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DANDIS, CÍNICOS E CÉTICOS: PATOLOGIAS DO 
DECADENTISMO EM WILDE, HUYSMANS

Ângela Maria Dias

No prefácio ao seu romance O retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde 
apresenta, em vários aforismos, as suas posições e expectativas em 
matéria de arte. Alguns deles, entrelaçados, podem resumir o seu 
posicionamento esteticista. Inicialmente, o escritor separa arte e ética, 
ao declarar que “qualquer simpatia ética [...] constitui um maneirismo 
de estilo imperdoável” no artista. Em seguida, enuncia que “toda arte 
é, ao mesmo tempo, superfície e símbolo” e que, quem procura “sob a 
superfície” arrisca-se. Por fim, adverte que toda arte “reflete o espectador 
e não a vida” (WILDE, 1961, p.55).

Desses poucos pressupostos, pode-se auferir, além do 
comprometimento com as questões estritamente artísticas, a inclinação 
romanesca do autor numa direção francamente melodramática. Desde 
a rejeição de uma arte estritamente comprometida com elevação moral, 
passando pela indicação de um sentido subentendido, ou seja, situado 
sob a superfície, até a preocupação estrita com o comprometimento 
entre espectador e obra. Nesse sentido, o surgimento do melodrama 
como uma modalidade popular de drama nascida da forma muda da 
pantomima (BROOKS,1995, p.14), ao final do Iluminismo, no processo 
histórico-cultural desencadeado pela Revolução Francesa, vai configurá-
lo como a forma estética de um mundo dessacralizado, incapaz de 
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produzir uma ordem simbólica investida por valores comunitários. 
Na tentativa de estabelecer novos paradigmas éticos no mundo pós-
sagrado, em meio à derrocada da arte clássica e da Monarquia e à perda 
de hegemonia dos valores religiosos e tradicionais – o novo gênero passa 
a funcionar como uma espécie de bússola moral dos novos tempos. Daí 
a sua penetração e permanência no mundo capitalista, assolado por 
sucessivas crises de valores e pela ausência de padrões estáveis de 
comportamento e ação social.

Por essas razões, Peter Brooks vai considerar o melodrama como 
uma poética central do nosso tempo. Nele, a externalidade psicológica 
dos personagens encena, com ênfase, o “tudo dizer” sem repressões, 
e a dualidade entre a tagarelice e o silêncio se resolve na convivência 
contrastiva entre a retórica do excesso da torrente verbal exaltada e a 
iconicidade do gesto inflamado ou do quadro mudo. Ao afirmá-lo em 
franca analogia com a psicanálise, igualmente entendida como um “drama 
de reconhecimento”, o teórico alega a comum condição de ambos os 
sistemas de sentido como um veículo para cura de almas, ou ainda como 
uma encenação de um conflito de natureza afetivo-moral, voltada para a 
própria superação, num mundo secularizado. Nessa linha, o gênero passa 
a ser valorado como um “foco analítico na descrição das formas da nossa 
cultura”, cada vez mais encenada num sistema de luta melodramática, 
baseado no carisma, em que o bem e o mal estão completamente 
personalizados (1995, p.202-203).

Tal polarização extremada é, aliás, a marca característica do conflito 
vivido pelo protagonista do romance que, em sua inicial ingenuidade, se 
vê exposto, repentinamente, a dois estímulos, cuja sedução não ousa 
resistir. Dorian Gray, em sua condição de herdeiro jovem, rico e solitário, 
na Inglaterra vitoriana, conhece em sociedade o pintor Basil Hallward e, 
ao impressioná-lo por sua beleza, torna-se seu amigo e modelo para o 
retrato que o artista decide, então, produzir.
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Durante as sessões vespertinas de pose e pintura, Gray é apresentado 
a Lord Henry Wotton, um aristocrata cínico e altamente envolvente que 
passa a exercer uma forte influência sobre o rapaz. A extraordinária beleza 
do retrato concluído pelo artista, por outro lado, surpreende o seu próprio 
modelo, que, tal como um Narciso, se inebria consigo mesmo: “A sensação 
da sua própria beleza surgiu no seu íntimo como uma revelação. Até então, 
nunca tivera plena consciência dela” (WILDE, 1961, p.74). Nesse instante, 
tomado por um êxtase de autoadmiração e enfeitiçado pela persuasão 
de Lord Henry; Dorian enuncia o seu estranho desejo que logo passará 
a funcionar como fatal profecia: “Se eu ficasse sempre jovem; e se este 
retrato envelhecesse! Por isso, daria tudo! Sim, não há nada no mundo que 
eu não desse! Daria até a minha própria alma!” (WILDE, 1961, p.75).

Desse momento em diante desencadeia-se a transformação do 
personagem, de menino inexperiente e ingênuo num homem sedutor, 
egocêntrico e altamente consciente de seus poderes, ávido por 
conhecer todas as sensações, sem qualquer restrição de ordem moral. 
O desencadeamento da metamorfose por influência de Lorde Henry e da 
imersão deslumbrada do protagonista no próprio retrato vai produzir a 
monstruosidade do amálgama entre o homem vivo e a pintura.

A moldura da época vitoriana em que vive as delícias de uma 
abastança desocupada e livre, porém, exige um estrito resguardo das 
aparências. Nessa direção, a vida dupla do jovem, entre os maneirismos 
do convívio na alta sociedade e as fugas veladas para ambientes e prazeres 
proibidos, encena o jogo ambivalente das sociedades repressoras e suas 
consequências deformantes na vida psico-moral dos indivíduos. Diante 
dessa dinâmica capciosa entre luz e sombra, mundanidade refinada 
e licenciosa degradação, Gray começa sua trajetória de desvios e 
desenfreado egotismo.

O grande pano de fundo desta busca obsessiva de prazeres raros e 
intensas sensações constitui o esteticismo prevalente no período vitoriano 
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tardio (1868-1901), como contrapartida aos exageros moralizantes do 
momento e à turbulência das transformações científico-tecnológicas e do 
utilitarismo capitalista.

Segundo declara Richard Ellmann, em sua copiosa biografia, “por volta 
do início de 1874”, Wilde já era “um expoente do esteticismo e apresentava 
sua doutrina com um certo estilo que despertava troça” (1989, p.39). Seu 
personagem encarna com vigor a mesma tendência e em sua exclusivista 
paixão artística é levado a cometer a primeira grande crueldade ao dispensar, 
de forma humilhante, a atriz Sibyl Vane, com quem se comprometera, ao 
vê-la fracassar em sua atuação na peça Romeu e Julieta.

