas”, ela 

decide abandonar essas leituras fantasiosas e busca junto ao escritório do pai um livro, um 

livro de aventuras. Encanta-se com o conto A selva, que lê e relê muitas vezes. Dando início à 

metamorfose, mundos são sobrepostos e, no entanto, ninguém, além de Dulce, considerada 

louca, percebe; seu pequeno quarto de brinquedos transforma-se numa planície africana e, 

pouco a pouco, toda a casa ganha uma nova configuração, sem que ninguém, além de Dulce, 

notasse a mudança: “Só ela via a vegetação árida, onde distinguia as zebras e as gazelas, as 

serpentes e os tigres, os torrões de terra esfarelada e o pó vermelho de onde se elevava um 

intenso cheiro a savana, a sangue, (...) a carne apodrecida, a morte” (HORTA, 2014, p.176). E 

quando toda a casa já estava transformada, ela transforma-se também. Quando: 

a meio da tarde o pai fora buscar, para a levar ao consultório de um 
psiquiatra seu amigo (...) ao abrir a porta da casa deu conta de um intenso e 
nauseante cheiro desconhecido. Inquieto, chamou a mulher e depois a 
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menina (...) mas em vez de qualquer delas, encontrou, apavorado (...) a 
savana ardente, a perder de vista.  

E ao entrar na divisão onde deveria estar o seu escritório, apercebeu-se de 
que (...) se aproximava, (...) um animal selvagem, acompanhado por um leve 
tilintar cristalino, uma pantera que o fitava, fremente e implacável. 

Predadora. 

Com o mesmo olhar azul vidrado de Dulce. 

Pronta a formar o salto. (...) o lancinante grito dele, imenso e degolado, 
ecoou inutilmente pelo interior da casa, onde num repente tudo parecia ter 
voltado à normalidade: não mais que uma casa irremediavelmente vazia. 

Mergulhada num implacável e cruel odor de sangue. (HORTA, 2014, p.178-
179) 

A menina Dulce, estranha, como dizia o pai, e louca, na opinião da família, no fim do 

conto compartilha a sua “realidade” com o pai, o mundo ficcional, que aparentemente 

habitava, ganha existência real dentro da casa, onde Dulce, a pantera, vinga-se do pai e, ao 

final, a casa está vazia, sem vestígios de nenhuma das situações anteriores, como se tudo 

tivesse sido tragado pelo universo da ficção. Contudo, resta o odor de sangue a inquietar, a 

sugerir existências para além daquela que se permite observar. A ficção invade a realidade e a 

desconstrói, deixando, por fim, uma casa vazia, o nada, o fim, fim da história. Afinal Dulce 

estava louca? Teria o pai sido também tomado pela loucura? Ou algo insólito e inexplicável 

ocorreu na casa? Essas perguntas não encontram respostas no texto, que permanece 

enigmático e ambíguo. 

Por fim, a escritora nos envolve em uma atmosfera ainda mais intrigante. Com “Lupina”, 

as fronteiras do que é sonho, realidade ou memória se esvanecem e entramos em contato com 

uma dualidade de espaços e existências que poderiam tanto dar-se em uma mesma época, 

uma vida dupla; como em tempos distintos. Vidas diversas que deixam vestígios uma sobre a 

outra, sem que seja possível definir-se qual precede a outra. Ou ainda, uma vida imaginada, 

ilusão criada e alimentada até não mais se discernir do real. De um lado, temos uma menina 

envolta pelos cuidados maternos, de outro, temos um animal, uma pequena loba, que se 

refugia junto a sua mãe loba, no fundo da caverna, que é também espaço de calor e 

aconchego. 

Enrosca-se mansamente nos braços da mãe. 

Encosta a boca ao seu pescoço macio a respirar-lhe o cheiro almiscarado a 
selva, a floresta, e fica ali a revolver inexplicáveis memórias ou a imaginar 
situações e sentimentos que sempre chegam até si, num sobressalto de 
suspeita. 

Lembranças estranhas naquilo que se diz respeito a uma menina de negros 
cabelos encaracolados, a dormir numa cama feita com lençóis bordados e 
macios, em vez de no chão de terra batida do covil. (HORTA, 2014, p.217) 

Assim, em “Lupina”, a menina Lívia vive um estado de confusão, onde ora está a 

observar através do reflexo do espelho sua mãe que se arruma após o banho, ora está a correr 

pela floresta, farejando, indecisa, a ouvir vozes que chamam por seu nome. No abismo em que 

se perde, teme a estar “provavelmente lembrando o que não deve mais permitir-se a si mesma 

imaginar” (HORTA, 2014, p.220). A trama em sua oscilação, entre uma condição e outra, que se 

perpassam, sugestiona a possibilidade de Lívia ser as duas coisas, uma menina e uma loba, o 

que faria dela um ser sobrenatural, um lobisomem. Como podemos observar neste trecho: 

Narcisa, a olhar para o fundo da correnteza do rio, (...) ela encontra-a e 
encontra-se, a ambas lá refletidas: o cabelo encaracolado de cada lado do 
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rosto a desmanchar-se, a encrespar-se, repelindo os laços de fita que 
tentavam domá-lo, prendê-lo, e que entretanto foram caindo, um após o 
outro, sem remissão. 

Imagem a esvair-se já no seu leito de rio (HORTA, 2014, p.223). 

Os sentimentos de medo e a ideia de perda do afeto materno somam-se e Lívia não 

admite a possibilidade da sua condição de monstro. Preferindo confundir-se com a 

possibilidade da imaginação e de memórias estranhas. “Memórias ou histórias sonhadas, ou 

pedaços de vida inventada? Lívia não sabe” (HORTA, 2014, p.218). E com ela, compartilhamos 

da dúvida, da ambiguidade. Quem é Lívia? Menina? Loba? Criatura sobrenatural? A crise de 

identidade mantém a ambiguidade presente no texto. 

Em todos esses contos, a narrativa (re)cria ambientes e situações que encontram 

referência com a realidade extratextual, porém o insólito surge, e há neles sempre a presença 

(ou sugestão) do sobrenatural – característica essencial ao fantástico –, que se manifesta 

trazendo consigo a possibilidade de uma outra realidade por nós desconhecida, que aparece 

como hipótese nas fronteiras que se esboroam: entre o sonho e realidade, e entre realidade e 

ficção. Segundo Todorov, o fantástico deve deixar sempre a possibilidade de uma explicação 

lógica, mas que não satisfaça plenamente. Para Roas, no fantástico, deve haver transgressão do 

que conceituamos denominar como real, a realidade deve ser questionada. Sendo assim, 

parece-nos que os contos de Maria Teresa Horta, aqui mencionados, possuem elementos 

fundamentais e suficientes para que se digam deles textos de literatura fantástica. 

HORTA, Maria Teresa (2014). Meninas. Portugal: Dom Quixote. 

ROAS, David (2014). A ameaça do fantástico. Tradução: Julián Fuks. São Paulo: Ed. UNESP. 

TODOROV, Tzvetan (2012). Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva. 
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Fábio Rodrigo Penna (CEFET/RJ) 

Em um mundo marcado por um tempo de violência e seus destroços, seria possível o ser 

humano ainda sonhar e construir a imagem de felicidade como saída desse mundo absurdo? 

Em Moçambique, num período de pós-guerra, o esquecimento aos ensinamentos da tradição 

ancestral (marginalizada) poderia representar uma escolha viável à construção dessa felicidade 

para os indivíduos que vivem no “centro”, desejando um mundo moderno. Todavia, a busca por 

harmonia e equilíbrio pode estar no interatravessamento entre tradição e modernidade. A 

busca pela “felicidade” estaria na apreensão do real pelo viés do pensamento mítico animista. 

O artigo pretende apresentar uma proposta de análise literária do conto “Chuva: a 

abensonhada”, de Mia Couto, do livro Estórias abensonhadas, debruçando-se sobre o que 

Harry Garuba chama de “reencantamento do mundo”, faceta literária da poética do realismo 

animista. A análise dessa técnica literária será apresentada pela relação poética que é mantida 

entre o personagem-narrador, um jovem representante da sociedade contemporânea do 

centro, marcada pela racionalidade ocidental, e “Tia Tristereza”, personagem excêntrica, com a 

qual conviverá no espaço fronteiriço. 

Antes de continuar a comunicação, é preciso aclarar, como essa água abensonhada, que 

escrevemos sobre aquilo que nos causa paixão. Debruçar a escrita sobre a literatura é um ato 

de amor. Escrevemos sobre o que nos causa paixão. Segundo Todorov, literatura é paixão. E 

apaixonados, acabamos por ter uma visão, embora essa ótica não negue a existência múltipla 

de outros olhares. 

De acordo com Ernest Cassirer (1992), é importante rodear os campos da lógica e da 

epistemologia ao se discutir linguagem e mito. A formação de um conceito geral, na linguagem, 

pressupõe a limitação de certos traços fixos (mediante os quais as coisas podem ser 

reconhecidas como semelhantes ou dessemelhantes) a fim de se tornar possível a reunião, em 

uma classe, de objetos similares entre si. Como todo conhecimento teórico parte de um 

mundo já informado pela linguagem, convivemos com os objetos ao modo como os mesmos 

são apresentados por ela. Destarte, o homem agiu quando se viu colocado no estado de 

reflexão, inventando a linguagem para conceber e apreender o mundo. Dessa forma, a 

linguagem surge como veículo da conquista de qualquer perspectiva espiritual do mundo, 

designando os objetos e seres pela atividade espontânea de seu próprio espírito. 

Como a mesma apreensão intelectual manifesta-se nos conceitos linguísticos e míticos, 

estes dois são reunidos em um só gênero. Assim, a força emanada pelo espírito começa a 

tomar corpo quando a emoção do momento é descarregada na palavra ou na imagem mítica. 

Com o vínculo entre a consciência linguística e a mítico-religiosa, a palavra ganha determinados 

poderes míticos, convertendo-se em arquipotência. Por isso, a história da palavra precisa ser 

investigada: 

Este vínculo originário entre a consciência linguística e a mítico-religiosa 
expressa-se, sobretudo, no fato de que todas as formações verbais 
aparecem outrossim como entidades míticas, providas de determinados 
poderes míticos, e de que a Palavra se converte numa espécie de 
arquipotência, onde radica todo o ser e todo acontecer. Em todas as 
cosmogonias míticas, por mais longe que remontemos em sua história, 
sempre volvemos a deparar com esta posição suprema da Palavra. 
(CASSIRER, 1992, p.64) 
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Essa ideia de que o nome e a essência se correspondem em uma relação íntima, de 

latente identidade, é uma fundamentação mítica. O fato de a palavra nomear e ser, ao mesmo 

tempo, a coisa designada, parece uma suposição aceita pela pesquisa científica e filosófica 

(CASSIRER, 1992, p.17). Conforme cada palavra se transforma imediatamente em uma 

figuração mítica concreta, ela ganha o status miticorreligioso de representação do sagrado, 

pois o pensamento mítico (emoção) e sua representação verbal (língua) são concebidos 

entrelaçadamente. Embora essa identidade essencial da palavra, consequência da associação 

entre esta e seu designado, precise de um ângulo subjetivo, isso não significa que a diversidade 

seja eliminada, pois esta é uma questão de diferentes perspectivas do mundo. 

Como linguagem e mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, este 

recebe daquela vivificação e enriquecimento interior, tal como, reciprocamente, a linguagem 

recebe do mito. Nessa constante cooperação e interação, a palavra gera a metáfora, que é o 

ponto comum entre mito e linguagem, provendo-lhe sempre novo sustento. Ainda de acordo 

com Cassirer (1992, p.114), o mito, a linguagem e a arte têm a mesma animação e ficção real 

mítica, experimentada pela palavra, partilhada pela imagem e por toda forma de 

representação artística. Na perspectiva mítica do mundo, o encantamento verbal é sempre 

acompanhado pelo encantamento imagético. Assim, a literatura torna-se auxiliar mágico, 

evocando símbolos e temas que nos conectam com o nosso eu mais profundo e nos ajudam na 

jornada heroica da nossa vida (CAMPBELL, 2008, p.155). 

Para se descrever o rosto de uma sociedade, uma ótima forma é traduzir os 

encantamentos literários produzidos por ela própria, pois as figuras míticas fornecem os 

pensamentos mais íntimos e humanos de cada indivíduo. A literatura tem o poder de criar um 

mundo novo e maravilhoso, abrindo ao infinito a possibilidade mais humana de interação com 

os outros. O papel do escritor, em sua missão literária, não é apenas traduzir os mitos, mas, 

sim, também criar mitos. Ainda que haja semelhança com os mitos de outras literaturas, o 

trabalho literário realizado por Mia Couto aponta para a apreensão da universal condição e 

conduta humanas, marcadas por situações e peculiaridades identitárias. 

O mito é a possibilidade de resolução do conflito, tensão e mal-estar em que a pessoa se 

encontra imersa. Em nossa visão, parece ser iminente que esse ambiente, do mito na 

literatura, seja o negro africano, a fim de que possamos aprender mais sobre a existência 

humana em toda a sua diversidade. A literatura precisa nos mostrar outros mundos. Caso 

contrário, se a literatura não nos preparar para viajar por outras identidades, ela entrará em 

situação de risco. Segundo Caio Meira, na apresentação do livro Literatura em perigo, de 

Tzvetan Todorov, 

Se o texto literário não puder nos mostrar outros mundos e outras vidas, se 
a ficção ou a poesia não tiverem mais o poder de enriquecer a vida e o 
pensamento, então teremos de concordar com Todorov e dizer que, de fato, 
a literatura está em perigo. (MEIRA, 2009, p.12) 

A literatura tem formação intelectual e afetiva, pois proporciona sensações que fazem o 

mundo real se tornar mais aprazível, pleno de sentido e beleza. Ensinando seus leitores sobre 

vidas, a arte literária os torna especialistas em humanidade. Ela contribui para a compreensão 

humana, pois possibilita o entendimento do pensamento e conhecimento do imaginário, 

psicológico e social do mundo do eu e do outro. 

Segundo Jorge Luis Borges (2001, p.50), o poeta (“fazedor”), além de ser o que proferia 

notas líricas, era quem narrava uma história, na qual todas as vozes da humanidade podiam ser 

encontradas. Afirma o escritor argentino que, na devida relação com o mundo, esses poetas 

poderiam formular uma soma inacreditável de possíveis metáforas que atordoariam a 

imaginação. Porém, o importante não é o número exorbitante de metáforas. Estas podem ser 

as mesmas (e até surradas); todavia, precisam assinalar efeitos de sentido e perspectivas 
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diferentes. Como diria Borges, o “importante sobre metáfora [...] é ser sentida pelo leitor ou 

pelo ouvinte como uma metáfora” (BORGES, 2001, p.31). Pode haver poucos modelos de 

metáforas; no entanto, a capacidade delas em sugerir variações infindáveis é muito mais eficaz 

do que qualquer coisa apregoada. O poder mágico das metáforas é surpreender e reavivar a 

imaginação: “Mas quando algo é simplesmente dito ou – melhor ainda – insinuado, há uma 

espécie de hospitalidade em nossa imaginação. Estamos dispostos a aceitá-la.” (BORGES, 2001 

p.40). 

Para Mia Couto, aquilo que a escrita exige da poesia, um outro modo de pensar além da 

lógica escolar e de mundo, chamamos de encantamento. Encantar seria uma outra forma de 

“voar” pela imaginação. A poesia é a janela que apresenta a visão que está fora da “casa”, 

outro olhar para as coisas e criaturas diferentes dos livros teóricos. O encantamento é 

favorecido pela poesia: 

Falei destes exemplos, mas a vida das aves está cheia de histórias curiosas. 
Seremos mais pobres se não soubermos nada sobre elas. Sempre olhamos 
os seres alados com alguma inveja. Falta-nos a arte do voo. Desconhecemos, 
porém, que existem outros métodos para voar. E um deles, o mais simples e 
acessível, é deixarmo-nos encantar pelas suas histórias secretas. (COUTO, 
2010, p.123) 

Ao ser questionado sobre sua produção poética, o próprio Mia (2005, p.46) diz que o 

segredo de sua escrita está em deixar-se maravilhar pelas histórias narradas por pessoas que 

lhe contam os pequenos detalhes do cotidiano delas. O seu encantamento poético está na 

vida. Da mesma forma que Jorge Luis Borges e Tzvetan Todorov, para o escritor moçambicano, 

o importante é a sensação sugerida, é comover e ensinar a entender pelo sentimento: 

O mais importante não é o que revela mas o que sugere, fazendo nascer a 
curiosidade cúmplice de quem Lê. No conto o que vale não é tanto o enredo 
mas o surpreender em flagrante a alma humana. No conto (como em 
qualquer gênero literário) o mais importante não é o seu conteúdo literário 
mas a forma como ele nos comove e nos ensina a entender não através do 
raciocínio mas do sentimento (será que existem estas categorias, assim 
separadas?) (COUTO, 2005, p.46). 

O escritor tem a responsabilidade de humanizar o mundo, as pessoas e a si próprio, 

disponibilizando-se a negar a si mesmo a fim de viajar entre identidades e culturas outras. Em 

trânsito, entre si e o outro, e em transe, quase que mediúnico (aliás, mítico), é possível o 

escritor, através da literatura, tornar audível a voz silenciada da alteridade. A poesia é um dos 

destinos da palavra, do mito, da literatura: 

VM: É uma língua em trânsito, Mia? 

MC: Em trânsito e em transe também (risos). Só num estado de transe se é 
capaz de ouvir outro ser, só nesse estado de enlevo nos retiramos da 
página. (MACÊDO & MAQUÊA, 2007, p.205) 

O rosto que Mia Couto desenha em sua literatura possui muitos traços característicos de 

outra sabedoria, que desafia os fundamentos do seu próprio pensamento, o qual foi educado 

na escola de modelo europeia. Entretanto, como ele cresceu num ambiente de mestiçagens, 

pôde ouvir velhos contadores de histórias narrarem o encantamento de momentos sagrados. 

Por sua formação estar carregada da razão ocidental, a partilha do saber da tradição ancestral 

não foi feita inteiramente: 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém 
mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se 
esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. 
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Quando o rito de trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal 
maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu 
a rede em que está guardado o dom narrativo. (BENJAMIM, 1986, p.205) 

É nesse ponto que Mia Couto parece usar a poesia como ponte entre os dois mundos. 

Ele conserva as histórias e a familiarização com os mitos: “O escritor não é apenas aquele que 

escreve. É aquele que produz pensamento, aquele que é capaz de engravidar os outros de 

sentimentos e de encantamento” (COUTO, 2005, p.63). Estando disponível para ouvir e viver 

intensamente os seres e espaços fronteiriços, é possível que a literatura se torne paixão, e não 

pura teoria. 

O papel do “poeta” é brincar com as palavras, procurando a enganosa possibilidade de 

esgotar as suas infinitas combinações para representar as mil e uma percepções humanas. 

Embora as figuras metafóricas sejam quase as mesmas, como diz Borges, há inúmeras 

contextualizações. A linguagem poética do escritor usa as figuras para animar, dar vida, 

encantar as palavras de uma vida que, normalmente, elas não possuem, quando usadas numa 

linguagem simplesmente funcional. As figuras transgridem o simples uso da linguagem de 

significação fixa e estática: 

“Os modos de fala – escrevia ele – que exprimem não só pensamentos. Mas 
também pensamentos enunciados de um modo particular que lhes dá um 
caráter próprio, estes, digo, são chamados de figuras”. É figura o que dá ao 
discurso “um caráter próprio”, o que o torna perceptível; o discurso figurado 
é um discurso opaco, o discurso sem figuras é transparente. Chamar o navio 
de “navio” é utilizar a linguagem apenas como mediador de significação, é 
matar ao mesmo tempo o objeto e a palavra. Chamá-lo de “vela” é deter 
nosso olhar sobre a palavra, dar um valor próprio à linguagem e uma chance 
de sobreviver no mundo. (TODOROV, 2003, p.57) 

A metáfora é a sacralidade poética da palavra. Assim, o escritor que a consagra é como 

um sacerdote em um ofício divino, como o dos artesões, ferreiros etc. Com esse valioso 

instrumento animado e animador, em mãos, o poeta dá novas cores ao mundo, à vida humana. 

Esse é o poder da metáfora: transposição de novos sentidos às palavras, para que as mesmas 

revelem os segredos mais íntimos do pensamento, da alma humana. Assim, as palavras, além 

de designar os sentidos e desejos escondidos, negados e reprimidos no dia a dia, transformam-

se no mesmo ser ou ideia designados. Segundo Cassirer (1992, p.17), sob o ângulo da 

subjetividade, essa é uma das suposições fundamentais do mito. Ocorre o entrelaçamento 

entre a linguagem e o pensamento mítico para a representação da realidade, percepções 

empíricas e cotidianas determinadas por regras gerais. Logo, a palavra, como no caso da 

oralidade, ganha um poder primordial. Apesar de o pensamento mítico não se pautar, a priori, 

no contexto da experiência cotidiana, o poder metafórico da palavra, ferramenta do poeta, 

atribui realidade objetiva aos seus conceitos. Ainda que o escritor conviva com coisas ao modo 

como a linguagem as apresenta, pois todo conhecimento teórico parte de um mundo já 

enformado pela linguagem, ele deve apresentar a latente identidade da metáfora que está na 

íntima relação entre a palavra e a coisa nomeada. A nomeação, que pode decorrer de forma 

idêntica no conjunto das ações do espírito humano, ocorre de acordo com o ambiente vivido 

pelo grupo social retratado. Dessa forma, o escritor se torna o tradutor dos pensamentos 

míticos, já criados por sua sociedade, ou dos que ele próprio cria. 

Esses mitos, embora possam ser semelhantes em várias sociedades, apresentam uma 

identidade, porque refletem a situação em que o indivíduo se encontra. Guardando e 

revelando os valores simbólicos de uma comunidade, os mitos exemplificam o imaginário do 
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comportamento humano e universal. Sua constituição é a chave para a compreensão da 

existência de um povo. Como o imaginário é ainda soberano na mente humana, a mitologia, 

sua forma predileta desse “voo”, serve de base para sua reprodução e estudo da literatura. Os 

mitos são a essência de qualquer literatura. A literatura, proporcionando sensações 

insubstituíveis ao leitor, fazendo o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo, 

enriquece o indivíduo de experiências e histórias humanas. A literatura não fala só de si 

mesma. Ela dá sentido à vida: 

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e 
conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade que 
a literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, ao mesmo tempo, 
nada é assim tão complexo), a experiência humana. Nesse sentido, pode-se 
dizer que Dante ou Cervantes nos ensinam tanto sobre a condição humana 
quanto os maiores sociólogos e psicólogos e que não há incompatibilidade 
entre o primeiro saber e o segundo. (TODOROV, 2009, p.77) 

Os poetas, além da produção de notas líricas, narravam (BORGES, 2000, p.50), através 

das histórias, as vozes da humanidade. A fonte enriquecedora das narrativas era contar e 

recontar, de pessoa a pessoa, as experiências humanas. Não era simplesmente passar 

informações, mas a conservação e desenvolvimento da força poética da palavra: conservar 

histórias era a arte de recontá-las. O poeta é um artesão. Para Walter Benjamin, ao discursar 

sobre o narrador, as melhores narrativas escritas são aquelas que se aproximam desse poder 

atribuído ao artesanato da oralidade: 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão, é ela 
própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não 
está interessada em transmitir o “puro em-si” da coisa narrada como uma 
informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para 
em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. [...] arte artesanal – a 
narrativa – como um ofício manual. “A literatura” não é uma arte, mas um 
trabalho manual. (BENJAMIN, 1986, p.205) 

Independente do gênero textual, a poética é um dos destinos da palavra, pois a poesia, 

através do poder concedido às palavras, nos oferece um mundo com mais amor e paixão à 

vida. Os instrumentos e fetiches poéticos são as palavras. Através do poder metafórico da 

palavra animada, o mito fala. Porém, não podemos compreender mitologia se não soubermos 

que o animismo foi necessário para o crescimento da linguagem e da razão. O pensamento 

mítico animista, hábito de dar uma concreta dimensão a ideias abstratas, é uma prática normal 

dentro da cultura e de qualquer forma literária. Interessa-nos, a partir deste momento, apontar 

como a literatura apresenta e cria os mitos africanos pelo viés do pensamento mítico animista. 

Segundo Anselm Franke, no jornal eletrônico e-flux (2012), o animismo é um fantasma 

que assombra a modernidade, pois está fora da razão e da ordem estabelecidas, aproximando-

se das fronteiras e marginais. O animismo seria a negação do moderno: 

In other words, animism has functioned as the metaphoric receptacle for 
everything that is a negation of the modern, and the goal and structure of 
the African order of knowledge bequeathed by colonialism has been to 
decipher and translate/transform these worlds into European constructs 
and fit them into European theoretical models (GARUBA, 2012) 

Entretanto, o animismo não vem sendo apresentado como visão de sociedade arcaica, e, 

sim, como um tipo de anarquia, insistindo sobre a possibilidade de não ser submetido a um 

poder. Representar o pensamento mítico-animista é, também, apresentar a condição humana 

daqueles que creem nessa visão mítica, a tradição ancestral. Para o professor e poeta Harry 

Garuba (2012), em On Animism, Modernity/Colonialism, and the African Order of Knowledge: 
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Provisional Reflections, o recente surgimento do interesse no pensamento animista se deve às 

visões acerca de temas ligados a processos de interatravessamentos (hibridismos e/ou 

mestiçagens). É tempo de os sujeitos localizados no lado oprimido da diferença social 

pensarem como os de posições dominantes. E a concepção acerca do mito caminha junto com 

os conceitos de variabilidade identitária: 

Ora, dado que, para a concepção mítica fundamental, a individualidade 
humana não é algo simplesmente fixo e imutável, mas algo que, a cada 
passo, em uma nova fase decisiva da vida, ganha um outro ser, um outro eu, 
esta transformação também se exprime na troca de nome. Na sagração da 
puberdade, o rapaz recebe outro nome, visto que, através dos ritos mágicos 
que acompanham a iniciação, deixou de existir como menino, renascendo 
como um outro, um homem, no qual se reencarnou um de seus 
antepassados. (CASSIRER, 1992, p.69) 

O pensamento animista, visto anteriormente como uma espécie de erro cognitivo, como 

prova de subdesenvolvimento e insuficiência epistemológica, parece estar sendo revisto e 

apoiado pela ciência, filosofia, sociologia e antropologia. Assim, o animismo volta a ser objeto 

de atenção discursiva e investigação intelectual, além de servir como plataforma para a ação 

política, principalmente em torno de questões de ecologia e meio ambiente. Maneira aceitável 

e respeitável de conhecer e agir no mundo, agora o animismo é apresentado como 

representante do mundo moderno e civilizado. 

O pensamento animista, numa fusão material e metafórica, espiritualiza o mundo 

fenomênico: a natureza e seus objetos são dotados de uma vida espiritual simultânea, 

coincidindo com as suas propriedades naturais. As principais características do pensamento 

mítico animista passam pela oralidade, pois a palavra, possuidora do dom de inventar e de 

produzir encantamentos, revela o imaginário do mito. A oralidade é a lógica de vida ligada ao 

tempo do eterno retorno no qual a palavra ganha o poder de dar vida, de abrir as fronteiras 

entre mundos, tornando-os apenas um. A palavra é o sopro do encantamento que atribui alma 

à Natureza e aos antepassados. Essa é a lógica animista reproduzida na realidade cotidiana e 

empírica das práticas culturais da sociedade africana que se pauta na tradição ancestral. No 

campo literário, essa realidade, que esposa o natural anímico espiralizado de todos os dias, é 

cunhada de realismo animista. Neste trabalho, procuramos apresentar como o realismo 

animista, manifestação literária do pensamento mítico animista, é forma poética de 

encantamento e contínuo reencantamento de mundo. 

Para trabalharmos o apaixonante tema do reencantamento do mundo, escolhemos 

analisar o discurso literário do conto “Chuva: a abensonhada”, o sétimo do livro Estórias 

Abensonhadas, de Mia Couto. Esse livro de contos, que abordam o período após a guerra civil, 

apresenta-nos uma resposta à seguinte pergunta: como podemos sonhar estando num mundo 

desencantado pela guerra, no qual apenas nos restou destruição? Segundo Mia Couto, os 

contos reunidos nesse livro procuram abordar o território no qual temos de nos reencantar 

continuamente. É nesse espaço fronteiriço que atribuímos à chuva a significação de esperança. 

Por isso, chuva (água): a abensonhada, o título do conto. 

Em Mia Couto, o poder metafórico da palavra é fundamental para descrever o 

pensamento mítico animista. Através do poder da metáfora ocorre o princípio da segunda 

criação feita pelo espírito humano. Esta criação consiste em recriar objetos, insuflando-os de 

nosso espírito segundo nossa própria imagem. Assim, dá-se uma forma de entendimento e 

designação do mundo exterior. Parece, então, que a metáfora tem motivos provenientes da 

visão animista. É uma necessidade de reinscrição através de neologismos. Em Mia Couto, essa 
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pode ser uma das questões de seus neologismos metafóricos para reencatar o mundo. Logo no 

título do conto, temos um paratexto poético. “Abensonhada” é um neologismo que resulta da 

brincadeira entre as palavras “bênção” e “sonho”, em torno da representatividade da chuva. 

Chuva representa nesse contexto a união entre sonho e bênção. Sonho abençoado. Bonança 

para terra seca, miserável e carente de esperanças. 

No presente da narrativa, o narrador-personagem apresenta o seu ponto de vista 

racional acerca da chuva que cai há três dias. O espaço em que se encontra é o quarto de uma 

casa. Desse local, observa o mundo exterior à vista da janela. Sua visão é construída e pautada 

nesse chão. Do espaço interior para o exterior, olha a chuva, que não caía fazia muito tempo. 

Esse narrador se questiona se a alegria ainda é possível após um tempo de seca, miséria e 

falecimentos: “A gente se indaguava: será que ainda podemos recomeçar, será que a alegria 

ainda tem cabimento?” (COUTO, 1996, p.43). 

Em momentos de descrença da possibilidade da felicidade, ideias “preconceituosas” 

sobre o pensamento mítico animista desencantam esse encantamento do mundo, já que 

alguns teóricos ocidentais apresentam-no como animalização, retorno ao estado selvagem ou 

simples e infantil animação de seres, coisas e objetos. É nesse ínterim de autoquestionamento 

que surge a primeira tensão cultural. Tia Tristereza, aparentemente uma empregada, arruma o 

quarto nesse momento. Ela é a representação, o ponto de vista da tradição ancestral, o que o 

narrador não aceita: “Enquanto, lá fora, se repletam os charcos a velha Tristereza vai 

arrumando o quarto. Para Tia Tristereza a chuva não é assunto de clima mas recado dos 

espíritos” (COUTO, 1996, p.43). 

O narrador acirra um embate, no seu psicológico, entre duas visões: a da tradição 

ancestral (crença nos antepassados/cosmovisão animista) e a da razão e dúvida 

(Modernidade). A Tia Tristereza é a personagem que representa o pensamento mítico animista 

como um fenômeno sociocultural que espiritualiza a natureza e seus objetos, coincidindo-os 

com as suas propriedades naturais e o significado cultural para a sociedade. Ela tenta 

responder à pergunta do narrador. Para ela, a alegria estaria em aceitar que a chuva é um 

onírico e abençoado recado dos espíritos. A chuva seria a abençoada purificação à terra 

manchada de sangue pela guerra, ou seja, é possível ainda ser feliz sim: 

A idosa senhora não tem dúvida: a chuva está a acontecer devido das rezas, 
cerimônias aos antepassados. Em todo o Moçambique a guerra está parar. 
Sim, agora já as chuvas podem recomeçar. Todos estes anos, os deuses nos 
castigaram com a seca. Os mortos, mesmo os mais veteranos, já se 
ressequiam lá nas profundezas. (COUTO, 1996, p.44) 

Todavia, o narrador não aceita vestir novamente o fato, indumentária que conota a ideia 

da aceitação do pensamento mítico animista: “– Nossa terra estava cheia de sangue. Hoje, está 

ser limpa, faz conta é essa roupa que lavei. Mas nem agora, desculpe o favor, nem agora o 

senhor dá vez a este seu fato?” (COUTO, 1996). A Tia não entende porque o narrador não 

aceita a chuva como reencantamento para o mundo ter felicidade. 

Embora a Tia ainda tente apresentar “outros entendimentos meteorológicos”, o narrador 

desencantado se opõe a essas versões animistas, não aceitando vestir o fato de outras 

sabedorias diferentes da dele:  

“Tristereza vai escovando o casaco que eu nunca hei de usar (...) mas dentro 
de mim persiste uma desconfiança: esta chuva, minha tia, não será 
prolongadamente demasiada? Não será que à calamidade do estio se 
seguirá a punição das cheias?” (COUTO, 1996) 

Em narrativas em que se discute o pensamento mítico animista, Tradição ancestral e 

Modernidade são apresentados como uma estrutura binária na qual uma arena angustiante é 

desenhada. Nesse choque entre culturas, a tensão vivida pelo protagonista é assinalada no 
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instante máximo de conflito entre as concepções da vida em sociedade. Segundo Mia Couto, o 

mundo urbano da escrita e das tecnologias não está isento do atravessamento simultâneo a 

outros mundos. Logo, a sabedoria da explicação mágica do mundo precisa ser entendida como 

moderna, não sendo exclusividade da oralidade, patrimônio tradicional. 