Este momento marcante assinala a grande divisória na vida de Dorian: 
Ele rejeita a moça prometida porque ela, loucamente apaixonada, não 
consegue ver mais sentido no teatro e por sua vez, quando chega a casa, 
ele experimenta a surpresa de enxergar o seu retrato contaminar-se com 
um toque de crueldade na boca.

O contraste melodramático não poderia ser mais evidente. A 
doutrinação hedonista de Lord Henry, no exercício sedutor de sua 
influência sobre Dorian, reflete-se teatralmente na iconicidade do 
retrato, gradativamente contaminado pela corrupção da vida de seu 
modelo. Linda Williams (1991), ao basear-se na formulação de Carol 
Clover, quando considera o horror e a pornografia como “gêneros do 
corpo”, estende tal categorização ao melodrama, em sua capacidade 
de manipular o excesso como efeito espetacular e extático. Por isso 
mesmo, a plasticidade do melodrama busca tornar visível tudo o que a 
sua retórica reiterativa e enfática busca comunicar. Sua modernidade 
centra-se justamente nessa capacidade do dar a ver e por essa injunção, 
privilegia o corpo como foco espetacular e comovente para ensejar o 
envolvimento do espectador. A atração do corpo, seus movimentos, 
deformações e esgares dramatizam sentimentos e sensações e 
“performam” emoções. Essa estética do excesso mobiliza a recepção 
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e busca capturá-la afetivamente, provocando a empatia por meio de 
formas extremas e óbvias, como o monstruoso.

A patologia de uma época pode ser lida a partir dos monstros que 
gera. Segundo Cohen, o monstro concretiza “a corporificação de um certo 
momento cultural – de uma época, de um sentimento, de um lugar. [...] O 
corpo monstruoso é pura cultura”. Etimologicamente monstrum significa 
“aquele que revela” (COHEN Apud SILVA, 2000, p.27) e codifica, sobretudo 
em épocas de crise, os principais impasses e dilemas que mobilizam 
conflitos e incertezas. Assim, a dimensão de seu corpo deformado e 
envilecido funciona como “encruzilhada metafórica” (2000, p.26) de 
proibições e conteúdos reprimidos pela sociedade.

O caso de Dorian Gray constitui a representação monstruosa do 
lado obscuro da sociedade vitoriana na qual circulava, que, apesar 
da prosperidade e do desenvolvimento, represava, com a orientação 
repressiva dos hábitos e comportamentos, quaisquer formas de expressão 
em termos de gênero e orientação sexual, que não fossem as meramente 
comprometidas com a convenção burguesa. O próprio Oscar Wilde foi 
condenado à prisão e a trabalhos forçados por dois anos, por conta de sua 
ligação com Lorde Alfred Douglas.

Por outro lado, a estrita moralidade imposta na Inglaterra vitoriana 
contestava também os postulados do esteticismo, sistematicamente 
expostos no romance, em sua valorização exclusivista da arte, como 
forma de criação livre de qualquer obrigação diante da moral ou da vida 
social. Nesse sentido, o aristocrata Lorde Henry Wotton pode ser visto 
como um alter-ego do escritor, na medida em que suas falas difundem a 
excelência da arte como veículo para o cultivo de sensações raras e como 
aprendizado de distanciamento da vida.

A “superioridade aristocrática” do dândi, tal como concebida por 
Baudelaire, em O pintor da vida moderna de 1863, é rigorosamente 
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cumprida por Gray, em sua vida ociosa e abastada, apartada de qualquer 
utilidade, num estrito “culto por si próprio”, em oposição e revolta contra 
toda trivialidade (2010, p.63-68).

Assim, como sintoma do caráter transitório e problemático do final do 
século, em suas aberrações, esta melancólica aristocracia do dandismo, 
como “último clarão de heroísmo nas decadências” (BAUDELAIRE, 2010, 
p.66) passa a configurar uma óbvia manifestação de monstruosidade 
frente à hegemonia burguesa do vitorianismo.

A progressiva transformação do retrato até transformar-se numa 
“monstruosa alma visível” (WILDE, 1961, p.224), signo da corrupção de seu 
modelo, de certa forma pode ser vista como alegoria do dilaceramento 
de um indivíduo atravessado pelos acenos contraditórios da sociedade 
na qual se insere. Aqui o fantástico, em sua superabundância de sentido, 
mistura o ser vivo à peça artística inanimada justamente para encenar, ao 
modo melodramático, o amálgama esteticista e fatal de uma vida que se 
faz como arte, ao deliciar-se na doença da própria imolação artificial, na 
negação dos valores sociais dominantes.

Todo este aprendizado corresponde a uma dinâmica da influência 
cuidadosamente pautada por Lorde Henry que se comprazia em 
aproximar a beleza de Dorian e seus atributos à obra de arte. De certa 
forma, a influência é um bovarismo ativo, no sentido de sobrepor a uma 
persona traços de um modelo que ela, por admirar, passa a emular. 
E no caso de Dorian, a construção do seu mentor chega, de fato, a 
requintes. Ultrapassa a mera dinâmica interpessoal e assume uma 
dimensão intelectual. O empréstimo de um livro, nesse sentido, torna-
se uma iniciativa crucial na catequese da sensibilidade e do caráter de 
Gray, promovida por Lorde Henry. O narrador não chega a mencionar o 
seu título, embora a descrição de suas características o denuncie, sem 
mencioná-lo expressamente:
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Era uma novela sem enredo, com um só personagem, 
na realidade, um simples estudo psicológico de um 
jovem parisiense [...] Havia metáforas tão monstruosas 
e de cores tão sutis, que lembravam orquídeas. A vida 
dos sentidos ali estava descrita em termos de filosofia 
mística. Em alguns momentos, era difícil perceber 
se o que estava lendo eram os êxtases espirituais de 
algum santo medieval ou as confissões mórbidas de 
um pecador moderno. Era um livro cheio de veneno. 
(WILDE, 1961, p.149)

A influência de À rebours na vida de Gray é mencionada ao início do 
capítulo seguinte, todo ele dedicado a enumerar os hábitos refinadíssimos 
com que o personagem passa a ocupar-se na sua rotina de prazeres raros. 
A forte presença desse livro na vida do rapaz transforma seu protagonista, 
Des Esseintes, num modelo bovarista em que o narcisismo de Dorian 
podia mirar-se para um constante e progressivo aperfeiçoamento.