Dessa forma, segundo Harry Garuba (2003, p.271), o animismo mina o mal-estar 

causado pelo binarismo entre tradição e modernidade, desestabilizando a hierarquia do 

mundo da ciência ocidental/escrita sobre a magia/oralidade, reinscrevendo esta no mundo 

moderno. O mundo encantado, ora desencantado por discursos associados à racionalização e à 

modernidade e pela evolução da ciência e da tecnologia, volta a ser animado pelo pensamento 

animista. 

Tia, embora triste com a relutância do narrador, acredita na felicidade e não desiste de 

sua poética animista: 

De novo, ela lonjeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo. O 
céu devolve o mar que nele se havia alojado em lentas migrações de azul. 
Mas parece que, desta feita, o céu entende invadir a inteira terra, juntar os 
rios, ombro a ombro. (...) 

– A chuva está limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. Agora, era 
bom respeito o senhor usar este fato. Para condizer com a festa de 
Moçambique... (COUTO, 1996, p.45) 

O personagem-narrador também busca a felicidade. Embora o medo e a desconfiança 

acerca do futuro – “E volto a interrogar: não serão demasiadas águas, tombando em maligna 

bondade?” (COUTO, 1996) – ele vai cedendo à poética do pensamento animista da tia em não 

esperar a felicidade no amanhã (esperança). É possível ser feliz agora, embora o presente seja 

absurdo. Enquanto a Tia Tristereza acredita ainda na felicidade, o teimoso narrador, aos 

poucos, afasta-se desse desencantamento: “Por que motivo eu tanto procuro a evasão? (...) Eu 

tenho dúvidas, preciso olhar a rua. A janela: não é onde a casa sonha ser mundo?” (COUTO, 

1996). 

A tia termina o trabalho e parte triste, tendo o narrador a consciência de sua teimosia e 

culpa. No entanto, ele vê que a natureza fora da casa está viva e alegre: “O verde fala a língua 

das cores” (COUTO, 1996, p.46). Na ocasião em que a tia se despede e sai da casa do narrador, 

este, num ínterim de reflexão, decide vestir o metafórico casaco da tradição ancestral. Enfim, o 

narrador aceita que a chuva é uma forma de reencantamento do mundo. É possível ser feliz 

agora, embora um mundo de acontecimentos absurdos: 

– Tristereza, tira o meu casaco. 

Ela se ilumina de espanto. Enquanto despe o cabide, a chuva vai parando. 
Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu casaco. Tristereza 
me pede: não sacuda, essa aguinha dá sorte. E de braço dado, saímos os 
dois pisando charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a 
alegria de um infinito brinquedo”. (COUTO, 1996, p.46) 

Considerações finais 

Na literatura, ainda que uma obra não tenha acesso ao tempo mítico, a narrativa 

verossímil ao tempo aparentemente histórico é atravessada pela liberdade da imaginação. 

Logo, percebemos que romper com o tempo histórico parece ser preciso para que seja saciado 

o desejo de alcançar outros tempos (outra consciência histórica), aquém dos quais somos 

obrigados a viver todos os dias. Esse é um dos poderes da Literatura: oferecer um mundo 

melhor para se sonhar. A leitura desse conto é um convite à felicidade, que apresenta a 

possibilidade do fim do binarismo entre Modernidade e Tradição Ancestral. O fim desse 

binarismo é causado pelo contínuo reencantamento do mundo. As identidades 
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interatravessadas, que se buscam em diálogos favoráveis e amplos para valorização da 

diversidade, são enriquecidas por essas propostas mais humanas da literatura. O 

encantamento é fissurado pelo desencantamento, que, por seu turno, causa o aprendizado do 

reencantamento. O mundo volta a ser encantado e cativado pela alegria de uma criança. 
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Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ) 

“O erro é o artifício da loucura que faz da vida humana uma aventura” 
(GIUDICE, 1985, p.108). 

O que entendemos por Realismos irrealistas? De acordo com estudos do professor e 

pesquisador Alcmeno Bastos (UFRJ): 

A rotulação estabelece paradoxos interessantes, misturando noções de 
realismo e magia, realismo e fantasia, por exemplo, e instaurando, ao 
contrário do que acontecia com os realismos do século XIX (“de costumes”, 
“psicológico” e outros, nos quais o segundo termo era uma especificação de 
tipo, de modalidade) uma ambiguidade essencial: se é realismo, como pode 
ser também mágico, como pode ser também fantástico? Como 
desdobramento desse paradoxo, a contradição que daí resulta não elide, 
antes reforça a consciência, que certamente norteou a construção do 
sintagma, explícita na constância do termo determinado “realismo”, de que 
se trata ainda de formas de representação realistas. Não mais o “realismo 
burguês do século XIX” na formulação lucaksiana, ou mesmo o “realismo 
moderno” identificado por Auerbach, mas sempre realismo como que 
afirmar, para a literatura ocidental, uma irrefreável vocação realista. 
(BASTOS, 2013, p.25-26) 

Portanto, seguindo tal linha de pesquisa, o que pudemos apreender em leituras de 

algumas obras da ficção brasileira contemporânea foi o não enquadramento de tais textos, 

sejam romances ou contos, numa das categorias explicitadas pelo realismo do século XIX. 

Autores como José J. Veiga, Murilo Rubião, Victor Giudice, entre outros, romperam 

definitivamente com o realismo canônico conhecido dos críticos literários, irrompendo daí 

novas categorias, tendências ou gêneros que nortearam a ficção do século XX, enfatizando o 

fantástico, o maravilhoso, o absurdo, o mágico, o estranho, que já eram percebidos na 

literatura estrangeira do século XIX, como observamos, por exemplo, em A metamorfose, de 

Franz Kafka (1883-1924). De acordo com estudos de Vax, tais categorias, por assim dizer, não 

são sinônimas, como podemos observar no trecho a seguir: 

El joven Gregorio, en La metamorfosis, se despierta una mañana víctima, a 
su parecer, de uma alucinación. Pero la alucinacíon corresponde a la 
verdade: Gregorio se há transformado em un monstruo chato, viscoso, 
provisto de cortas patas. La familia está horrorizada por la metamorfosis (...) 
El monstruo, por decirlo así, es la falta inexplicable por la cual el autor, que 
no es responsable de ella, es condenado a la soledad, a la muerte, al olvido. 
La metamorfosis, antes que al género fantástico, corresponde al 
psicoanálisis y a la experiência mental. Gregório permanece agregado al 
mundo de los hombres del que no está separado como el demente o la 
bestia. Su aventura es más trágica que fantástica. (VAX, 1965, p.84-86) 

Com esta exemplificação, podemos perceber o quão difícil é enquadrar uma obra 

literária, isto é, alçá-la a uma determinada categoria ou gênero. Vax defende o ponto de vista 

de que o insólito e/ou o surpreendente do personagem Gregório é justamente ele transformar-

se num animal que causa nojo aos seus familiares, sem que ninguém, nem mesmo ele, saiba o 
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motivo de tal transformação. Gregório sofre por não perder essa consciência. Gregório se sabe 

animal e, portanto, pensa como homem. Ele faz uso da razão. Ou seja, ele jamais deixou de ser 

humano ainda que num corpo inumano. A nós, nos parece fantástico o autor Kafka ir tão longe 

assim. Porém, conforme leitura de Vax, há algo muito mais trágico do que fantástico no 

personagem e na obra, que poderia se enquadrar, inclusive, numa vertente muito mais 

psicanalítica. O que queremos demonstrar com tal comparação é que também, em outras 

inúmeras obras, ficaremos sempre à mercê de qual será exatamente o limite entre os gêneros 

fantástico, mágico, maravilhoso, absurdo, estranho... Para o leitor, parece tão fantástico quanto 

absurdo um personagem acordar num corpo de um animal e continuar nutrindo sentimentos 

humanos. Para o crítico Tzvetan Todorov, entretanto: 

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, 
deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o 
maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só 
conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. (TODOROV, 2012, p.31) 

Para a ficção, no entanto, há uma infinidade de possibilidades cabíveis e perfeitamente 

verossímeis dentro da realidade em que muitas obras foram gestadas. 

Em Bolero, Giudice nos dá uma gama de possibilidades de leitura, indo desde a alegoria 

até o fantástico, o sobrenatural, o estranho, despertando tanto no leitor quanto no narrador-

personagem certa hesitação. O romance, narrado em primeira pessoa, relata a história de um 

homem que passa sete anos no corredor de uma maternidade esperando que sua mulher, 

Cynthia, dê à luz. O problema é que, ao sair do hospital, ele não sabe onde está sua mulher e 

nem ao menos se ela deu à luz. Depois de sete anos, ele se depara com uma Cidade totalmente 

diferente da que deixou. Anda pelas ruas e não se reconhece nelas – sente-se deslocado, um 

estrangeiro – apesar de os nomes serem os mesmos de sete anos passados. Não reconhece 

também as pessoas, nem o regime político que domina aquele lugar. Vê que em tudo, ou em 

quase tudo, há a presença emblemática da cor vermelhoazuldourada. Vai parar na prisão e é 

torturado por furtar uma flor de plástico dourada num jardim público. Na prisão, conhece o 

Número Um, um pierrô branco com quem dividirá a cela de nº 49 e que lhe dará os 

mecanismos necessários para que ele possa enfrentar as mais insólitas situações. O Número 

Um possui a chave, se não para solucionar, para complicar ainda mais sua situação, pois apesar 

de ele ser o Número Um, ele já não é o primeiro pierrô que detém o conhecimento ou a 

pseudosolução para os mistérios que envolverão a Cidade com seu Circo. Ele aprendera todo o 

seu conhecimento com um pierrô branco, já falecido. Assim, numa viagem alegórica e 

fantástica, o narrador busca-se a si, buscando explicações para entender o funcionamento da 

Cidade e do Circo e quais as relações existentes entre ambos, fazendo um percurso que vai do 

hospital à prisão e dali para a auricasa, onde se encontra toda a família “áurea”: a enfermeira 

Auriflor (ou pernas-ponteiro, como é denominada por ele, e que vai encontrá-lo quando ele 

deixa a prisão, sem nenhuma explicação lógica para tal fato), seu Auriavô, seu Auripai e seu 

Auritio. Também vivem na auricasa, Ladislau, um republicano utópico e pintor excêntrico e sua 

tia, a Condessa Odhontyna, que, apesar do título, é republicana e namorada do Auriavô 

(monarquista convicto). É como se o narrador, também chamado de Aurinarrador no posfácio 

do livro – pelo crítico literário e professor da USP, Valentim Facioli – estivesse renascendo para 

uma nova vida, repleta de mistérios e com um novo regime político: a monarquia instaurada 

em plena década de 1980. O narrador ou Aurinarrador vai se armar com a sua mais potente 

arma: o pensamento (influenciado pelo Número Um, que o manda ler os Penseés, de Pascal, 

em quase todo o desenrolar da narrativa), com a intenção de combater aquele regime opressor 

e implantar novamente a república. Numa luta “imaginária” entre opressores e oprimidos e 

com uma visão cambiante do mundo que o cerca, o narrador acaba por fazer valer seus 
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direitos, conquistando seu intuito: a implantação da república. O problema é que ele subverte 

e acaba por reproduzir a opressão, por meio do sistema capitalista no qual se insere, 

falsificando cheques, fazendo falcatruas e aceitando uma proposta de trabalho nas Indústrias – 

de Holofernes, o Gordo – que sempre exploraram o povo com sua mão de obra quase escrava. 

Este novo emprego lhe dá o salário de que necessita para manter um alto padrão de vida e o 

tão sonhado apartamento de quatro quartos que Auriflor, sua atual esposa, grávida de seu 

primeiro filho, tanto almeja. “O desfecho da narrativa mostra-nos o protagonista devidamente 

ajustado ao novo espaço, beneficiário do próprio conformismo” (BASTOS, 2000, p.46). 

Bolero, apesar de extraordinariamente bem escrito, possui uma narrativa difícil, pois 

requer do leitor conhecimentos prévios de matemática, geometria, música, arte e política, 

entre outros. Giudice trabalha também a metalinguagem e a metaficção. Bolero possui uma 

narrativa incômoda, uma vez que aproxima, e muito, o leitor da fragmentação do mundo 

contemporâneo e caótico, gerando uma intensa inquietação em quem está lendo e uma 

cumplicidade deste com o narrador em busca de solucionar os mistérios ou, quem sabe, tentar 

pôr ordem no caos. A Cidade é estranha e fria; o Circo é amedrontador, macabro. Os habitantes 

são alienados e tristes. Há um constante clima de insegurança, incertezas e medo. O narrador-

personagem parece estar perdido no tempo e no espaço, como se caminhasse em círculos. A 

Cidade e o Circo parecem se personificar por meio do rei Vezirrê Budru – na verdade, o palhaço 

Eusebius, dono e apresentador do Circo. Se fizermos uma leitura alegórica, fica evidenciada a 

ligação entre “dar pão” e “diversão” para o povo, que deve continuar alienado. Há um rei, 

símbolo do autoritarismo e do poder, que é também palhaço, símbolo da diversão, da 

alienação, portanto, do controle. A instauração da república se dá quando o narrador, com um 

punhal fabricado por seu próprio pensamento, assassina o “rei-palhaço”. Toda a narrativa causa 

grande hesitação no leitor e no narrador, que parecem transitar por um pântano movediço. 

Difícil é pisar em terra firme ao ler Bolero. 

Buenos y malos resultados ponen en evidencia las ambigüedades de lo 
fantástico. Es menester, por una parte, que el universo fantástico sea en 
todo sentido un mundo real, que imponga su presencia compacta y no se 
disipe en las fantasias ligeras de la imaginación; pero, por outra parte, es 
necesario que el mundo real sea metamorfoseado, secretamente encantado 
por lo invisible. La alucinación (...) transforma la realidad, la hace suponer 
inquientante, oscuramente habitada por lo inconcebible. (VAX, 1965, p.70) 

Obra de difícil enquadramento, o romance Bolero parece nos permitir transitar por 

várias categorias de gênero, pois, já na epígrafe, o personagem Número Um adverte o leitor 

sobre o território no qual este caminhará: “De que vale conhecer quase todos se não 

conhecemos todos os quases? (O Número Um)”. Tal epígrafe já principia por incitar o leitor a 

sair à procura de todos os quases de que necessita para tentar senão compreender a obra, ao 

menos transitar por ela. O que o espera pela frente? Um terreno em que o espaço se apresenta 

por meio de deslocamentos e o tempo é uma idiossincrasia do narrador: 

Meu casamento com Cynthia durou onze meses de profana convivência 
mais os sete anos que passei sentado no corredor da maternidade 
esperando ela dar à luz. Sete anos sem tirar nem pôr. Qualquer homem teria 
perdido o juízo. Mas eu, por exemplo, ainda creio em Deus, porque sei que 
ele inventou o amanhecer, a Música e o sorvete de chocolate. O tempo, 
não. O tempo é só uma imposição dos relógios. Embora o meu tivesse 
parado, marcando três horas e treze minutos não sei de que dia, mês ou 
ano. Também não me interessava saber o tempo, uma vez que dividir a 
espera em dias, horas e minutos provoca a monotonia, ao passo que o 
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contínuo é impalpável e repleto de quietude. Além disso, quietude não é 
morte. Eu, pelo menos não morri, apesar das escaramuças posteriores. 
(GIUDICE, 1985, p.7) 

Assim que leitor se depara com a primeira página do romance, já vê que se trata de uma 

obra que se movimenta por meio do irrealismo, ou do que convencionamos chamar de 

realismo irrealista, tendo em vista que o narrador-protagonista vive sete anos num corredor de 

maternidade esperando sua mulher dar à luz. Como isso é possível? Assim, o que vemos é que 

já está instaurado o caráter irrealista da obra de arte por meio daquilo que consideramos 

insólito: nenhuma mulher levaria sete anos para dar à luz e nenhuma pessoa viveria sete anos 

em um corredor de hospital esperando tal acontecimento. O que nos remete ao absurdo da 

situação e a lidar com certa estranheza com os acontecimentos posteriores. O leitor hesita 

entre acreditar ou não, especialmente o leitor ingênuo, bem como o narrador, que também 

parece não compreender o que se passa com ele. Conforme a teoria todoroviana, “A hesitação 

do leitor é a primeira condição do fantástico. Mas será necessário que o leitor se identifique 

com uma personagem particular” (TODOROV, 2012, p.37). E isso, observamos na obra de 

Giudice. O leitor juntamente com o narrador hesita em busca de explicações entre um 

acontecimento natural e um sobrenatural. 

As pessoas, quando saíam do circo, elogiavam o truque do pierrô (...) 
ninguém vê de onde ele tira a bola (...) E, no entanto, a esfera de prata saía 
do pensamento. Cristalizava-se, adquiria energia e virava matéria. Hem? 
Que tal? A incredulidade do rapaz durou poucos segundos, porque ele era 
de fato um eleito. (...) O rapaz pensou muito, muito, e acreditou. O 
pensamento é um punhal espetado no cérebro. As pessoas deixam de 
pensar porque não acreditam que um punhal espetado no cérebro possa 
não causar dor. (...) Concentrou-se e o punhal espetou o cérebro. Foi 
afundando, afundando, até não poder mais. (...) Pensou na esfera e sentiu o 
milagre. A ponta do punhal começou a se arredondar e a escorregar pela 
massa encefálica. Estava saindo. O rapaz ergueu as mãos para retirá-lo e 
sentiu que não era mais um punhal. Era uma esfera. De prata. (...) E tudo foi 
muito mais fácil, porque o difícil havia sido domado: o pensamento. 
(GIUDICE,1985, p.53) 

Logo, o que vemos é que: 

Esta hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; 
desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma 
personagem e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, 
torna-se um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real 
se identifica com a personagem. Enfim, é importante que o leitor adote uma 
certa atitude para com o texto. (TODOROV, 2012, p.39) 

Todavia, numa leitura nada ingênua e totalmente alegórica e sociológica, o que vemos é 

que Giudice brinca, de forma extraordinária, com as estruturas do poder: o autoritarismo da 

época em que Bolero foi escrito: década de 1980, época, portanto, da ditadura militar 

brasileira. Giudice parece ludibriar não apenas o leitor ingênuo, mas também o regime, uma 

vez que a publicação do livro (1985) coincide exatamente com o fim da ditadura e o início da 

democracia. Coincidência? No final do livro, o narrador termina justamente por instaurar a 

República. 

Retomando a questão do gênero, o que estamos tentando demonstrar é que Bolero 

parece se enquadrar mais especificamente no gênero fantástico, uma vez que: 

A narrativa fantástica carrega consigo esta ambiguidade: há a vontade e o 
prazer de usar todos os instrumentos narrativos para atirar e capturar o 
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leitor dentro da história, mas há o gosto e o prazer de lhe fazer recordar 
sempre de que se trata de uma história. (CESERANI, 2006, p.69) 

Sabemos que existem narrativas que contêm muitos elementos sobrenaturais, como 

animais que falam ou príncipes que se transformam em animais, que enquadrar-se-iam muito 

mais na fábula, no maravilhoso. Também, de acordo com nossos estudos – baseados nas 

teorias de Todorov – reconhecemos que, para se enquadrar no gênero maravilhoso, Bolero não 

provocaria qualquer reação especial e particular nem nas personagens nem no leitor, uma vez 

que Todorov nos demonstra não ser uma atitude com os acontecimentos narrados que 

caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. Na verdade, 

pudemos perceber que parece haver uma mistura de gêneros na obra, já que há também, de 

acordo com Ceserani, elementos no gênero fantástico que causam estranheza ao leitor, 

levando-o “para dentro de um mundo a ele familiar, aceitável, pacífico, para depois disparar os 

mecanismos da surpresa, da desorientação, do medo” (CESERANI, 2006, p.71). É o que 

podemos observar em várias passagens da obra, em especial no trecho a seguir, que suscita o 

que há também de sobrenatural nela, pois “a função do sobrenatural é subtrair o texto à ação 

da lei e com isto mesmo transgredi-la” (TODOROV, 2012, p.168). 

O corpo do Príncipe se ergueu do cepo e, sem a cabeça, isso mesmo, sem a 
cabeça, que permanecia nas mãos do pirata, subiu a escada e alcançou a 
plataforma (...) O Príncipe decapitado pegou o trapézio e deu início aos 
movimentos preparatórios. (...) Então o Príncipe mergulhou no espaço como 
um pássaro sem cabeça. Deu uma cambalhota, duas e não sei como 
descrever. Ela (a cabeça) desenhou uma parábola e revivesceu no pescoço 
do Príncipe. (GIUDICE, 1985, p.145) 

Mesmo sabendo que pode haver uma mistura de gêneros ou de categorias na obra 

Bolero, optamos pela predominância do gênero fantástico, uma vez que, de acordo com 

estudos todorovianos a respeito da duração do gênero fantástico, ele nos diz que: 

O fantástico dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao 
leitor e à personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou 
não da “realidade”, tal qual existe na opinião comum. No fim da história, o 
leitor, quando não a personagem, toma, contudo, uma decisão, opta por 
uma ou outra solução, saindo desse modo, do fantástico. Se ele decide que 
as leis da natureza permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos 
descritos, dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. Se, ao 
contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o 
fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso. O 
fantástico leva, pois, uma vida cheia de perigos, e pode desvanecer a 
qualquer instante. Ele antes parece se localizar no limite de dois gêneros, o 
maravilhoso e o estranho, do que ser um gênero autônomo. (TODOROV, 
2012, p.47-48) 

Contudo, vemos que Bolero se distingue fortemente das histórias tradicionais 

fantásticas, pois o acontecimento estranho já se mostra na primeira página do livro, uma vez 

que “a narrativa fantástica partia de uma situação perfeitamente natural para alcançar o 

sobrenatural” (TODOROV, 2012, p.179). O que observamos em Bolero é que há uma 

semelhança, neste quesito, com A Metamorfose, de Kafka, uma vez que o sobrenatural e/ou 

insólito já se apresentam na primeira frase, para, durante o curso da narrativa, ter uma 

aparência cada vez mais natural. Em Bolero, também o acontecimento insólito já aparece logo 

no início, entretanto nada parece ter esta naturalidade a que se refere Todorov, pois em cada 

capítulo há um movimento diferente que surpreende e hesita o leitor e o personagem 

principal, todavia, no fim da narrativa, o narrador acaba por – mais do que se corromper (uma 

vez que, durante toda a história, ele não sabe nem o porquê de ser envolvido em tantos 
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acontecimentos, ficando à mercê do que os outros personagens decidem por ele e para ele) – 

se conformar, se adequar, se adaptar àquilo que lhe é apresentado. Aí, sim, se assemelha ao 

personagem Gregório de A Metamorfose, pois este também se adapta à sua nova condição: 

não há mais nada a ser feito. 

Conforme estudos de Silva a respeito da narrativa fantástica, ele nos explicita que “a 

narrativa fantástica é também uma narrativa de semiotização do acontecimento” (SILVA, 1984, 

p.79). Melhor dizendo, a dinâmica do acontecimento pode ser desencadeada pelo que ocorre 

no espaço ou pela ação de uma personagem, decorrendo daí a fragmentação do espaço ou a 

projeção da experiência da personagem no vazio. Entretanto, a narrativa fantástica moderna se 

faz com frequência “a partir do desencontro da experiência existencial do personagem com a 

expressão objetiva do espaço, sem necessidade de apelar para o nível mágico” (SILVA, 1984, 

p.80). 

Partindo do nome do romance, Bolero nos remete a uma determinada dança de origem 

cubana que mescla raízes espanholas advindas de vários países hispano-americanos. O ritmo 

ternário, lento e suave, e o famoso “dois pra lá, dois pra cá” da dança, não parecem, a 

princípio, ter encontrado eco no livro homônimo de Giudice. Nada é suave, mas o romance, 

paradoxalmente, tem a leveza das grandes obras literárias. Ao contrário, a narrativa é difícil, 

caótica, fragmentada, experimental, polifônica, híbrida, simbólica, alegórica e, por que não 

dizer, extraordinariamente genial. Não se trata de fazermos uso de juízos de valor, mas de 

encontrarmos ressonância no que ousamos afirmar, por meio das palavras do crítico literário 

Valentim Facioli no posfácio da obra. 

O leitor tem diante de si um bizarro logogrifo literário, sério, circense, 
dramático, histrião; da mais intensa atualidade e permanência enquanto a 
história for a pré-história do Grande Circo burguês. Além do mais tem a 
graça, a leveza e a malícia das grandes obras. Encarna e reencarna as 
mutações da culpa e do prazer, constituídos como contradição viva na 
sociedade dividida e hipócrita. (FACIOLI, 1985, p.340) 

Apenas o tempo é lento, uma vez que ele só é percebido por meio de determinadas 

ações das personagens, como o cafezinho servido pela enfermeira de pernas-ponteiro ao 

narrador no corredor do hospital em sua espera de sete anos pelo nascimento de um suposto 

filho. 

Sete anos. Dois mil quinhentos e cinquenta e sete dias, sessenta e uma mil 
trezentas e setenta e oito horas. E isto é nada, desde que não haja relógios, 
calendários ou enfermeiras de joelhos pontudos cronometrando a vida. A 
revelação dos sete anos que eu nunca sentira passar fizera-me compreender 
os espaços entre as xícaras de porcelana distribuídas diabolicamente pela 
bruxa de pernas-ponteiro: o tempo infinito transformado em tempo divisível 
e agora pesando sobre mim os sete motivos para eu levantar e dar o fora 
(GIUDICE, 1985, p.10-11) 

A estrutura cambiante da obra Bolero nos remete à dança bolero. Se a marcação dos 

passos da dança é “dois pra lá, dois pra cá”, nos parece que o narrador, que narra em primeira 

pessoa, faz questão de dançar tal ritmo, uma vez que ao sair do hospital e entrar na prisão, e 

depois sair da prisão e entrar no mundo, vai descobrindo que este é o ritmo que lhe é imposto 

por aquele regime opressor e totalitário, tendo que se deslocar uma hora para um lado, outra 

para outro, sem saber os motivos reais para tantos deslocamentos, sempre do lado de dentro 

de uma estrutura pré-determinada, já que, segundo ele, não há lado de fora. 
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Cynthia está lá dentro – ou estava –, meu espermatozóide está dentro de 
Cynthia, há uma essência no espermatozóide que esteve dentro de mim, eu 
também já estive dentro de alguma coisa e nunca saí, porque ninguém sai 
de dentro das coisas. As coisas são sempre o dentro que existe dentro de 
outro dentro que nós chamamos de lado de fora, mas que não passa de 
dentro de um dentro, dentro de não sei quantos dentros. Assim que eu sair, 
estarei dentro de uma porção de ruas e passarei pelas casas que haverá 
dentro das ruas que estão dentro da cidade que estará dentro do olho por 
olho, dentro por dentro. (GIUDICE, 1985, p.10) 

Perdido, sem saber de que lado deve ficar e o porquê das ações que lhe são impingidas, 

como a prisão, por exemplo, apenas por furtar uma flor de plástico, ele não tem opção a não 

ser a de transitar entre os dois lados: monarquia e república. 

Voltaram: o guardião vermelhoazuldourado, as portas, os corredores, o 
silêncio e o terror. A ladainha do terror. Terror na desproteção, terror no 
desconhecimento, terror na impotência, terror na epiderme, terror nos 
passos, terror nas entranhas, terror na estupidez, terror na escuridão, terror 
nas flores, terror na existência de um erro aterrorizado entre um T em R. 
(GIUDICE, 1985, p.30) 

É o que também podemos comprovar na fala do Número Um, seu companheiro de cela, 

que sentencia sobre crenças e regulamentos a serem cumpridos, ou não, deixando o narrador-

personagem ainda mais confuso a respeito de tudo o que está ocorrendo no seu entorno, e de 

que ângulo deve se posicionar: 

É difícil acreditar em tudo isto, porque acreditar é uma das coisas mais 
difíceis que existem. Depende da massa cinzenta de cada um. Quem não 
pensa não acredita. Quem não acredita nem sempre pensa. Não acreditar é 
mais fácil e mais cômodo. Talvez até mais digno. A maioria das pessoas finge 
que acredita e fica por isso mesmo. Outro dia, conversamos sobre os 
regulamentos. Cumprir os regulamentos é facílimo. Não cumprir é que é o 
diabo. Você sabe como nasce um regulamento? Quando alguém resolve 
desobedecer ao antigo e fazer outro novo. E sabe por que não se cumpre 
um regulamento? Porque se acredita numa coisa mais importante. 
Concorda? O que estou pedindo é mais difícil que acreditar, porque estou 
pedindo que acredite na sua própria crença. (GIUDICE, 1985, p.52) 

Em que, ou em quem, o narrador deve acreditar? Em que mundo pode transitar? Quais 

são as verdades? E as mentiras? É como se ele estivesse usando uma venda para só mais tarde 

conseguir desvendar-se, mas não por inteiro, pois, ainda assim, não compreenderia para que 

lugar deveria deslocar-se dentro daquela sociedade/Cidade movediça. Um outro aspecto a ser 

considerado é que, mesmo a narrativa sendo em primeira pessoa, há um capítulo inteiro com o 

foco narrativo em terceira pessoa, como podemos observar no exemplo acima. Essa mudança 

de foco narrativo parece ter a intenção de confundir ainda mais o leitor. Da página 49 a 63, 

quem narra é o personagem Número Um. Ele é o interlocutor do narrador-protagonista e 

sempre o faz uma pergunta, como se quisesse confirmar uma sentença: “Hem? Que tal?” 

(GIUDICE, 1985, p.43). Sabemos que esse capítulo se trata de um conto escrito antes de Bolero 

e incluído no livro. Mais uma forma de experimentalismo do autor. Há, no romance, uma 

polifonia, ou seja, uma diversidade de vozes controversas que confundem o leitor ingênuo: 

– Pelo que é indesculpável, tu, ó homem, qualquer que julgas, porque no 
mesmo tempo em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas: pois fazes as 
mesmas coisas que julgas. E tu, ó homem, que julgas aqueles que fazem tais 
coisas enquanto executas as mesmas, entendes que escaparás do juízo de 
Deus? Hem? Por acaso desprezas tu as riquezas da paciência? Hem? Ignoras 
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que... Interrompeu a Bíblia e se dirigiu a mim: – Presta atenção nessa. 
(GIUDICE, 1985, p.33) 

O experimentalismo utilizado na linguagem, pelo autor, na voz do narrador, ocorre por 

meio do uso de neologismos: “Serando ou haverando inutiflor na libertancelha de quem não 

serasse livre, não haverasse também necessitude de estivéssemos ali, perguntados 

infininterruptos, caotizando interroganagens sacripantosas” (GIUDICE, 1985, p.79), 

representando a total falta de entendimento no discurso das personagens. Ainda, fazendo uso 

do experimentalismo linguístico, declara seu desejo sexual por Auriflor: 

dourada flor em plástico plasmada (tronitrêmulo-monocórdio) 
deixai-me em dor a não poder conselho (idem-ascendente) 
tolher-me as ânsias de em vosso joelho (idem-ascendentíssimo) 
livrar minhalma numa só dentada (idem-trágico-descendente-indecente) 
(GIUDICE, 1985, p.80) 

Como o próprio título sugere, Bolero é sinônimo de movimento, de diversidade, apesar 

de quase todos os personagens dançarem conforme a imposição do ritmo, uma vez que a obra 

é uma parábola sobre “as histórias mil que a História esconde” (GIUDICE, 1985, p.339), 

instituindo já a possibilidade de uma leitura alegórica e nada ingênua. O processo narrativo da 

obra parece ser construído (ou seria desconstruído?) através dessa forma dançante, cambiante, 

transgressora, movediça, mesclando vários tipos de arte: música, poesia, apresentações 

circenses, pintura. A obra é composta por digressões com a utilização de parênteses 

explicativos sobre vários acontecimentos e várias sentenças, havendo, dessa maneira, um 

rompimento temporal e espacial da continuidade de um discurso, com a introdução de 

flashbacks, além da presença de muitos outros recursos literários, como a metaficção, senão 

para confundir ainda mais o leitor, para dar o panorama fragmentado e caótico não apenas em 

que se encontra aquela Cidade e seu povo, com um regime totalitário e altamente repressor, 

mas, especialmente, para mostrar-nos como estão os pensamentos do narrador, que ora 

parecem surpreendentemente inovadores – ele faz uso constante da ironia – ora totalmente 

em conformidade com a realidade que se apresenta diante dele. Também podemos afirmar 

que todos os acontecimentos são verossímeis com a realidade apresentada em Bolero, ou seja, 

são totalmente aceitáveis dentro dos padrões que compõem a obra e estão em conformidade 

com os elementos fantasiosos e imaginários que estruturam o romance. 