Segundo conta James Laver (1961), entre 1882 e 1888, Wilde 
viajou frequentemente a Paris e certamente entrou em contato com o 
livro de Huysmans, publicado em 1884 e saudado como o “breviário do 
decadentismo” (WILDE, 1961, p.22). Sem dúvida, a peculiaridade do seu 
protagonista, uma espécie de mártir do esteticismo, por suas nevroses 
obsessivas, deve ter impressionado fortemente o escritor inglês. A esse 
respeito, parte da crítica condena em Dorian Gray a falta de originalidade, 
não só por sua grande afinidade com À rebours, como também, por 
seus pontos de contato com outras obras da época. Como obra plural 
e multifacetada, O retrato, como já se pode constatar, tem ingredientes 
fantásticos e góticos, mas além disso, pode ser visto como um romance de 
tese, um conto filosófico, um texto moralista e também como um thriller 
(MUCCI, 2009, p.182).

Embora, do nosso ponto de vista, a obra tenha, em sua 
intertextualidade e riqueza de dimensões, um inconteste valor literário, 
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críticos da estatura de Umberto Eco a desvalorizam com severidade. Por 
sua vez, Laver, embora aponte várias fontes possivelmente retomadas 
por Wilde, como, por exemplo, Poe e Stevenson, considera que as 
releituras de Wilde se resguardam “de qualquer acusação de plágio” 
(WILDE, 1961, p.25).

Em sua reescritura desta tradição de criadores estranhos e excessivos, 
Wilde certamente seguiu, sobretudo, o fio sedutor do artificialismo e da 
teatralidade, traços pelos quais se pautou em sua fascinante releitura de 
Huysmans. Afinal, se o protagonista de À rebours, um esteta misantropo 
e entediado, se isola para livrar-se da trivialidade e do utilitarismo do 
mundo americanizado que o cerca, Gray também progressivamente se 
recolhe para comprazer-se sadicamente com seu retrato vilipendiado 
pela moral dissoluta da vida que leva. E, nesse processo, termina por 
afundar-se na própria corrupção, ao transformar a agressão ao retrato 
sacrílego no próprio suicídio, devolvendo, finalmente, à pintura, a sua 
anterior beleza magnífica.

O triunfo da arte e do artifício na cena final sobre o corpo horrendo 
de Dorian Gray devolvido pela morte à ignomínia que fomentou na 
existência, no romance de Huysmans não acontece. Aqui o desenlace, 
embora menos melodramático, também tem tintas de desespero. O 
refinamento esteticista de Des Esseintes, cercado de toda parafernália 
de raros e sofisticados prazeres, aguça de tal maneira o abalo do corpo, 
atacado pela exacerbação da nevrose, que finalmente o obriga a renunciar 
ao seu “deserto confortável” (HUYSMANS, 2011, p.73) e voltar a Paris.

Esse retorno ao “incessante dilúvio da parvoíce humana” (HUYSMANS, 
2011, p.73) não se dá sem amargura e dramáticos apelos a uma impossível 
“crença numa vida futura”:

Des Esseintes deixou-se cair, prostrado, numa cadeira. 
– Dentro de dois dias, estarei em Paris; vamos – disse 
consigo –, está tudo acabado mesmo; como um 
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maremoto, as vagas da mediocridade humana elevam-
se até o céu e vão engolir o refúgio cujas barreiras eu 
mesmo abri, contra a minha vontade. Ah! A coragem 
me falta e o coração me arrasta! – Senhor, tem piedade 
do cristão que duvida, do incrédulo que deseja crer, do 
forçado da vida que embarca sozinho, de noite, sob um 
firmamento que não mais iluminam os consoladores 
fanais da velha esperança! (HUYSMANS, 2011, p.187)

Desgastado pela progressão da moléstia, cercado por uma profusão 
de objetos raros, cenários hiperdecorados e simulações preciosísticas 
de ambientes e atmosferas exóticas, “como um faraó sepultado com 
suas posses” (PAGLIA, 1992, p.397), Des Esseintes definha e finalmente, 
derrotado, aceita a sua dependência do outro e do mundo exterior 
para não morrer. Esgotado pela morbidez da própria solidão, depois 
de ter experimentado de tudo, empanturrado de imaginação exotérica 
e diversificados paraísos artificiais, o protagonista cético e misógino se 
rende à falência do próprio corpo.

Por mais paradoxal que possa parecer, este romance-inventário 
que pode ser visto como “uma versão do sonho de Flaubert” de “um 
livro ‘sobre nada’” (MCGUINNESS, 2011, p.57), é sobre absolutamente 
tudo. Apesar da falta de intriga, a erudição do protagonista transforma 
a narrativa numa “monografia acerca de assuntos tão variados quanto 
a psicologia das cores, a filosofia do mobiliário, a literatura latina, 
as pedras preciosas, as flores exóticas, a semiótica dos perfumes, a 
literatura francesa moderna, a música religiosa, etc” (PAES, 2011, p.25). 
A obsessão descritiva do estilo, sua fanática meticulosidade, a opulência 
do vocabulário, saturado de neologismos e palavras raras mistura uma 
“escritura naturalista (documentação e descrição, análise de sintomas)” 
com temas “simbolistas” (solidão, refinamento, fantasia) e “um fio 
condutor de filosofia decadentista (pessimismo, distorção, elitismo 
cultural)” (MCGUINNESS, 2011, p.47-48).
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Tal hibridismo não pode deixar de ser visto, como o reconhece 
McGuinness, como uma distorção. Afinal, o uso que faz do naturalismo 
inverte a trilogia “raça, momento, ambiente” (2011, p.48), na medida em 
que usa o método de Zola para tratar de um personagem de exceção, 
inteiramente fora do comum, descendente de uma “antiga casa” exaurida 
por “uniões consanguíneas” (HUYSMANS, 2011, p.67).

Aliás, a exaustão é uma característica marcante do estilo 
sobrecarregado de exotismos e ourivesaria lexical, tanto no que pode 
ser considerado como paródia do naturalismo (PAES, 2011, p.17), quanto 
no que João Paulo Paes considera como extrapolação da estilística do 
simbolismo rumo à índole plástica do art nouveau literário (2011, p.26).

A visualidade estética desse estilo, ao tentar a conciliação do 
ornamental e do orgânico (PAES, 2011, p.27), tem a ver certamente com a 
polaridade temática deste romance-catálogo entre a celebração e a fruição 
do artifício criado por outrem e a neurótica hiperestesia gradativamente 
agravada no corpo do protagonista.