Não poderíamos deixar de mencionar que, no processo de (des)construção da obra, há, 

inclusive, a desconstrução do conhecimento dos personagens, que são obrigados a desaprender 

para fazerem parte daquele regime que alija e aliena. Há também, nessa desconstrução, uma 

estética fundada no que o personagem Ladislau denomina de “Inacabadismo”, ou seja, tudo 

está incompleto. Nada está totalmente construído ou consolidado. A hipocrisia é a mola-

mestra daquela sociedade, bem como a desconstrução: 

Não havia trabalho. Só fome e desemprego. (...) Então resolvi prestar um 
concurso para Oficial da Guarda Republicana. Era o único meio de conseguir 
um salário que prestasse. Fiz a inscrição e comecei a me despreparar. (...) As 
provas para admissão na Guarda são todas de desconhecimentos gerais. 
Quem souber alguma coisa está reprovado. Havia cursos despreparatórios, 
mas eu não tinha dinheiro. Que foi que eu fiz? Me despreparei sozinho. 
Comecei pela tabuada (...) No fim de uma semana, consegui esquecer as 
quatro operações. Um mês depois eu não sabia mais nada de logarítimos, 
potências, raízes, trigonometria (...) Se me perguntassem quem era Kant: eu 
não tinha dúvidas: o inventor dos escafandros. E Sócrates? O pai da aviação. 
E Santos Dumont? Um dançarino de cabaré. Esqueci tudo. (...) Minha burrice 
era tanta que fiquei na mais absoluta tranquilidade. (...) porque o soldo vem 
com AIC (...) Adicional de Ignorância Completa. (GIUDICE, 1985, p.161) 
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Você deve estar achando que esse negócio é pura ficção e que eu sou um 
mentiroso desavergonhado. Pode ser que seja ficção mesmo. Sabe o que é 
ficção? É quase a mesma coisa que realidade. É uma realidade sem visões 
falsas. É isto que atrapalha. A ficção parece absurda porque é a realidade 
despojada de todas as mentiras. Portanto, todas as verdades são ficções e 
todas as realidades são mentirosas. Daí, tira-se uma conclusão ou várias. 
Depende do gosto. (GIUDICE, 1985, p.57) 

Trabalhando conceitos de ficção e realidade e, portanto, fazendo uso da metalinguagem 

e, mais especificamente, da metaficção ou metanarrativa para explicar ao narrador-

protagonista e também ao leitor conceitos do próprio fazer literário, Giudice, por meio da 

personagem Número Um, agora, autor implícito da narrativa, parece mais confundir do que 

explicitar tais conceitos. Ele desmonta o conceito de ficção quando diz ser a ficção a própria 

realidade disfarçada, sem as visões falsas. E ainda afirma que a realidade é mentirosa e, 

portanto, a ficção é verdadeira. Assim, subverte ao afirmar categoricamente que todas as 

verdades são ficções. O leitor identifica-se com o narrador em busca das verdades; ou seria das 

ficções? E tenta entender a realidade; ou enxergar as mentiras? Parece que a ficção (ou a 

realidade) passa a depender do ponto de vista de cada um, e como já disse o Número Um: 

“depende do gosto.” Victor Giudice parece querer não apenas confundir, mas desmontar 

paradigmas fixados nos estudos literários, utilizando-se, para isso, da metáfora. Porém, basta 

que nós, leitores empíricos, numa segunda leitura, tentemos desfazer o suposto equívoco 

entre o que é ficcional e o que é real no texto literário, pois o que o autor empírico faz é 

justamente tentar explicar ao leitor, através do autor ficcional, essa suposta dicotomia por 

meio de uma explicação metafórica. De acordo com estudos de Iser: 

Os textos literários são de natureza ficcional. Por esta classificação, 
distinguem-se manifestamente dos textos que, não possuindo esta 
característica, são em geral relacionados ao pólo oposto à ficção, ou seja, a 
realidade. A oposição entre ficção e realidade faz parte de nosso “saber 
tácito” (...) É, entretanto discutível se esta distinção, por certo, prática entre 
textos ficcionais e não ficcionais, pode ser estabelecida a partir desta 
oposição usual. Os textos ficcionados serão de fato tão ficcionais e os que 
assim não se dizem serão de fato isentos de ficções? Como não se pode 
negar a legitimidade desta pergunta, cabe indagar se o “saber tácito” a opor 
ficção e realidade (...) ainda nos pode ser de ajuda. Se os textos ficcionais 
não são de todo isentos de realidade, parece conveniente renunciar a este 
tipo de relação opositiva (...), pois as medidas do real com o fictício, neles 
reconhecíveis, relacionam com frequência elementos, dados e suposições. 
Aparece, assim, nesta relação, algo mais que uma oposição, de modo que a 
relação dupla da ficção com a realidade deveria ser substituída por uma 
relação tríplice. Como o texto ficcional contém elementos do real, sem que 
se esgote na descrição deste real, então o seu componente fictício não tem 
o caráter de uma finalidade em si mesma, mas é enquanto fingida, a 
preparação de um imaginário. (ISER, 1983, p.384-385) 

Portanto, o que podemos perceber é que o real e o ficcional podem integrar-se por meio 

da imaginação. É o que vemos em várias citações no decorrer da narrativa: “O homem é 

apenas verdade, verdade, verdade e mentiras. A grande verdade coletiva é sempre 

demonstrada pelo disfarce e pela hipocrisia” (GIUDICE, 1985, p.89). E ainda, a respeito do 

imaginário: 

O número com as duas esferas durou apenas o tempo da imaginação. E o 
tempo da imaginação é mínimo. Hem? Que tal? A imaginação é o luxo do 
pensamento. Sabia? Claro que não. Você é igual a todos. Nunca pensou. 
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Quanto mais imaginar. Imaginar é mais complexo. Tão complexo que chega 
a ser mais simples. Quando a imaginação atinge o pensamento, a loucura 
pode chegar ao máximo. E pronto. Não há explicação. A imaginação do 
pierrô funcionou de um momento para outro. Nas noites seguintes, o 
número foi se renovando. (GIUDICE, 1985, p.57) 

Partindo da explicação de Iser sobre a presença do real no texto ficcional por meio da 

imaginação, fica evidenciada a articulação resultante da relação entre o real, o ficcional e o 

imaginário no texto literário. E é o que parece que o autor empírico de Bolero quer demonstrar 

ao leitor, não didaticamente, mas por meio do próprio enredo. Dessa maneira, no texto “Os 

atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional”, Wolfgang Iser nos afirma que: 

No ato de fingir, o imaginário ganha uma determinação que não lhe é 
própria e adquire, deste modo, um predicado da realidade; pois a 
determinação é uma definição mínima do real. Na verdade, o imaginário 
não se transforma em real por determinação alcançada pelo ato de fingir, 
muito embora possa adquirir aparência de real na medida em que este ato 
pode penetrar no mundo e aí agir. Neste sentido, o ato de fingir, realiza uma 
transgressão de limites diversa daquela que se mostrava a respeito da 
realidade vivencial repetida do texto. (...) Assim, também no ato de fingir 
ocorre uma transgressão de limites entre o imaginário e o real. (ISER, 1983, 
p.386) 

De acordo com leitura do crítico literário e professor da USP, Valentim Facioli, no 

posfácio do livro Bolero: 

O arriscado projeto de Victor Giudice de narrar “histórias mil que a História 
esconde” consolida-se num romance circense e sério a um tempo. A farsa da 
dominação, dramática e histriônica, realiza-se na alegoria do funcionamento 
do circo, onde tudo é ficção porque é realidade, pois ali está engendrada a 
verdade que só a técnica narrativa mais apurada é capaz de revelar. No circo 
estão quase todas as personagens, e cada uma delas é o seu discurso; assim 
participam da “função” como falas e ações a revelarem as intenções e os 
efeitos, de superfície ou de profundidade, de suas ambições ou interesses, 
escamoteados ou não, vivendo as múltiplas facetas da linguagem que 
constroem e as constrói. É uma experiência da linguagem que se faz história 
com as artes de narrar. (FACIOLI, 1985, p.340) 

Tanto faz dizer que estávamos fora da casa e entramos nela ou que 
estávamos dentro da avenida e saímos dela. Ao atravessar a porta da prisão 
e pisar na rua, estava eu saindo da prisão, ou entrando nela? De que lado 
das grades de uma cela existe a liberdade? (GIUDICE, 1985, p.114) 

Após a leitura de Bolero, podemos afirmar que não sabemos se entramos ou se saímos 

da leitura. O que é sair, senão entrar em outro lugar? Claro está, entretanto, que como toda 

leitura de uma excelente obra literária, saímos (ou entramos no mundo?) revigorados, 

pensativos, intrigados e, por que não dizer, maravilhados. Victor Giudice – um escritor de 

intensa capacidade intelectual, já que, de acordo com sua biografia, era fascinado por literatura 

desde criança, formado em música, professor de teoria literária e um intelectual de gosto 

refinado que jamais deixou de transitar pelas mais variadas esferas da sociedade – nos mostra 

todo seu talento ao escrever Bolero, livro tão espetacularmente (no sentido literal, já que a 

sociedade é um circo) bem escrito, que difícil nos foi enquadrá-lo em qualquer das 

categorizações de gênero. Neste estudo, entretanto, optamos por tentar demonstrar que, por 

suas características, melhor seria tentar alçá-lo à categoria que TODOROV (2012) convencionou 

denominar de literatura fantástica, ou de gênero fantástico, pelas variadas razões já apresentas 
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no corpo deste trabalho. Bolero aborda tantos e tão distintos temas que caberia uma tese 

sobre o romance. Procuramos, entretanto, nos ater apenas a alguns simples interrogantes, que 

nos fizeram refletir demasiadamente após investigações sobre a narrativa brasileira por meio 

de estudos teóricos de Bastos (2013) denominados de: “A realidade não existe: realismos 

irrealistas na ficção brasileira.” Tentamos, com este trabalho, contribuir, ainda que 

timidamente, para futuros estudos na área. Dessa forma, vemos o quão a obra de arte 

modifica e até mesmo transforma o ser humano, alçando-o para dentro e para fora de si 

mesmo encontrando a si, seu eu e seus outros. 

Optamos, dessa forma, por terminar este trabalho citando Ernst Fischer, por encontrar 

em sua fala o eco de que necessitamos nesse momento: 

Em todas as suas formas de desenvolvimento, na dignidade e na 
comicidade, na persuasão e na exageração, na significação e no absurdo, na 
fantasia e na realidade, a arte tem sempre um pouco a ver com a magia. A 
arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o 
mundo. Mas a arte é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. 
(FISCHER, 1976, p.20) 
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Luiz Guilherme dos Santos Júnior (UFPA) 

Segundo Vogler (1998), o tema que envolve a jornada do herói pode ser entendido como 

um arquétipo universal, recorrente em várias culturas, literaturas e diferentes contextos 

artísticos. Em sua forma narrativa, que compreende, na maioria das histórias, aventuras ao 

desconhecido, os elementos que constituem o cerne desse processo de “movência” do herói 

podem estar presentes em textos e filmes modernos, não somente como variantes, mas como 

releituras possíveis e atualizações de mitos de criação, ritos de passagem, iniciações e 

aventuras insólitas em lugares que o herói desconhece. Nessa jornada, como entende 

Meletínski (2002), o herói representaria uma comunidade humana ou sua “tribo”, diante, 

muitas vezes, de perigos insólitos e forças sobrenaturais, mas que só podem ser enfrentados a 

partir do momento em que ele abandona sua casa e cruza a “estrada-caminho” que o leva às 

provações do mundo representadas pelas forças da natureza, demônios, e outros seres do 

imaginário dos povos. 

Na trilogia fílmica O Hobbit, dirigida por Peter Jackson, adaptada da obra de J. R. R. 

Tolkien, Bilbo Bolseiro, um hobbit do Condado situado na Terra Média, recebe o chamado de 

Gandalf, mago que representa seu velho Mentor, para iniciar uma viagem em busca da 

Montanha Solitária, acompanhado de Thorin II, líder e rei dos Anões, para reaver um tesouro 

que está sob o domínio do Dragão Smaug, mas que pertence a tribo dos Anões. Os estágios da 

jornada de Bilbo surgem nos filmes como iniciações que implicam a saída do herói de seu lugar 

comum, a partir do chamado à aventura; travessia de espaços insólitos, entre outras 

provações, até o epílogo. A comunicação analisa a presença do “insólito” presente nos espaços 

e limiares transpassados pelo herói; as etapas da aventura que levam às transformações 

individuais do personagem; os medos do herói diante do desconhecido, e como Bilbo Bolseiro 

transcendeu os diversos perigos durante a travessia da Terra Média. A jornada do pequeno 

hobbit equivale à aventura de outros heróis arquetípicos que aceitaram o chamado de seus 

mestres ou mentores, mas que voltaram trazendo novas experiências, histórias para narrar e 

algum objeto mágico que possa significar algum tipo de recompensa. 

A trilogia fílmica, O Hobbit, baseado no livro de J. R. R. Tolkien, tem como um dos pontos 

centrais o tema da viagem, sobretudo se partirmos do fato de que, durante a trajetória do 

personagem Bilbo Bolseiro, encontramos uma travessia repleta de fronteiras, trilhas, limiares, 

penhascos, portais, florestas, terras estrangeiras e mundos mágicos. Os deslocamentos 

contínuos de Bilbo, e de outros personagens da trama, podem ser entendidos a partir de “ritos 

de passagem” em diversos níveis, não apenas do protagonista, mas também de seus 

companheiros de aventura. Contudo, cabe ao herói Bilbo, a tarefa mais árdua de iniciação 

nesse processo de redescobrimento do “eu”. Essa visão acerca do herói é corroborada por 

Campbell (1997, p.13), quando este afirma que “o herói, por conseguinte, é o homem ou 

mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas 

normalmente válidas, humanas”. 

Peter Jackson, diretor da trilogia, divide a narrativa de Tolkien em três filmes: Uma 

Jornada inesperada (2012), A Desolação de Smaug (2013) e A Batalha dos Cinco Exércitos 

(2014). Em todos eles, percebemos uma recorrência de planos abertos, panorâmicas em 

grande escala visual, além de tomadas aéreas que mostram a amplitude desse mundo insólito, 
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sobretudo para cartografar as constantes caminhadas da comitiva de Gandalf, o mago cinza 

que aparece sempre na dianteira do grupo de aventureiros. 

Chama atenção nessa trajetória dos heróis a constante presença de limiares que 

demarcam os espaços entre uma possível realidade e o universo insólito de forças obscuras e 

mágicas. Baseada nos estudos de Benjamin, Gagnebin (2014, p.36) explica que “o limiar não faz 

só separar dois territórios (como a fronteira), mas permite a transição, de duração variável, 

entre esses dois territórios”. Nesse sentido, o conceito guarda em si a ideia de “Mudança, 

transição, fluxo”, algo recorrente durante a viagem insólita de Bilbo Bolseiro. Noutro sentido, 

com base nos estudos de Meletísnki (2002), é possível associarmos a viagem de Bilbo ao 

“arquétipo do herói”. Fixamos a análise no personagem, já que fica mais evidente algumas 

categorias do conto maravilhoso durante sua busca individual, principalmente se atribuirmos a 

essa trajetória a ideia de iniciação ou rito de passagem, já mencionado anteriormente. 

O personagem Bilbo faz parte da linhagem dos hobbit, pequenos moradores de um 

condado situado, ficcionalmente, numa região chamada de Terra Média. Nesse espaço de 

poucos moradores, que vivem da agricultura e de festas animadas, Bilbo Bolseiro é 

remanescente de duas famílias: Bolseiro e Tûk. A primeira delas é conhecida pela busca de 

acúmulo de bens materiais e por um estilo de vida mais reservado; a segunda está mais 

próxima do espírito de aventura. Não por um acaso, como explica Meletínski (2002, p.42), “no 

mito heroico, a biografia da personagem principal, que passa por provações propiciatórias, é 

frequentemente associada à troca ritualística de gerações”. 

No condado, o personagem vive uma existência quase reclusa, a não ser quando 

acontecem as festas que, no caso dos hobbit, é uma atividade constante. Baseado no livro O 

herói de mil faces de Joseph Campell (1997), Vogler (1998) faz uma adaptação para o âmbito 

do cinema, mostrando como os elementos da jornada do herói demarcadas por aquele autor 

estão também presente no roteiro dos filmes. Neste sentido, seguiremos alguns tópicos 

sugeridos pelo livro de Vogler intitulado A jornada do escritor, no sentido de estabelecer 

relações possíveis com o filme de Peter Jackson, mesclando ainda com passagens do livro 

clássico de Campbell, e com inserções do livro Os arquétipos literários, de Meletínski (2002). 

A primeira fase relacionada à aventura do Bolseiro é justamente o momento em que o 

filme apresenta o personagem dentro de uma vida comum, cuidando da casa e numa pretensa 

paz interior. No entanto, essa tranquilidade será quebrada diante dos desafios de uma jornada 

pelos limiares insólitos da Terra Média. Um dos pontos importantes dessa fase é uma 

presumível recusa do herói diante do que para ele é um mundo desconhecido e que, muitas 

vezes, ele não é capaz de transpor sozinho. De acordo com Vogler (1998), “como muitas 

histórias são viagens que levam os heróis e as plateias para Mundos Especiais, a maioria delas 

começa estabelecendo um Mundo Comum como base para a comparação”. 

Nesse momento, Bilbo recebe a visita de Gandalf, um mago poderoso amigo dos hobbit, 

mas que, naquele momento, o visitou para propor uma aventura pelos confins da Terra Média. 

Como acontece geralmente nesse tipo de gênero e estrutura narrativa, há uma recusa tácita do 

herói. Nesse caso, Gandalf representa seu “Mentor”, o único capaz de acompanhá-lo nessa 

pretensa viagem, mas ao mesmo é este que tem o papel de incentivar a partida do herói e 

deixar para trás o espaço de convívio. Como explica Vogler (1998, p.62), “com frequência, os 

Mentores falam com a voz de um deus, ou são inspirados pela sabedoria divina”. Gandalf 

mostra-se sempre amoroso com Bilbo, sendo que em raros momentos torna-se enérgico com 

relação ao comportamento do amigo. Em sua intuição, o mago sabe do potencial do pequeno 

morador do Condado, mas, ao mesmo tempo, precisa mostrar-lhe novas experiências, pois 

Gandalf sabe, intimamente, que o reinado de Sauron precisará da continuidade da linhagem da 

família do Bolseiros (o pequeno Frodo será o continuador da linhagem em O Senhor dos Anéis). 
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Na cena em que o filme apresenta o diálogo entre Gandalf e Bilbo Bolseiro, 

imageticamente o plano conjunto estabelece uma divisão icônica capaz de nos fornecer pistas 

sobre as escolhas e dúvidas do herói em face do chamado à aventura. No plano principal do 

enquadramento, vemos o hobbit sentado tranquilamente em frente à sua casa, enquanto o 

mago gesticula tentando convencer o pequeno. Ao fundo da cena, numa perspectiva de 

profundidade, o plano mostra os confins da Terra Média, ainda com o céu claro, o que significa, 

de certo modo, uma dialética entre dois mundos quase que opostos. Sobre esse primeiro 

estágio das narrativas heroicas, Campbell (1997, p.34) indica que “o destino convocou o herói e 

transferiu-lhe o centro de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida”, 

afirmação precisa se adentrarmos no universo literário de Tolkien em O Hobbit. 

Por outro lado, esse plano que mostra a conversa entre os personagens torna-se uma 

síntese da trama que envolve a trajetória do herói. As trilhas inscritas no chão do Condado são 

possíveis índices e linhas de fuga, caminhos para o desconhecido, ou mesmo limiares que 

apontam caminhos novos para o aventureiro. Nessa perspectiva, de acordo com Meletíski 

(2002, p.57), “a iniciação implica isolamento temporário da comunidade, contatos com outros 

mundos e seus habitantes demônicos, provações dolorosas...”. 

De certo modo, praticamente os filmes que compõem a trilogia agenciam imagens 

associadas aos limiares, como fronteiras que estão sempre em confronto ou que se opõem em 

relação à busca dos heróis. Especificamente no caso de Bilbo, sua própria moradia se configura 

como o primeiro limiar a ser traspassado. Numa das cenas que mostram o herói numa dúvida 

suprema, depois de ter negado o convite de Gandalf e dos Anões que foram seus hóspedes, o 

hobbit mostra-se confuso. O espaço labiríntico da casa do personagem o mantém preso aos 

limites do espaço. Fora daquele recinto, Bilbo irá encontrar o que ele jamais experimentou. 

Nesse momento na vida dos heróis, como bem explica Campbell (1997, p.35), “converte a 

aventura em sua contraparte negativa. Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela 

‘cultura’, o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma 

numa vítima a ser salva”. Essa descrição é precisa quanto ao universo pessoal de Bilbo, 

sobretudo por conta do isolamento em que vive o personagem. 

Contudo, o desejo íntimo do herói acaba falando mais alto; afinal, ele é de uma linhagem 

destemida, apesar de certo comodismo. Deixando tudo para trás, o pequeno finalmente toma 

seu espaço na caravana de Gandalf e Thorin (Escudo de Carvalho) e seus amigos Anões, que 

tem como objetivo principal encontrar o Reino de Erebor onde o Dragão Smaug mantém 

domínio sobre os tesouros dos Anões. Sobre essa travessia inicial, Vogler (1998, p.40) explica 

que “o Primeiro Limiar marca a passagem do primeiro para o segundo ato. Tendo dominado 

seu medo, o herói resolveu enfrentar o problema e partir para a ação. Acaba de partir em sua 

jornada, e não pode mais voltar atrás”. No exemplo de Bilbo, o primeiro limiar equivale aos 

limites do Condado, de seu lar que o supre de segurança e conforto. 

Ao sair do Condado, Bilbo agora atravessa uma geografia coberta de trilhas, linhas, 

passando pela temível Floresta das Trevas. Com base em Meletínski (2002, p.148), “o herói 

realiza seus feitos fora de casa, na estrada-caminho, sendo que os elementos com que vai 

cruzando isoladamente estão marcados mitologicamente”, “a floresta como lugar de seres 

demônicos, o rio como fronteira de diferentes domínios”. O filme elabora visualmente esse 

momento da partida do hobbit atentando para os detalhes geográficos que compõem o 

universo insólito criado ficcionalmente por Tolkien. 
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As câmeras aéreas revelam a pequenez do grupo de aventureiros diante da 

grandiosidade da Terra Média. A floresta se desvela como um dos limiares mais sinistros e 

insólitos, pois, em diversas sequências, oscila entre o claro e o escuro, sendo que em outras 

passagens, notamos uma divisão extrema que dá mais ênfase a uma floresta escura e quase 

intransponível diante do olhar dos espectadores. Para Meletínski (2002), o espaço da “floresta” 

representa uma oposição ao espaço da “casa”. Desse modo, entendemos melhor o porquê da 

negação de Bilbo quanto aos medos que o aflige, ao deixar para trás o seu lar. É importante 

observar, nesse sentido, que essa floresta, visivelmente sombria, é envolvida por certa “aura” 

de magia, por isso entendemos o porquê do mago Gandalf sempre tomar a decisão de 

adentrar nesses espaços. Ainda sobre o sentido da “floresta” na trilogia fílmica, inferimos, a 

partir do ponto de vista de Campbell (1997, p.32), que “são típicas das circunstâncias do 

chamado a floresta negra, a grande árvore, a fonte murmurante e a repugnante e subestimada 

aparência do portador da força do destino. Reconhecemos nesse segmento os símbolos do 

Centro do Mundo”. 

Outros limiares não menos importantes estão presentes nas arquiteturas dos Elfos da 

Floresta e nos espaços onde aparecem os Orcs, geralmente construções que lembram uma 

atmosfera gótica. O primeiro grupo, no primeiro filme da trilogia, aparecerá como inimigo dos 

Anões e contrário ao empreendimento da caravana de Gandalf. Sobretudo a partir do último 

episódio, eles acabam tornando-se aliados nessa busca de evitar, principalmente, que as forças 

de Sauron criem um exército indestrutível. Já os Orcs surgem como o exército que, ao comando 

das forças ocultas das trevas, podem chegar ao domínio supremo de todas as dimensões da 

Terra Média. Na arquitetura de ambos os grupos, o espectador estará continuamente diante de 

escadarias e pontes. Mas nem todos os personagens podem adentrar nesses espaços, pois 

alguns dos lugares estão sob o domínio das forças de Sauron. Os planos que mostram essas 

construções são extremamente abertos e enfatizam a magnificência das torres, passagens e 

escadarias sem fim. Nesses lugares, fantasmas ancestrais estão à espreita de invasores ou 

inimigos potenciais. 

Uma das etapas da viagem do herói corresponde às provas que ele deve passar até 

chegar ao seu destino final. Contudo, o personagem precisa, na maioria das vezes, de aliados 

que possam ajudá-lo nesse intento. Por isso, o viajante não pode se abster de unir-se a outros 

personagens que, de certo modo, acabam também por mostrar-lhe passagens, túneis ou 

pontes que representam uma travessia às vezes mais segura. O papel dos aliados na trama 

envolve, noutro sentido, o embate com possíveis inimigos. Na trilogia fílmica de O Hobbit, 

assim como em O Senhor dos Anéis, os Elfos terão um papel tão importante quanto ao próprio 

tema da viagem de Bilbo, já que o autor dos livros da saga, Tolkien, demostra grande apreço no 

que diz respeito à composição mágica do mundo onde vivem esses seres. Além disso, Tolkien 

criou um idioma para os Elfos, algo que não apenas está presente no livro, mas durante as 

aparições dos “entes” da floresta. 

O encontro com inimigos durante a narrativa fílmica será, em grande parte, configurado 

através de arquétipos literários de outros tempos como, por exemplo, a Odisséia, de Homero; 

Édipo Rei, tragédia teatral de Sófocles; e a Divina Comédia, da obra de Dante Alighieri. Numa 

das sequências, Bilbo se vê diante dos Trolls, gigantes burlescos de grande estatura que se 

alimentam de carne humana e de animais da floresta. Num desses encontros, os Trolls acabam 

aprisionando os Anões e o próprio Bilbo, que usando de astúcia, consegue ganhar tempo até a 

chegada do mago Gandalf, que os salvam da devoração a que eles seriam submetidos. 

Podemos associar esse embate com os Trolls a partir do arquétipo do herói Ulisses, que 

também por meio da astúcia, acaba enganando o Gigante Polifemo. Outro arquétipo possível 
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envolve as três feiticeiras que o herói Perseu, com argúcia, acaba tomando posse do olho de 

vidro que dá poderes supremos às personagens. Atentemos para o fato de que os Trolls 

compõem um trio de gigantes e, além disso, assim como as feiticeiras míticas, são carnívoros, 

porém são vulneráveis à luz do dia. 

Em outro momento da trama, Bilbo encontra com um dos personagens mais singulares 

do universo de Tolkien: o enigmático Golum, espécie de “bufão” que detém o Anel, que será o 

símbolo que dará início à viagem do herói Frodo em O Senhor dos Anéis. Segundo Meletíski 

(2002, p.55), “os feitos básicos dos heróis resultam na obtenção (frequentemente a partir do 

mundo ctônico ou celestial) de objetos culturais ou naturais”. Assim, a obtenção do Anel 

mágico será de grande valia para Bilbo, sobretudo quando ele estiver nos domínios de Smaug. 

Assim como acontece na peça Édipo Rei, o herói se vê diante de um inimigo que o interpela por 

meio de adivinhações. Se Bilbo errar algum dos enigmas propostos por Golum, ele será 

devorado, da mesma maneira que acontece com Édipo no embate com a Esfinge. 

Durante o percurso realizado pela caravana de Gandalf e os Anões, surgem personagens 

que consideramos como “Guardiões dos Limiares”. Ou seja, são eles que muitas vezes 

permitem a continuidade da caminhada dos aventureiros. Desse modo, é oportuno 

lembrarmos que a travessia de Dante nos Infernos da Divina Comédia compreende a 

transposição de limiares, que têm, como vigilantes, criaturas insólitas. Em O Hobbit, um desses 

guardiões é Beorn, um gigante que se metamorfoseia em Urso ao trocar de pele. É ele quem, 

mesmo com certa reserva em relação aos Anões, fornecerá à caravana a montaria que os 

levará mais adiante. Nesses limiares, como explica Vogler (1998, p.71), “todos os heróis 

encontram obstáculos na estrada da aventura. Em cada portão de entrada a um novo mundo 

há guardiões poderosos defendendo esse limiar, e ali colocados para impedir a passagem e a 

entrada de quem não for digno”. 

Noutra sequência do segundo filme, A desolação de Smaug, quando os Elfos ainda não 

tinham se aliado à caravana de Gandalf, os Anões foram presos, mas acabaram fugindo com a 

ajuda sempre presente de Bilbo, que os levou até alguns barris que serviriam de transporte 

pelos rios da Floresta. Após a fuga e diante da perseguição implacável dos Orcs, os aventureiros 

encontram um personagem arquetípico chamado Bard, que irá fazer a travessia dos fugitivos. O 

limiar a ser transposto agora é a Cidade do Lago, mas precisam da ajuda do barqueiro Bard, 

que, com seu barco, é o único naquele momento que pode atravessar a névoa espessa e o rio 

escuro que levará os heróis até o lugar mais perto da Montanha de Smaug. Observamos que 

Bard arquetipicamente é uma variante de Caronte, figura mítica que faz a travessia marítima 

dos mortos para o Hades, passando pelos rios Estige e Aqueronte. Assim como Caronte, Bard 

não faz a travessia sem receber alguma quantia como garantia, por isso os Anões tiveram que 

juntar algumas moedas para conseguir realizar a viagem. 

Consideramos como clímax da narrativa fílmica, que envolve a jornada de Bilbo, o 

encontro com Smaug na Montanha Solitária. Segundo Meletínski (2002, p.26), “graças à luta 

com o dragão ocorre a transformação do herói, cujo sentido deve ser encontrado no 

surgimento de uma forma mais elevada de personalidade”. No entanto, para chegar até essa 

luta, o Bolseiro precisa transpor não somente os entraves materiais, mas abster-se do medo, já 

que o Dragão é quase indestrutível. 

Na sequência que apresenta o momento em que Bilbo, junto à comitiva dos Anões, 

observa a grandiosidade da montanha, paira um silêncio no olhar dos aventureiros. O pequeno 

Bilbo está diante da mais difícil das missões: conseguir estar na presença de Smaug sem ser 

visto pelo monstro. Para isso, o Anel que o Hobbit pegou de Golum se tornará um forte aliado. 

Desse modo, os objetos mágicos, como esclarece Meletínski (2002, p.145), “determinam o 
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sucesso do herói, os objetos mágicos, que proporcionam riqueza, realização de desejos ou, ao 

menos, coadjuvantes mágicos”. 

Nesse momento do filme, Bilbo passa a se destacar ainda mais em relação ao grupo de 

Anões. Antes, quando ajudou indiretamente Gandalf a transformar os Trolls em pedra, o herói 

recebeu uma espada e foi aceito formalmente pelo grupo. A simbologia da espada é um 

arquétipo bastante presente nos ritos de iniciação, principalmente se nos reportarmos à 

Excalibur, espada que foi dada ao Rei Arthur pela Dama do Lago como uma forma de demarcar 

o direito de linhagem desse personagem. 

De volta à montanha, é o próprio Bilbo que irá decifrar o “enigma da última luz do Dia de 

Durin”, que mostrará exatamente onde fica situada a fechadura que dará acesso ao interior da 

Montanha. Mesmo tendo a companhia dos Anões, é o pequeno herói que será incumbido de 

encontrar a Pedra Arken, sem que Smaug o veja. Porém, o Dragão percebe a presença do herói 

e trava uma perseguição para encurralar o pequeno. Por outro lado, como diz uma antiga 

lenda, o mostro teria um ponto fraco, um pequeno furo sem escamas, já que seu corpo é 

praticamente invulnerável. O fim do segundo episódio da trilogia mostra o Dragão Smaug 

sendo expulso da Montanha, ficando agora sob o domínio de Thorin e de seus Anões. 

O último filme da trilogia dirigido por Peter Jackson, intitulado de A batalha dos Cinco 

Exércitos (2014), reúne os Homens do Lago que tiveram suas casas destruídas pela fúria de 

Smaug; os Elfos que reivindicam parte do tesouro dos Anões; os Orcs e Wargs, que juntos 

formam o exército de Sauron; além de um grupo de Anões que moram nas regiões da colina de 

ferro. Depois de Smaug ser derrotado em seu ponto fraco, Thorin se vê dominado com a 

mesma sanha de ouro que controlava a mente do Dragão. No epílogo, o rei Thorin entra na 

guerra contra o exército de Sauron, mas acaba morto pelas mãos do chefe dos Orcs. Apesar 

disso, a união dos exércitos consegue derrotar parcialmente a sublevação dos monstros 

comandados por Sauron e, finalmente, Bilbo pode voltar para o Condado. 

Nesse momento da trama fílmica, acontece o retorno do herói marcado por novas 

amizades, mas também pela incumbência de voltar trazendo algum objeto mágico. Bilbo está 

de posse do Anel, que tem poderes infindáveis e pode causar o desejo de cobiça em relação ao 

seu possuidor. De acordo com Campbell (1997), esse representa o último estágio da viagem do 

herói. O filme, no entanto, não pormenoriza as etapas que compõem o retorno de Bilbo. O 

personagem é acompanhado por Gandalf, que se orgulha de seu pupilo e o deixa no limiar da 

floresta que rodeia o Condado. 

Procuramos, no decorrer da análise sobre a viagem insólita de Bilbo, evitar qualquer 

formatação narrativa que possa estabelecer uma estrutura fixa das etapas discutidas por 

Campbell e Vogler. Segundo este autor (1998, p.47), “a Jornada do Herói é uma armação, um 

esqueleto, que deve ser preenchido com os detalhes e surpresas de cada história individual. A 

estrutura não deve chamar a atenção, nem deve ser seguida com rigidez demais”. Assim, o 

universo de Tolkien adaptado para o cinema demonstra uma flexibilidade quanto à inserção de 

arquétipos e, ao mesmo tempo, possibilita lançarmos um olhar em torno das peripécias do 

herói, sem com isso menosprezarmos o papel dos outros personagens durante a aventura de 

Bilbo. Ou seja, a jornada do herói não seria possível sem o auxílio de seu mentor e dos seus 

aliados. Por outro lado, vemos que a narrativa de O Hobbit se filia à estrutura dos contos 

maravilhosos e das epopeias heroicas, pois lança seu personagem central numa busca que, a 

partir de todos os desafios, vai torná-lo mais lúcido em relação a si mesmo, no momento em 

que seu potencial interior é posto à prova durante a travessia dos limiares e dos embates com 

os antagonistas da trama. 
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Regina da Costa da Silveira (UNIRITTER)
 

Quais os limites da ficção? O que é ficção? O imaginário pode ser transportado para as 

telas fílmicas? A partir de questões aparentemente simples, podemos começar uma discussão 

que poderá questionar os limites que separam ficção de realidade. O que para o sujeito da 

sociedade convencional é obra de ficção cinematográfica pode estar bem próximo da realidade 

de um sujeito indígena. Quais as diferenças? São muitas e predominantemente culturais. Os 

povos indígenas desenvolveram uma forma de pensar o mundo muito diferente das sociedades 

ocidentais e orientais. É um sujeito que viveu isolado, sem contato, pelo menos cientificamente 

comprovado por meio de registros escritos ou imagéticos, dos outros povos do antigo mundo. 