Nessa linha, o romance produz-se, tanto em termos temáticos quanto, 
em termos estilísticos e estruturais, como uma escrita excessiva.

O padrão estético do excesso, aqui, é tomado como matriz endereçada 
ao sensório e ao sentimental, na tentativa de mobilizar afetivamente a 
recepção e ocasionar o seu envolvimento emocional, sensorial e físico 
(BALTAR; SARMET, 2015, p.113). Nesse sentido, a visualidade se radicaliza 
no tecido estilístico, não só pela tessitura excêntrica das imagens, mas 
também pela oscilação estrutural entre o culto do artifício e a menção 
constante de sintomas físicos. Por outro lado, o recolhimento deste 
eremita hedonista também cultiva o excesso pelo monstruoso, com 
o exacerbamento de suas manias, como quando, por exemplo, “depois 
das flores artificiais a imitar as verdadeiras, queria flores naturais que 
imitassem as falsas” (HUYSMANS, 2011, p.155). A combinação resultante 
não poderia ser mais esdrúxula:
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Os jardineiros trouxeram ainda novas variedades; 
ostentavam, desta vez, a aparência de pele artificial 
sulcada de veias falsas; em sua maioria, como que 
roídas de sífilis e lepras, mostravam carnes lívidas, 
marmoreadas de roséolas, adamascadas de dartros; [...]

Reunidas, essas flores resplandeceram diante de Des 
Esseintes, mais monstruosas do que quando ele as havia 
surpreendido, confundidas com outras, como num 
hospital, entre as salas envidraçadas das estufas.

— Com os diabos! – exclamou, entusiasmado 
(HUYSMANS, 2011, p.156)

O melodrama, como um dos “gêneros do corpo” (WILLIAMS, 1991, 
p.2-13), aqui comparece mesclado ao horror, para solicitar do leitor a 
sua adesão, em termos aversivos ou angustiantes, frente a este universo 
enclausurado e anômalo. Além disso, a acumulação constante de manias 
e inclinações esdrúxulas do protagonista transforma este romance numa 
espécie de coleção de aberrações, ao equilibrar-se numa expressividade 
cuja extremado exagero beira o grotesco. Esta “obviedade estratégica” 
(BALTAR; SARMET, 2015, p.114) entra numa relação de estridência 
com a erudição evidente em todas os objetos de estudos, sensações e 
experimentos estéticos de Des Esseintes.

A par disso, a participação do leitor e seu engajamento por meio da 
superdramatização de efeitos e sintomas cria uma espécie de “pedagogia 
das sensações”, de fundo paradoxalmente moralizante, quando se pode 
percebê-la em obras decadentes e pessimistas, como À rebours e sua 
releitura em Dorian Gray de Wilde.

Tal sensacionismo, beirando o sensacionalista, evidentemente, tem a 
ver com a estrutura vigorosamente contrastiva do melodrama, com seus 
personagens antitéticos e arrebatados. Assim, apesar do cinismo e do 
ceticismo que os caracteriza, a centralidade decadentista e desencantada 
desta dupla de romances não os livra de uma latência fortemente moralizante.
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DE OLHARES E IMAGENS DESLIZANTES: 
UM EXERCÍCIO ENSAÍSTICO PARA EL ESPÍRITU DE 

LA COLMENA, DE VÍCTOR ERICE
Thiago Oliveira Carvalho

DO OLHAR-ÉCRAN INFANTOFEMININO

Há qualquer coisa de indiscernível entre o olhar – na verdade, os 
próprios olhos – da personagem infantil Ana, da película espanhola O 
espírito da colmeia (ERICE, 1973) e a tela de cinema. Refiro-me, sobretudo, 
à restituição de certa qualidade física; amplitude e escuridão: a menina 
dos grandes olhos negros que contempla, edenicamente, o monstro de 
Frankenstein (WHALE, 1931); “[...] this dark/Ceiling without a star”, diria 
Sylvia Plath (1981, p.265), ao delinear justamente a mirada poética – 
antipoética – de uma criança: o anoitecer de um olhar – curiosa e, penso, 
erroneamente chamado – penetrante, na medida em que, ao contrário, 
desliza e se deixa deslizar – adensar, não perfurar – por imagens, mas 
especialmente – ele próprio – como imagem, ou, para lançar mão do 
léxico cinematográfico deleuzeano, a partir de uma “situação ótica pura” 
(DELEUZE, 2013, p.10), em que “a personagem tornou-se uma espécie de 
espectador [...] registra, mais que reage” (2013, p.11).

Ana, aqui, já se anuncia como a menina-abelha que polinizará o 
encadeamento poético de imagens fílmicas – em detrimento de um 
encadeamento de ações – com os restos ficcionais do monstruoso. O 
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rosto – metonimicamente o olhar (o primeiro olhar para a tela: nascimento 
de uma visão estética) – infantofeminino funcionaria, afinal, como uma 
espécie de espelho opaco, “registrando” – e margeando – o que há de 
mais inominável na imagem – Octavio Paz advertiria que “(...) o sentido 
último da imagem [é] ela mesma.” (2012, p.117); esse olhar estranhamente 
tomado como “penetrante” não se permite, em momento algum, penetrar.

DAS ASPIRAÇÕES POÉTICAS DAS MENINAS-SONHO

É num estado – e espaço – de entre-sono – ou entre-sonho – que 
as irmãs Ana e Isabel discutem – teorizam – o princípio de ficcionalidade 
cinematográfica na montagem de James Whale (1931): “O sono da razão 
produz monstros” (Goya Apud ECO, 2010, p.268-269) imaginava um 
paradigmático pintor espanhol. A composição cênico-visual é triplamente 
intimista, centrípeta – e por que não? – fantasmática: seja no enquadramento 
– escolha do recorte em close –, seja na iluminação – claro-escuro à luz 
de velas –, seja na vocalização textual – falas sussurradas (deslizadas) pelas 
meninas. O roteiro, nesse segmento, pode ser estruturado numa curiosa 
cadeia silogística formulada pela irmã de Ana:

-Isabel diz que tudo no cinema – inclusive o personagem-monstro – é 
um truque;

-Isabel diz que o personagem-monstro se manifesta como um 
“espírito” (logo, o “espírito” seria um truque, um mecanismo de ilusão 
autorreferencial);

-Isabel diz que o monstro-espírito pode ser invocado via olhos fechados 
(ora, o monstro-espírito pode ser produzido pelo próprio imaginário de 
quem assiste justamente por ser um truque).

Assim, como incisão irônica desse mecanismo de ilusão ficcional 
na materialidade do real, Isabel acaba por fundar a própria narrativa – 
antinarrativa – da obra ao criar – ela mesma – uma narrativa desdobrada 
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e sobreposta em que o monstro-espírito imaginado poderia tomar um 
corpo localizável. Os grandes olhos negros da menina-abelha, a um só 
tempo abertos e fechados, – não seria o espelho opaco uma espécie de 
olho aberto-fechado? – ecoam e projetam as emblemáticas palavras – de 
tom iniciático-profético – da menina-sonho primordial de Lewis Carroll – 
numa adaptação também cinematográfica, de Jan Svankmajer –, à guisa 
de cena-prefácio: “[...] you must... close your eyes... otherwise... you won’t 
see anything...” (SVANKMAJER, 1988). Ana, então, dorme – sonha – como 
uma herdeira tardo-neorrealista de Alice.

DOS OLHOS QUE JÁ PODEM VER

O primeiro contato da Ana pós-frankesteiniana com a alteridade 
monstruosa se dá pelos olhos. Afirmo-o não apenas num nível pragmático-
formal óbvio – os olhos como um meio de contato –, mas, especialmente, 
num nível estético-temático autônomo: os “olhos” como coisa-em-si: 
objeto manipulável: um fim. Trata-se, nessa sequência metonímica, de um 
manequim do corpo humano para aulas de biologia: Ana é justamente a 
aluna que – por exigência da professora – conclui – coroa – a composição da 
figura monstruosa: coração, pulmão, estômago e, finalmente, olhos. Mais 
uma vez, a relação especular se evidencia, como se a menina não apenas 
tomasse consciência de seu próprio olhar, como também reafirmasse 
sua predisposição ao “registro” (voltando a Deleuze) do monstruoso – 
em fragmentos, restos, estilhaços: cisco –, através do olhar impossível 
– porque não artificial – do outro: um outro-manequim-monstro. 
Fundamental pontuar de que forma o silêncio – rasura que perpassa todo 
o filme – como uma espécie de cúmplice estético dos olhares e imagens 
deslizantes, emoldura a personagem no momento-chave descrito: Ana é 
escolhida pela professora por estar demasiado calada – apenas olhando 
– e ao ser questionada sobre a resposta “qual parte do corpo falta a 
Don José?” (ERICE, 1973 – tradução nossa), se mantém, novamente, em 
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silêncio. Caberia a Isabel – aquela que teorizou a natureza do “espírito” 
ficcional e engendrou uma nova possibilidade poético-narrativa, ou em 
outras palavras, conferiu “corpo” ao monstruoso – em voz sussurrante – 
deslizante –, segredar à irmã: “os olhos”.

DE REDUTOS E PEGADAS MONSTRUOSAS

“Diante de uma luz distante, perdida na noite, quem não sonhou com 
a choupana; quem, mais empenhado ainda nas lendas, não sonhou com a 
cabana do eremita? [...] [A] cabana é a solidão centralizada.” (BACHELARD, 
2008, p.48-49). A narrativa de Isabel empresta não apenas um “corpo” 
primordial, mas também um espaço primordial ao monstruoso, onde 
Ana – menina-nômade – passa a transitar como personagem: o epicentro 
externo – a segunda colmeia (o lar constituiria a primeira) – se materializa 
numa choupana como lugar a ser sonhado. Como delimita Bachelard, daí 
o esvaziamento cênico, além de completamente destituído de sujeitos e 
objetos, o próprio reduto se situa – isoladamente – numa vastidão nula: 
espécie de casa-na-árvore num deserto: um contra-idílio. Ana haveria de 
habitar e povoar – deslizar – pela “cabana do monstro” com seus olhares 
contagiosos: um olhar para o nada, mas um nada a ser sonhado. Não por 
acaso esvai-se a cena da descoberta da cabana com outra descoberta 
metonimicamente análoga: uma imensa pegada na terra contígua à 
construção em ruínas. E o que seria uma pegada senão o índice fotográfico 
desse nada assombrado – “irreal”, ou talvez, meta-real –, um potencial 
vértice articulador – inominável – entre presença e ausência, concretude e 
abstração, corpo e espírito?

DO TREM-MONSTRO

É razoável pensar O espírito da colmeia (1973) como um filme sobre 
esse algo – o nada a ser sonhado – do primeiro olhar: uma mirada meta-
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edênica: meninas-sonho criadora e criatura de uma narrativa desdobrada 
de outra narrativa sobre criação. Nesse aspecto, são as próprias imagens 
fundadoras do cinema que, aqui, deslizam pela obra de Erice: como 
conceber – nomear – uma cena em que Ana e Isabel presenciam – de 
modo epifânico-sublime – a passagem – monstruosa – de um trem?

Para as primeiras plateias que assistiram ao filme 
Chegada de um trem à estação La Ciotat, dos irmãos 
Lumière, a transmissão por uma câmera de uma 
imagem banal era uma experiência fantástica. O cinema 
começou no assombro, o assombro de que a realidade 
pudesse ser transcrita com tamanho imediatismo 
mágico. Tudo no cinema é uma tentativa de perpetuar e 
reinventar aquela sensação de assombro. Tudo começa 
com aquele momento, cem anos atrás, quando o trem 
entrou e parou na estação. (SONTAG, 2005, p.156)

Isabel – criadora – regula a própria contemplação catatônica – 
pode-se arriscar, estética – de Ana – criatura: ao perceber a chegada do 
trem e a irmã ainda sobre os trilhos, Isabel exclama a plenos pulmões: 
“Ana!”, resgatando-a. Num enquadramento aberto, ambas, então, são 
“atravessadas” por esse tem-monstro, criticamente assimilado por Isabel 
e esteticamente fruído por Ana. A cena põe em metapoético estado de 
performance o “assombro” do primordial trem cinematográfico – certa 
memória da infância do cinema – à luz – ou à sombra – desse “inominável” 
de um olhar nômade, em trânsito: é, pois, a mesma mirada deslizante que 
a menina lança – e espelha – à imagem de Frankenstein.

DO “FONDO ESCURO” DE ROSALÍA DE CASTRO

Descendente do “cinema de poesia” pasoliniano, o filme de Erice 
tangencia lateralmente suas referências “prosaicas”: Frankenstein, de 
Mary Shelley (2004) e La vie des abeilles, de Maurice Maeterlinck (1901), 
ambas deslizam pelo filme relativamente diluídas. Cumpre à poesia guiar 
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a cena propriamente literária mais impactante da narrativa: uma menina, 
colega de Ana e Isabel, vocaliza – em sala – um poema de Rosalía de Castro:

Ẍa nin rencor nin desprezo

Ẍa nin temor nin mudanzas,

Tan só un-ha sede..., un-ha sede,

D’un non sei qué, que me mata.