Esse isolamento permitiu aos europeus, ao chegarem às Américas, denominarem estes 

continentes de Novo Mundo. Naquela época, essa denominação caía bem a partir do ponto de 

vista de que os europeus eram tidos como os povos do velho mundo. Pelo menos no que diz 

respeito à constituição cultural com o uso da escrita e de outras tecnologias desenvolvidas 

pelos povos do velho mundo. 

Partindo então desse princípio da concepção de dois mundos, surgem visões e histórias 

oriundas do encontro entre esses mundos. A chegada dos europeus às Américas permitiu 

alargar o pensamento humano no sentido de buscar novos mundos e novas formas de vida. Daí 

pode ter nascido o desejo e a curiosidade de saber se há vida em outros planetas, se há água 

em Marte, o que teria na superfície da Lua? Para se chegar a respostas é preciso haver 

perguntas, elas são sintomas que brotam para despertar o conhecimento humano e satisfazer 

a curiosidade e sua sede de conhecimento. 

Diante disso, notamos que o cinema é um grande propulsor e divulgador das ideias e 

teorias humanas; suas ferramentas de informações tecnológicas, cada vez mais avançadas, 

permitem ao homem a transformação de suas ideias e teorias em imagens visuais. É o que 

vemos quando assistimos a um filme de ficção científica em que vemos um homem voando 

pelo céu de um planeta ou mesmo na galáxia. O desconhecido nos permite pensar e criar 

respostas hipotéticas para os questionamentos que não estão comprovadamente, do ponto de 

vista científico, esclarecidos. 

Nas produções fílmicas Pocahontas: o encontro de dois mundos (1995)12 e Avatar 

(2009)13 temos a exposição de ideias que foram concebidas com vistas ao imaginário pensado a 

partir do encontro entre seres desconhecidos. 

Quando os europeus chegaram às Américas, ficaram admirados com as ideias e formas 

de vida encontradas por aqui14, visto que a forma com que os povos autóctones se 

                                                           
12

 Sabemos que o desenho produzido pela Walt Disney é uma produção baseada na lenda de Pocahontas, que teria 
sido uma indígena norte-americana que mudou-se para a Europa, teria casado com o inglês John Rolfe e seria filha 
do chefe indígena de uma tribo que habitava a região onde hoje encontra-se o estado da Virgínia. Nosso trabalho 
não estuda a lenda, mas as imagens e ideias veiculadas na produção fílmica. 
13

 Da mesma forma que na produção anterior, o que interessa-nos nesta produção são as imagens e as concepções 
de mundo veiculadas, objeto de nossa análise. 
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relacionavam com a Natureza era completamente diferente de como se vinha pensando a 

natureza até então. A visão das tradições ocidentais objetiva à transformação da natureza para 

a construção do bem-estar humano, ou seja, uma visão de que ela existiria totalmente para 

fins de sobrevivência e melhoria exclusiva da existência humanas. É um pensamento perigoso, 

pois até então não se pensava em formas de preservação ambiental, apenas em melhoria da 

organização social por meio da transformação da natureza por meio do uso da técnica. O 

processo civilizatório custou ao homem a devastação ambiental, causando, dessa forma, tantos 

problemas climáticos na atualidade. Mas, e os povos indígenas? Como eles pensam estas 

questões? Certamente, de forma bem diferente, pois, 

Tem-se o conhecimento de que para os Tukano, povo indígena brasileiro, a 
retirada de animais da natureza é concebida de forma diversa em relação a 
outros povos, pois cada animal abatido é visto como energia que se subtrai 
do universo. Antes de ser uma preocupação consciente para a preservação 
das espécies, tal como a concebemos cientificamente hoje, trata-se de uma 
questão que pode estar vinculada à concepção anímica de sobrevivência da 
natureza como um todo. (BRASILEIRO, 2014, p.68). 

Incluir a natureza no mesmo grau de importância de existência humana é uma 

característica dos povos indígenas. O resultado disso é que notamos concepções de 

relacionamento que extrapolam as formas até então de se pensar sobre o assunto. A simbiose 

que o indígena desenvolve com o outro e com a natureza permite surgir todo um imaginário 

que vem da Idade Média e ganha força no contexto europeu da época. 

Esse imaginário medieval potencializa com as formas de vida dos povos ameríndios. 

Tamanha foi a força milenar dessa organização medieval que os avanços 
intelectuais, científicos, tecnológicos, socioeconômicos e políticos dos 
tempos modernos não puderam, como muitos historiadores quiseram 
advogar, romper bruscamente com a tradição. Especialmente na Península 
Ibérica – responsável pela posse e pela colonização do Novo Mundo, com 
respaldo político do pontificado da Igreja –, os valores mais radicais da 
mentalidade moderna nunca chegaram a modificar, de vez, os inarredáveis 
valores da sua mentalidade medieval. (FONSECA, 2011, p.18). 

Ou seja, o Novo Mundo foi, na verdade, um terreno propício para a divulgação e 

propagação exageradas de seres que só existiam no imaginário popular medieval. Dessa época, 

temos relatos de seres fantásticos existentes no Brasil e esses seres ficaram arraigados com 

tanta força que até hoje existe, no imaginário europeu, uma visão do Brasil enquanto terra 

selvagem, habitada por seres fabulosos, como podemos notar em obras como Monstros e 

monstrengos do Brasil: ensaio sobre a zoologia fantástica brasileira nos séculos XVII e XVIII 

(D’ESCRAGNOLLE-TAUNAY, 1998), que traz compilação e comentários sobre relatos dessa 

época. Interessante notar que o indígena sempre foi visto como ser mítico, passando a compor 

um imaginário tão eficiente que hoje é difícil incluir esses povos como sujeitos que sejam 

capazes de serem inseridos na sociedade convencional. Essas ideias também são estudadas em 

livros como Raízes do Brasil (HOLANDA, 1995) e Visão do Paraíso: os motivos edênicos no 

descobrimento e colonização do Brasil (HOLANDA, 2000), dentre outros que abordam a 

temática. 

As concepções animistas vigentes nos textos literários das Américas têm início nesse 

período e delas existem várias linhas de pensamento teórico e conceitos diferentes. Utilizamos, 

então, a título do embasamento teórico, os estudos realizados por Débora Jael Rodrigues 

Vargas em pesquisa de mestrado. A estudiosa assim define uma das formas de animismo: 

                                                                                                                                                                          
14

 Conforme conhecemos em relatos do Quinhentismo, veiculados em literatura e documentos históricos sobre a 
época da chegada dos europeus nas Américas. 
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Como é possível observar, as definições de animismo nos dicionários 
consultados são oriundas da filosofia e da antropologia, e a concepção de 
alma “que anima” também faz parte do vocabulário da psicologia, de acordo 
com o dicionário Houaiss. Temos, portanto, duas ideias principais: a de 
animação, no sentido de força que anima ou dá vida a algo, como a percebe 
a antropologia, e a de alma humana, relacionada à mente, na definição da 
psicologia. (VARGAS, 2015, p.42). 

O processo anímico se dá dessa forma, diferente de acordo com a concepção que utiliza 

o conceito. Para os indígenas, o animismo não seria nada mais do que um processo de 

simbiose que o homem indígena desenvolve com a natureza, ou seja, uma relação de troca 

energética em que há um processo de imbricação do homem com a natureza de forma a torná-

los um só. A pesquisadora assim se pronuncia a respeito: 

O animismo fundamenta-se, no homem primitivo, numa filosofia da 
natureza que é consistente, real e com significado e é considerado pelo 
antropólogo como um estágio anterior à religião. (VARGAS, 2015, p.46) 

Existem também os bestiários medievais que foram personificados na fauna brasileira a 

partir do início da colonização, trazendo explicações para justificar a existência do paraíso nas 

Américas, originadas no mito edênico bíblico para que o europeu justifique o seu direito de 

apossar-se da recompensa por ter encontrado o “Novo Mundo”. 

Com base nesses relatos fecundos no imaginário popular, o mundo cinematográfico se 

apossa disso e transforma, por meio do uso das tecnologias da informação, esses conceitos em 

imagens. Tal emprego tecnológico gera um fascinante jogo que atrai a atenção do leitor e o 

desperta para essas outras formas de pensar a relação entre homem e natureza. No filme 

Pocahontas: o encontro de dois mundos (1995), temos como pano de fundo a história da 

conquista dos europeus nas Américas. No filme, um navio parte da Inglaterra com o objetivo 

de encontrar o "Novo Mundo", tendo a bordo o governador Ratcliff (David Ogden Stiers), que 

está ansioso em encontrar ouro, e o capitão John Smith (Mel Gibson). Ao chegarem, John 

decide explorar o mundo desconhecido. Logo encontra Pocahontas (Irene Bedard), uma bela 

índia por quem se apaixona. Só que o povo indígena e os ingleses logo entram em guerra, já 

que estão em disputa pelas terras da América. A guerra inicia porque os europeus chegam e 

começam a dominar a terra como se não tivesse mais ninguém no ambiente. Após os conflitos, 

os ingleses se retiram e a trama encerra com a união entre Pocahontas e John Smith. Temos no 

decorrer da disputa a intervenção da natureza, nestas cenas os elementos fantásticos e 

animistas começam a dar outro rumo ao filme. Uma velha árvore, representando a sabedoria e 

a proteção da natureza, se posiciona em defesa da terra e dos habitantes indígenas. Vejamos 

algumas cenas que enfocam o aspecto animista da simbiose do indígena com a Natureza no 

filme em debate. 

O elemento homem faz parte da natureza e com ela integra um cosmo maior (Fig. 1), por 

isso a preservação da natureza, para os povos indígenas, significa sua própria sobrevivência e 

manutenção de sua espécie. A animação começa demonstrando essa comunhão para, em 

seguida, opor ao mundo que o homem da sociedade convencional, europeia da época, acredita 

em relação à natureza. 
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Figura 1 – Pocahontas integra-se à natureza 

Na figura 1, o aspecto insólito se instaura quando uma jovem, aparentemente comum, é 

mostrada como se estivesse conversando com o vento, este lhe traz folhas coloridas de árvores 

que adornam produzindo um efeito harminico. Esse efeito transmite ao espectador ideia de 

união e paz, despertando um possível interesse pela preservação ambiental e comunhão com a 

natureza. Por se tratar de uma animação, desperta o interesse da criança e sua atenção 

redobra para a observação dos detalhes e de como as personagens desenvolvem um diálogo 

com os animais e até mesmo com uma velha árvore (conforme figura 2). O aspecto animista já 

foi estudado por Piaget (Piaget, Apud VARGAS, 2015), os estudos mencionados demonstram 

que a criança tem uma tendência natural a conferir ânima a objetos inamimados, dessa forma, 

a produção fílmica com esses aspectos encontram eco e tem uma boa recepção no contexto e 

na imaginação infantis. A produção analisada passa, dessa forma, a história por um viés 

animista em que as concepções de mundo indígenas são visualizadas. 

 

Figura 2 – Pocahontas e John Smith conversam com a árvore Avó Willow 
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Os europeus saem em busca do Novo Mundo para explorar novas fontes de riqueza e 

alimentos. Talvez seja o sinal da escassez dos recursos naturais na Europa resultante do 

avançado processo de devastação ambiental causado pelo avanço do processo civilizatório. 

Tendo isso em mente, o encontro dos dois mundos é, na verdade, a chegada do 

explorador na fonte de recursos naturais, surgindo daí o conflito, pois a fonte já tinha pessoas 

que se utilizavam dessas riquezas, porém, de forma completamente diferente que os 

exploradores ingleses. 

O processo civilizatório é demarcado por meio da transformação da natureza e, nas 

cenas iniciais, já se percebe que a degradação ambiental produz contraste na paisagem local. O 

que temos inicialmente é a harmonia do homem com a natureza, como nas figuras 1 e 2. Em 

seguida, apresenta-se uma quebra dessa harmonia com a chegada dos europeus no território 

indígena. Eles aportam de seus navios e começam a derrubar árvores para construir suas casas 

e plantações, provocando uma mudança assustadora na paisagem natural litorânea. 

No filme Avatar (2009), Jake Sully (Sam Worthington) ficou paraplégico após um 

combate na Terra. Ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu 

irmão gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e 

estranhas formas de vida. O local é também o lar dos Na'Vi, seres humanoides que, apesar de 

primitivos, possuem maior capacidade física que os humanos. Os Na'Vi têm três metros de 

altura, pele azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Os humanos desejam explorar 

a lua, de forma a encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na'Vi aperfeiçoem suas 

habilidades guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam 

seres híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos através de uma 

tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Desta 

forma, Jake pode novamente voltar à ativa com seu Avatar percorrendo as florestas de Pandora 

e liderando soldados até conhecer Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na'Vi, que conhece 

acidentalmente e que serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena. O 

processo de conquista de Pandora, semelhante à chegada dos portugueses ao Novo Mundo, 

também se dá por meio da violência, em que, assim como em Pocahontas: o encontro de dois 

mundos, a natureza é chamada em defesa dos habitantes locais. Começa então a guerra pela 

sobrevivência do povo Na’Vi e a busca da fonte de energia pela raça humana. 

O raciocínio do encontro entre os dois mundos é praticamente o mesmo. Existe a raça 

humana, que, sentindo-se superior aos outros seres, coloca-se na posição de conquistadora e 

depara-se com um mundo diferente do seu, mas que, segundo sua visão, precisa e pode ser 

dominado. 

A natureza de Pandora é exuberante e está em constante ligação simbiótica com seu 

povo e os animais. Todos são parte de um só ser existente, o planeta em que habitam, como 

podemos perceber na imagem seguinte: 
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Figura 3 – Habitantes Na’Vi embaixo da árvore da vida em Pandora 

As imagens fílmicas permitem a visualização de aspectos de um determinado objeto que 

o recurso da escrita não consegue, como a presença de uma ideia geral que interliga todos os 

seres de um ambiente. As descrições que teríamos pelas palavras são transformadas em 

imagens, que atraem pelo detalhe e capacidade de expressar a ideia descrita. Os povos de 

Pandora se conectam todos em uma árvore da vida para demonstrar a ligação e a 

responsabilidade que todos têm com a natureza. Essa ideia fica mais clara na cena em que eles 

vão solicitar ajuda à árvore da vida. Para isso, todos precisam se empenhar e o mais 

importante de tudo: estarem em comunhão entre si e com a natureza. 

Figura 4 – Os Na’Vi conectam-se à árvore da vida para obter ajuda 

O contato com a árvore da vida pode se dar de forma individual (fig. 3) ou de forma 

coletiva (fig. 4). Naquela, a árvore funciona como uma espécie de oráculo em que os 

habitantes conversam sobre suas angústias e relatam problemas ou pedem ajuda para curar 

suas feridas e daí surgem curas para seus ferimentos físicos e conforto para suas angústias. O 

fato de buscar em uma única fonte a resposta para todas as perguntas e ter uma árvore 

gigantesca que representa toda a memória do povo de Pandora é uma forma de demonstrar 
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que a natureza é a fonte de tudo e o lugar para onde todos vão após sua morte. Morrer em 

Pandora é encontrar-se com a árvore da vida, é retornar às origens. E da mesma forma, é 

também uma maneira que eles têm de nascer de novo. 

Toda essa ideia representa uma forma de demonstrar a simbiose que o povo de Pandora 

desenvolve com a natureza. Em total estado de comunhão, uns protegem os outros e vivem 

não apenas para si, mas para defesa e o bem-estar de todos os habitantes do planeta assim 

como a preservação da natureza para os indígenas é a sua própria proteção. 

A análise dessas formas fílmicas permitiu o estudo de uma mesma visão de mundo 

presentes em dois contextos diferentes. Os Na’Vi, de Avatar, também lutam junto com a 

natureza em defesa de sua terra e sobrevivência, assim como a visão de mundo dos indígenas 

em Pocahontas: o encontro de dois mundos. 