Rios d’a vida ¿onde estades?

¡Aire! qu›ó aire me falta.

—¿Qué ves n’ese fondo escuro?

¿Qué ves que tembras e calas?

¡Non veẍo! Miro, cal mira,

Un cego á luz d’o sol crara.

E vou caer alí en donde

Nunca ó que cai se levanta. (CASTRO, 1880, p.13)

O poema concentra, reforça e organiza as imagens fílmicas em motivos 
textuais: a associação entre “ver” – não exatamente “ver”, mas “mirar” – 
e “calar” confere certo tom de rasgadura no sentido – seja literal, seja 
simbólico – como fala: “um no sé qué que me mata”, refletido, por assim 
dizer, no “fundo escuro”: opacidade – silêncio – do próprio olhar. E da tela 
de cinema. É o terceiro sentido barthesiano (2015) – significância, não 
significação – que se impõe aqui e que se insinua em todo o filme – e no 
próprio corpo deste ensaio.

DA MENINA-ABELHA E DO FILME-COLMEIA

Ana observa uma colmeia artificial em sua casa: talvez a única cena em 
que a menina trava contato – ocular, obviamente – direto com as abelhas: 
o rosto da criança enquadrado – como reflexo especular – no vidro da 
colmeia: ápice físico-metonímico da figuração da menina-abelha, criatura 
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de seu pai demiurgo apicultor, e de sua irmã demiurga ficcional; mas ela 
própria corpo-manifestação desse mecanismo inominável – monstruoso – 
que orquestra a colmeia, ou seja, o “espírito da colmeia”, conceito-imagem 
de Maeterlinck que equivaleria ao “não sei o quê” do poema de Rosalía de 
Castro. Tem-se, portanto, um filme-colmeia – encadeado em verdadeiros 
“favos poéticos” geométricos e entretecidos – espacializado numa casa-
colmeia – restituindo, por sua vez, a arquitetura estilizada e a iluminação 
âmbar-solar-melíflua dos favos “reais” – que produz, consequentemente, 
uma menina-abelha, polinizadora de restos poéticos impenetráveis.

DO SANGUE COMO BATOM

São conhecidas, a partir de Baudelaire (1995), as estreitas relações 
entre o gato (e seu olhar) e a poesia – e entre a poesia e a maquiagem. 
Num segmento particularmente poético do filme, Isabel – menina-
feiticeira – fere e é ferida por seu gato preto; ao notar sangue em seu dedo, 
ergue um pequeno espelho e transforma o fluido vital – natural – num 
batom, espalhando-o pelos lábios: menina-esteta. Há, assim, toda uma 
propensão – ou codificação – ritualística e “estilizante” não apenas nessa 
cena, mas em toda narrativa, composta menos por ações que por motivos, 
fragilizando, em última instância, qualquer possibilidade de penetração 
psicológica “romanesca”: olhares deslizantes, não penetrantes: o espírito 
– ou monstro – da colmeia como aquilo que escapa – e se espalha como 
o batom –: desliza.

DO FORASTEIRO-MONSTRO

O breve encontro de Ana com um debilitado forasteiro na segunda 
colmeia – a cabana vazia – redimensiona os contornos do monstruoso: de 
certa maneira, o monstro, finalmente, tomaria um corpo reconhecível: não 
mais um manequim, um trem, um gato. Seguindo o ritmo ritualístico, a cena 
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joga com esse inominável de um tempo primordial em suspenso: o forasteiro-
monstro retribui a hospitalidade da menina, sempre em silêncio – que lhe 
oferece maçã, pão e mel (alimentos telúrico-essenciais) – performando uma 
singela mágica com seu relógio: um gesto de desaparecimento do objeto 
que simula o esgarçamento do próprio tempo narrativo, que já não passa: 
desliza. “Um subfilme mítico e infantil” (PASOLINI Apud AUMONT, 2004, 
p.94) – resquícios simulacrais de um tempo poético-artesanal dos contos de 
fada – constituiria um dos postulados – ou um ideal – do cinema de poesia 
de Pasolini; portanto, do cinema moderno: aquele que Deleuze teorizou em 
termos de uma “imagem-tempo”.

DA REALIZAÇÃO METAPOÉTICA DO MONSTRUOSO E DA 
MEMÓRIA POÉTICA DA MENINA-ESPÍRITO

Já próximo da finalização do filme, Ana – ela própria, agora, menina-
forasteira,– distante de casa, à noite, projeta nas águas de um lago 
– menina-Narciso – seu próprio reflexo transmutando-se no monstro 
frankensteiniano de James Whale (1931): a tela de cinema – indiscernível 
de seus olhos negros – foge à virtualidade mimética para deslizar o insólito 
na tessitura do “real”: utopia inominável: o trem perpassando o écran. 
Todorov questiona:

A visão pura e simples descobre-nos um mundo plano, 
sem mistérios. A visão indireta é a única via para 
o maravilhoso. Mas esta superação da visão, esta 
transgressão do olhar, não são seu próprio símbolo, e 
como que seu maior elogio? (2008, p.130)

Não por acaso, O espírito da colmeia encerra com Ana – menina-espírito –, 
já em casa, numa evocação – ou invocação –, pelo olhar à lembrança do 
monstruoso, fechando seus olhos até então abertos: sem ver, apenas olhando 
– Ana olha, mesmo com os olhos cerrados: mira o “fundo escuro” –, como no 
poema de Castro. Barthes daria o xeque-mate: “(...) distorção inconcebível: 
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como olhar sem ver? (...) É que o olhar, ao fazer economia da visão, parece 
retido por algo interior” (2017, p.102): algo que não se vê. O escuro silencioso 
dos olhos abertos da menina-espírito já não se distingue, pois, do escuro 
silencioso de seus olhos fechados. Não se distinguem, nem se nomeiam.
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EX-VOTOS E A COMUNICAÇÃO ICONOGRÁFICA 
ENTRE DOIS MUNDOS

Adriana Jordão

Nas prateleiras repletas de cabeças, pés, braços, seios, olhos, as 
partes figuradas de corpos humanos contam os milagres do não humano 
e relatam a crença da ação do invisível sobre a matéria: são os ex-votos. 
A milenar prática votiva de ofertar aos poderes sobre-humanos objetos 
em representação das mazelas humanas narra o intenso trânsito entre o 
terreno e o divino, pois se o padecimento e a dor aproximam o indivíduo 
dos seres alvo de devoção, a consagração da parte curada através da carne 
transfigurada em cera, madeira, plástico, gesso, alcança o transcendente, 
selando a relação entre o humano e o não humano, transportando a parte 
consagrada para “o outro lado” em uma comunicação entre mundos 
visível e invisível. E a coleção de objetos vai além, abrindo as portas para 
outra comunicação, esta entre os iguais, uma comunicação entre humanos 
cujo texto imagético ratifica publicamente o intercâmbio entre concreto e 
invisível, fortalecendo o conceito da fé.

Em A poética do espaço, Gaston Bachelard nos diz que “há sentido 
em dizer que se ‘lê uma casa’, que se ‘lê um quarto’” (2008, p.87); para 
o filósofo e poeta francês, lemos as narrativas que saltam de cômodos e 
objetos concretos, escutamos as histórias que trazem de longe no tempo e 
no espaço, impregnados que estão dos seres e suas experiências. Narram, 
como em pequenos contos, as histórias de seu uso, de sua produção, 
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falam da intencionalidade vinda do humano em produzi-los, em possui-
los, em formar com eles um conjunto orgânico, deixando naquilo que 
um dia fora somente material inanimado as marcas dos sentidos e da 
intimidade. É dessa forma que a memória do narrador de Lavoura arcaica 
surge em um capítulo-rol, onde o que se lê nas letras impressas no papel é 
uma longa lista de utensílios do cotidiano da casa, mas a narrativa lida no 
imaginário é aquela da história do contato íntimo destes objetos com os 
corpos de sujeitos em sua vivência diária, seu trabalho, o tempo vivido em 
simbiose com certas mãos: “uma pedra de moenda, um pilão, um socador 
provecto, e uns varais extensos, e umas gamelas ulceradas, carcomidas, 
de tanto esforço em suas lidas, e uma caneca amassada, e uma moringa 
sempre à sombra machucada na sua bica”. (NASSAR, 2009, p.62). Por 
seu potencial de significação, sua capacidade de transportar em forma 
imagética e representar com sua concretude todo um texto comunicável, 
os objetos se tornam narrativa, poesia, literatura.

Configuração inescapável para comunicar o imaginário, a linguagem 
– seja em forma de palavras em texto ou outros signos e símbolos que 
representem e que transportem palavras e texto para o pensamento – é 
a forma que o humano conhece para experienciar e comunicar o mundo. 
A narrativa permeia tudo que é humano, seja na compreensão mútua 
entre os seres, seja nos diferentes aspectos do pensamento individual 
ou na elaboração para si próprio dos conceitos que o formam; tudo, 
enfim, que cerca o humano precisa da mediação de uma narrativa para 
tornar-se inteligível.

Um texto de extrema riqueza pode ser lido, portanto, quando se 
entra em uma capela dedicada à prática ex-votiva, lugar comumente 
chamado de “sala dos milagres”, uma estrutura que reúne centenas de 
objetos que contam as histórias individuais de dor, gratidão, esperança e 
fé dos seres; histórias que se unem em uma coleção que apresenta uma 
narrativa maior, coletiva, uma história do humano e sua comunicação 
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com o divino, uma história do humano e suas crenças, da forma como seu 
imaginário percebe o mundo ao redor e com ele se envolve, a narrativa da 
comunicação iconográfica entre dois mundos, o visível e o invisível.

Os ex-votos, expressão vinda do latim, abreviação de ex-voto 
suscepto, o voto realizado, são objetos oferecidos pelos fiéis aos poderes 
sobre-humanos em reconhecimento a uma graça alcançada. Sempre 
transportando a marca do humano, surgem através de diferentes 
meios de representação: fotografias, cartas, mechas de cabelo, exames 
médicos, esculturas em materiais diversos, frequentemente em feição 
de corpos, órgãos, membros, remetendo suas representações aos 
milagres operados, aos pedidos atendidos. Embora não sejam uma 
prática religiosa oficial do catolicismo, pois não são reconhecidos ou 
estimulados institucionalmente, fazem parte há séculos da manifestação 
popular da fé e estão presentes em grandes santuários de peregrinação 
religiosa de católicos por todo o mundo.

Pesquisas como a de Luís Erlin Gomes Gordo em sua dissertação 
intitulada “Ex-votos midiáticos e a reconstrução da identidade da revista 
Ave Maria – a supressão dos ex-votos no início da década de 1970” 
apontam como o conteúdo renovador das práticas da religião católica 
após o Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, que instituiu, 
entre muitas modificações, o uso do vernáculo nas celebrações, parece 
ter causado uma gradativa diminuição do encorajamento, ainda que 
por instituições não oficiais da igreja, como revistas especializadas, da 
prática de ex-votos como forma de interlocução com os poderes invisíveis 
e consequente manifestação da fé. Tal dado nos leva a considerar um 
aspecto particular da prática ex-votiva, sua materialidade e similaridade 
às formas humanas de comunicação entre os indivíduos, uma forma de 
expressão da devoção que se aproxima das manifestações comuns ao 
humano, sua forma característica de comunicar. As barreiras que rituais 
litúrgicos celebrados em latim apresentavam para o envolvimento 
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mais efetivo do crente com o mistério da fé e para sua participação 
mais efetiva e direta nos rituais e sacramentos religiosos devem ser 
apreciadas quando pensamos os ex-votos como forma de comunicação 
que busca diminuir a distância que separa o humano do não-humano, 
que busca tornar conhecido e familiar aquilo que lhe é misterioso e 
vedado experimentar empiricamente.

A incompreensão do texto dos ritos transformava a celebração 
da missa em uma imagem, um grande índice apontando para uma 
significação, um objeto-símbolo da comunhão coletiva da fé. O texto 
não compreendido tornava-se um tableau vivo, um objeto estético, de 
contemplação, um ícone ao qual se projetava a crença do fiel, mas que 
excluía a possibilidade de participação ativa. Podemos, assim, considerar 
a expressão de fé dos ex-votos como saída para uma alienação do devoto 
diante de uma série de fatores: o não entendimento do textual no rito, 
devido à língua medium, o latim; o desejo de aproximação corpórea 
mais ativa, em uma conexão física que acrescesse tangibilidade àquilo 
percebido pelo imaginário; e a maior representatividade dos santos como 
seres mais próximos dos homens, como entidades que, embora tenham 
sido elevados à santidade, foram um dia terrenos, concretos, corpos vivos, 
consequentemente gerando uma maior identificação com os fiéis.