Em ambas as produções fílmicas, o recurso tecnológico permitiu a transformação de 

ideias em imagens passíveis de serem lidas por um mesmo público. Tais ideias seriam mais 

difíceis de veicular se fossem apresentadas em outro suporte, como o texto escrito, por 

exemplo. Uma vez que não seria possível representar por meio da descrição o processo mágico 

com que as árvores se movimentam e não seria tão fácil demonstrar o processo simbiótico 

desenvolvido entre homem e natureza. Dessa forma, o expectador tem uma dimensão visual 

da concepção indígena animista da natureza. Há nas concepções pontos em comum, pois, 

assim como os indígenas, os Na’Vi também utilizam a natureza para curar suas doenças. Em 

Avatar, ferimentos são curados com o processo de integração do homem com a natureza, de 

forma mágica e simbiótica. 

O cinema demonstra, mais uma vez, que as imagens são formas importantes de veicular 

ideias com mais facilidade que a produção textual, pois permite a apresentação visual da 

metáfora. Portanto, as concepções de mundo indígena e sua simbiose com a natureza podem 

ser visualizadas e mostradas de forma a despertar a consciência para a questão da importância 

da preservação ambiental. 
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Tânia Regina Silva da Silva (UniRitter)
 
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão sobre como o insólito se 

constrói no texto de Guimarães Rosa. Na literatura, o insólito é realidade conhecida pelos 

homens, embora represente acontecimentos que fogem do senso comum, do que é esperado 

pelos indivíduos ou ainda não explicado pela Ciência de sua época. O estudo do insólito 

mostra-se importante, uma vez que tem se apresentado como uma proposta de leitura possível 

na literatura, por se constituir em uma das características da construção narrativa em que o 

inesperado é elemento comum em gêneros como o maravilhoso, o fantástico, o estranho, o 

realismo mágico, o realismo maravilhoso e o realismo animista (GARCÍA, 2012, p.14). 

Torna-se, portanto, importante apresentar alguns conceitos do fantástico para a 

literatura. Dessa forma, apresentam-se, neste texto, conceitos teóricos da literatura fantástica, 

buscando pesquisadores como Tzvetan Todorov, David Roas e Flávio García como referência. É 

importante ressaltar que aqui não se objetiva classificar as várias formas de se trabalhar com a 

literatura fantástica, mas compreender como ela se apresenta no conto “A menina de lá”, de 

João Guimarães Rosa, como as palavras e construções novas são utilizadas pelo escritor, a fim 

de mostrar a presença do insólito e como a fase anímica na vida da protagonista é encarada 

pelos adultos. 

O conto de Guimarães Rosa é a história de uma menina chamada Maria, mas que é 

conhecida por Nhinhinha, que está próxima dos quatro anos de idade, vive com seus pais e 

uma tia, Tiantônia. A menina se mostra indiferente a tudo que a cerca e no decorrer do conto 

começa a fazer milagres e seus desejos são realizados. Seus familiares ficam assustados com os 

acontecimentos. Logo após realizar os milagres, Nhinhinha adoece e morre. 

Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica , define o fantástico como sendo “a 

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

aparentemente sobrenatural” (1992, p.31). Hesitação é palavra-chave que chama a atenção do 

leitor na conceituação do fantástico. 

Para David Roas, 

lo fantástico conlleva siempre una proyección hacia el mundo extratextual, 
pues exige uma cooperación y, al mismo tiempo, um envolvimiento del 
receptor en el universo narrativo. Relacionando el mundo del texto con el 
mundo extratextual se hace posible la interpretación del efecto amanazador 
que lo narrado supone para las creencias respecto de la realidad empírica. 
(2011, p.32-33) 

Como pode ser observado, para o professor David Roas o fantástico tem a função de 

retirar a certeza que temos dos fatos, além de nos fazer questionar sobre a percepção do real 

que conhecemos, ou seja, o fantástico pode ser entendido pelo conflito entre o que é real e o 

que é inexplicável. 

 Já para o professor Flávio García, 

Ler o insólito, ler suas manifestações, pressupõe, antes de tudo, a presença, 
no texto – veículo discursivo de comunicação – de um conjunto de 
instruções dadas ao(s) leitor(es) pelo autor – ser da realidade externa e 
referencial –, através do autor-modelo – construto ficcional. Ainda que, com 
frequência, esses sinais possam ser muito ambíguos, eles estão na obra, 
dentro dela, e qualquer leitura, dissonante ou não daquela que corresponda 
à expectativa autoral, somente será possível a partir daquilo que o texto – 
produto das estratégias de construção empregada pelo autor – contenha. 
(2008, p.17) 
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O autor ainda explica que: 

Em nossos últimos estudos e pesquisas acerca da manifestação do insólito 
na narrativa de ficção como elemento essencial ao desenvolvimento da 
trama, vimos refletindo sobre sua irrupção como efeito das estratégias de 
construção empregadas pelo autor. Assim, entendemos que a recepção do 
insólito está, a princípio, condicionada à sua constituição na narrativa, ou 
seja, depende dos recursos de linguagem utilizados pelo autor na emissão 
do discurso. (GARCÍA, 2008, p.11) 

Sendo assim, o insólito nesse gênero deve ser compreendido como uma construção 

textual literária. 

Em “A menina de lá”, de Guimarães Rosa, busca-se demonstrar de que forma o fantástico 

contribui para voltar a atenção do leitor à presença de elementos da religiosidade da família da 

protagonista, que leva seus pais e sua tia a hesitarem diante do comportamento da 

protagonista por acreditarem tratar-se da ocorrência de milagres na vida da criança. Como no 

seguinte trecho: 

“Eu queria o sapo vir aqui.” Se bem a ouviram, pensaram fosse um 
patranhar, o de seus disparates, de sempre. Tiantônia, por vezo, acenou-lhe 
com o dedo. Mas, aí, reto, aos pulinhos, o ser entrava na sala, para aos pés 
de Nhinhinha – e não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do 
verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera. E ela riu: – “Está 
trabalhando um feitiço...” Os outros se pasmaram; silenciaram demais. 
(ROSA, 1985, p.24 – grifo do original). 

No referido conto, que integra a obra Primeiras Estórias, nos deparamos com uma 

complexa personagem idealizada por João Guimarães Rosa. Trata-se de Nhinhinha, 

incompreendida por fazer previsões, que passam para a família como milagres, uma menina 

com menos de quatro anos de idade que nos revela o insólito de criar um mundo mágico só 

seu. No enredo do conto rosiano, será analisado o comportamento de uma criança que é vista 

como ser insólito em relação aos padrões de normalidade estabelecidos pelos adultos e 

também as fases do desenvolvimento infantil segundo Jean Piaget (2013). Esse estudioso as 

define como estágios de desenvolvimento infantil. Assim, no estágio pré-operatório (2 a 7 

anos), fase em que a protagonista se encontra, a criança desenvolve a capacidade de substituir 

objetos por representações, o que se torna possível graças à função simbólica, onde o 

pensamento é dominado pela fantasia. 

Nhinhinha no conto é a que faz milagres. Nessa condição, ela apresenta-se como um ser 

insólito no âmbito de sua família. A partir do momento em que percebe a situação de doença 

da mãe, a menina não age como o esperado. Não falava de cura. No entanto, ao abraçar a mãe, 

a cura acontece, como é descrito no trecho abaixo: 

 não houve fazer com que Nhinhinha lhe falasse a cura. Sorria apenas, 
segredando seu – “Deixa... Deixa...” – não a podiam despersuadir. Mas veio, 
vagarosa, abraçou a Mãe e a beijou, quentinha. A Mãe, que a olhava com 
estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha 
também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os 
curiosos, gente maldosa e interesseira, com escândalos. Ou os padres, o 
bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério convento. 
Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também, o Pai, 
Tiantônia e a Mãe, nem queriam versar conversas, sentiam um medo 
extraordinário da coisa. Achavam ilusão. (ROSA, 1985, p.24). 

O comportamento da menina revela a apropriação do conhecimento ao enfrentar-se 

com o desconhecido, oscilando entre fantasia e realidade, desejo de saber e fantasia de 

desconhecer. Nos estudos psicanalíticos freudianos e na formação do símbolo para a criança, 
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segundo estudos piagetianos, a formação da subjetividade passa pelos processos simbólicos na 

vida de uma criança. Dessa forma, o comportamento da personagem infantil de Rosa não 

fugiria aos modos de relação com o meio físico e social, no caso, entre uma criança e sua 

família, moradores de uma casa “para trás da Serra do Mim” (ROSA,1985, p.22). Suas falas e 

seu modo de ser no conto são vistos como fatos ilógicos, mas que também podem ser 

interpretados como meras coincidências atribuídas aos acontecimentos que resultam das 

“adivinhações” de Nhinhinha. 

De fato, dialogar com o que se nos apresenta insólito na vida real e na ficção é uma 

atividade difícil, tendo em vista tratar-se do espanto que foge sempre à familiaridade do 

espectador-leitor, causando-lhe, além do espanto, estranhamento, não raro, o medo que 

provém do que já foi qualificado como “inquietante estranheza”. Para Freud, existe a 

“inquietante estranheza” ou “o estranhamento familiar” (Unheimlich) quando nos é 

apresentado o aspecto familiar daquilo que é sentido como estranho. Para o pai da psicanálise, 

é na ficção que o autor dispõe de meios mais eficazes para a criação de efeitos de estranheza 

sem a necessidade de comprovar sua realidade. (FREUD, 1919). 

Além do que já foi dito, para analisar o conto, também é importante rever a passagem da 

criança pelos estágios da atividade representativa, ou seja, a experiência de vivenciar formas 

de pensamento por meio da imitação, do simbólico e das representações cognitivas. Como 

sabemos, o animismo é uma das formas de pensamento da criança que, ao não perceber a 

realidade materializada, empresta vida aos seres inanimados e aos seres não humanos. 

Complementando essas ideias, podemos também lembrar o que diz a professora Regina 

da Costa Silveira sobre isso: 

É de 1913 a obra Totem e Tabu, de Sigmund Freud, em que se insere o 
capítulo “Animismo, Magia e Onipotência da ideias”. Com base em Hebert 
Spencer, Frazer, Lang, Taylor e Wundt, Freud expõe, em suas Obras 
Completas (1958: 453), todas as informações possíveis que recolheu desses 
autores sobre o animismo e a magia: No sentido estrito da palavra, o 
animismo é a teoria das representações da alma; no sentido mais amplo, a 
dos seres espirituais em geral. [...] O termo animismo serviu antigamente 
para designar determinado sistema filosófico e parece ter recebido a sua 
significação atual de E.B. Tylor. O que provocou a criação desse termo foi o 
exame das interessantíssimas concepções dos povos primitivos, pré-
históricos ou contemporâneos sobre a natureza e o mundo. Ao considerar 
que a maioria dos autores está disposta a admitir que essas representações 
da alma constituem o núcleo originário do sistema animista, que os espíritos 
correspondem as almas que se tornaram independentes e, mais, que as 
almas dos animais, das plantas e dos objetos foram concebidas 
analogicamente às almas humanas, Freud lança a indagação sobre como os 
homens primitivos chegaram às concepções fundamentais, propriamente 
dualistas, em que se ampara o sistema animista. (2009, p.156) 

Como já se observou, as crianças vivem plenamente este modo de relação com o mundo 

mágico e que por vezes é contraditório e arbitrário à lógica do pensamento adulto. Trata-se de 

uma estrutura de pensamento que pode ser ampliada através do criar, fantasiar e transformar 

da realidade. 

No conto de Guimarães Rosa, o insólito está presente já no título “A menina de lá” e tem 

continuidade no texto a partir da identificação da personagem: 

E ela, menininha, por nome Maria, Nhinhinha dita, nascera já muito para 
miúda, cabeçudota e com olhos enormes [...] quieta, não queria bruxas de 
pano, brinquedo nenhum, sempre sentadinha onde se achasse, pouco se 
mexia. – “Ninguém entende muita coisa que ela fala...”− dizia o Pai, com 
certo espanto. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela 
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perguntava, por exemplo: − “Ele xurugou?” [...] – “Tatu não vê a lua...”_ ela 
falasse. Ou referia estórias, absurdas, vagas, tudo muito curto: da abelha 
que se voou para uma nuvem; de uma porção de meninas e meninos 
sentados a uma mesa de doces, comprida, comprida, por tempo que nem se 
acabava; ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia 
a gente vem perdendo. Só a pura vida. (1985, p.22). 

Para os adultos da família, e de acordo com o texto, a menina, “com seus nem quatro 

anos, não incomodava ninguém, e não se fazia notada [...] Fazia vácuos. Seria mesmo um tanto 

tolinha?” (ROSA, 1985, p.22-23). Com essas passagens, o texto colabora em muito com a 

discussão sobre o insólito. 

Sabemos que, de acordo com Piaget (2013), a criança aprende construindo e 

reconstruindo seu pensamento através da assimilação e acomodação das suas estruturas, o 

que o autor chamou de estágios. A personagem encontra-se no estágio simbólico, conhecido 

como o estágio da representação, ou seja, da capacidade de pensar um objeto através de 

outro. Também é o estágio em que o pensamento da criança está centrado, nela mesma, é um 

pensamento egocêntrico. E é nesta fase que se apresenta a linguagem, como socialização da 

criança, que se dá através da fala, do faz de conta, dos desenhos, das dramatizações e, afinal, 

do que Piaget denomina de animismo. 

Nessa direção, entre o aparato teórico, é que inserimos para análise do texto rosiano o 

livro A formação do símbolo na criança, com destaque para o capítulo “Animismo” (PIAGET, 

2013, p.281), termo esse que compõe a “constelação conceitual” do insólito (HAESBAERT, 

2014). 

De fato, consolida-se aqui a ideia de que a infância por si mesma é uma fase animista na 

vida do indivíduo. Sabemos que, de acordo com Piaget, a criança aprende construindo e 

reconstruindo seu pensamento através da assimilação e acomodação das suas estruturas de 

pensamento. 

Assim, o tema do insólito não pode ser desvinculado do conflito gerado pelo 

conhecimento da realidade diante de um fenômeno inexplicável, uma vez que o insólito 

encontra-se vinculado a todo comportamento estranho, ou seja, ao que foge do senso comum, 

expressão antes aqui referida a Heller (2014). Nesse sentido, o conto permite conhecer a 

realidade de fenômenos inexplicáveis, que podem ser classificados como insólitos e que 

permitem verificar a importância desse conceito para o gênero fantástico. Aqui visto segundo 

Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica, quando diz que: 

 O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor – um 
leitor que se identifica com a personagem principal quanto à natureza de 
um acontecimento estranho. Esta hesitação pode se resolver seja porque se 
decide que é fruto da imaginação ou resultado de uma ilusão; em outros 
termos, pode-se decidir se o acontecimento é ou não é. Por outro lado, o 
fantástico exige um certo tipo de leitura: sem o que, arriscamo-nos a 
resvalar ou para a alegoria ou para a poesia (1992, p.165-166). 

Ou seja, as características da literatura fantástica sempre aparecem de forma 

significativa no texto literário em análise. 

Portanto, a literatura mais uma vez corresponde à necessidade universal que nos 

humaniza (CANDIDO, 1995, p.186) por meio do conto “A menina de lá”. Isso se dá graças à 

imaginação criadora de Guimarães Rosa, autor de uma narrativa considerada fantástica, 

suscitando, assim, a ideia de que o tema do insólito não pode ser desvinculado do conflito 

gerado pelo conhecimento da realidade. Trata-se, pois, de um fenômeno aparentemente 

inexplicável, no caso, da visão do adulto em relação ao mundo fantástico do estágio animista 

por que passa uma criança. 



78 
 

CANDIDO, Antonio (1995). Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades. 

FREUD, Sigmund (1990). O Estranho. 3.ed. Vol. XVII. ESB, RJ: Imago. 

GARCÍA, Flávio (2008). O insólito na construção da narrativa. In: GARCÍA, Flávio; MICHELLI, Regina; 

PINTO, Marcello de Oliveira (Orgs.). Poéticas do Insólito – Conferências e palestras do III Painel 

“Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional": O insólito na literatura e no cinema. Rio de Janeiro: 

Dialogarts. p.11-17. 

GARCÍA, Flávio; BATALHA, Maria Cristina (Orgs) (2012). Vertentes teóricas e ficcionais do Insólito. Rio de 

Janeiro: Caetés. p. 13-29. 

HAESBAERT, Rogério (2014). Viver no Limite. Territórios e multi/transterritorialidade em tempos de 

insegurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

HELLER, Agnes (2014). O Cotidiano e a história. Tradução:Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 10. 

ed. São Paulo: Paz e Terra. 

PIAGET, Jean (2013). A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 

representação. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC. 

ROAS, David (2011). Tras los limites de lo real: una definición de lo fantástico. Madrid: Páginas de 

Espuma. 

ROSA, João Guimarães (1985). Primeiras estórias. 14. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

SILVEIRA, Regina da Costa (2009). O animismo e a arte de narrar em o Assobiador, de Ondjaki. Porto 

Alegre: Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter. Disponível em 

<http://www.lusitanistasail.org/publicacoes/revista-veredas/veredas-numero-13/235-animismo-arte-de-

narrar.html> Acesso em 17. Mar. 2015. 

TODOROV, Tzvetan (1992). Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva. 