Em contraste a uma forma oficial e institucional, mas passiva e 
distanciada, de ligação com o sobre-humano maior representada pelas 
celebrações oficiais, as práticas e os ritos populares, como as romarias, as 
novenas, os cultos aos santos e os ex-votos trazem a possibilidade de uma 
expressão de fé que inclui o físico, o concreto, o palpável, portanto, algo 
muito mais compreensível e acessível aos indivíduos. Os corpos dos fiéis 
dão tangibilidade à fé, caminhando em peregrinação, tocando as imagens 
concretas – esculpidas à feição de corpos humanos – dos santos nos 
oratórios e santuários, deixando a seus pés a forma visível de uma crença 
inscrita em seu imaginário. O corpo físico através do qual o humano está 
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no mundo e nele se manifesta experimente a comunhão com a fé que 
anima seu conjunto de valores e conceitos do imaginário.

A prática ex-votiva como comunicação opera, no entanto, em duas 
esferas distintas, a do particular e a do coletivo. Em sua forma particular, 
dentro da relação individual e privada entre humano e sobre-humano, fiel 
e divindade, a comunicação se dá através de uma experiência cotidiana, 
uma proximidade ou afinidade com um determinado santo, muitas vezes 
com uma imagem cultuada em sua própria casa, comunicação em uma 
fórmula extremamente baseada nos conceitos terrenos de relação – 
um pedir, conceder, retribuir, uma conversa, uma intimidade ainda que 
aliada à reverência. Essa dinâmica garante uma renovação constante da 
presença do sagrado nas vidas dos fiéis. No momento de desamparo, o 
devoto recorre à entidade que lhe é familiar: comunica-se inicialmente 
através do pedido, o sobre-humano responde com a graça, e o fiel retoma 
a comunicação agradecendo e, nos casos das promessas, ofertando o 
objeto ou o ato em reconhecimento do milagre.

Esse movimento envolve três questões que devem ser ressaltadas: a 
vulnerabilidade do humano e a busca do sobre-humano como sentido; o 
desejo de comunicação com o outro lado, o invisível, para dar densidade 
ao sentido; e o objeto como índice da relação entre humano e sobre-
humano, logo, prova material do sentido buscado. Deixando de lado a 
seara de detratores e defensores da religião e excluindo a possibilidade 
de atestarmos a existência ou não do divino, afirmamos ter em mente 
neste ensaio considerações puramente especulativas e teóricas acerca da 
fé; as conjecturas aqui desenvolvidas pensam a fé como um fenômeno 
constitucional ao humano, mas não pretendem discutir a veracidade 
daquilo em que se crê. Como fenômeno humano, a fé protege contra uma 
vulnerabilidade, aquela diante do desamparo constitucional de sujeitos 
diante da morte, da doença, do desconhecido que nos espera além dos 
portais da vida que conhecemos, para a qual o conceito da divindade e do 
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mundo além do visível são uma defesa, uma saída. O humano confronta, 
em seu imaginário, sua condição de finito pela morte com seu desejo de 
eternidade e seu medo do desconhecido, e descobre na fé as âncoras de 
sentido e significado que o visível não pode lhe dar. Crer é a forma de 
atravessar para o outro lado e lidar, portanto, com sua vulnerabilidade.

Surge, neste ponto, a segunda questão mencionada acima, aquela 
da comunicação entre visível e invisível. Se o imaginário concebe o 
mundo invisível como saída para a inerente vulnerabilidade diante do 
desconhecido pós-vida terrena, é preciso participar dele ainda antes de 
cruzar seu portal, interagir e travar com o outro mundo, ou o outro lado, 
uma interlocução que reafirme os sentimentos da fé; para os sujeitos cujos 
corpos duplicados figuram nas prateleiras das salas de milagres, onde essa 
experiência pode ser alcançada na comunicação com o outro lado através 
de suas orações, de seus pedidos e promessas e na consagração de parte 
de si ao outro lado. Um outro lado que responde a ele, um não humano 
que se comunica com o humano, que olha por ele, que o considera – e 
a comprovação está na resposta dada ao humano em forma de cura, o 
alcançar da graça. A consagração ao divino cria um duplo invisível da 
parte do corpo, da imagem em fotografia, da história narrada em carta, 
um pouco do humano que ele vê transportado para o outro lado através 
do imagético; sua parte fez a travessia em consagração e este pouco agora 
pertence ao transcendente.

O humano concebe seu imaginário a partir das experiências que 
conhece, a partir do mundo que lhe é dado, o mundo onde ele se manifesta, 
logo, sua concepção de um mundo invisível é feita à semelhança daquele 
visível, onde a comunicação predominante entre os seres se dá por via 
de linguagem, falada ou iconográfica. Os fiéis tomam de empréstimo a 
forma estabelecida e a aplicam na comunicação entre os mundos visível 
e invisível, na conversação necessária para a manutenção da fé. Vai-se ao 
divino em busca de ajuda, trava-se o pedido, recebe-se a dádiva, retorna-se 
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em agradecimento e reconhecimento da graça. A parte do corpo curada é 
consagrada através da carne transfigurada em objeto de cera, a harmonia 
matrimonial retomada é agradecida através da fotografia do casal, a 
gravidez conseguida é representada no pequeno berço de madeira; essas 
narrativas alcançam o transcendente, selam a relação entre o humano e o 
não humano, perpetuam a conversa com o outro lado.

A terceira questão proposta, isto é, o objeto como signo da 
interlocução entre visível e invisível, é o ícone celebratório da memória 
desta comunicação, e este precisa ser concreto, visível. O alcançar da 
graça pedida não pode ser o fim da comunicação; é preciso marcá-lo com 
um ato e um índice em torno do qual a narrativa da graça alcançada se 
perpetue. A peregrinação é o ato e o ex-voto é o índice. É neste objeto-
oferenda que se fixa uma memória múltipla: a memória do gozo da graça 
alcançada; a memória da eterna presença da vulnerabilidade dos corpos à 
doença e à dor; a memória da presença sobrenatural na vida do humano 
– essa é a narrativa trazida pelo objeto.

O corpo físico restituído retorna em peregrinação para entregar suas 
partes em iconografia, dar algo de si ao santo, replicando-se em objeto 
concreto que medeia sua crença no invisível e reafirma a certeza da 
comunicação entre os dois lados. O objeto entregue vira texto, e a sala dos 
milagres jamais terá condição de depósito estático de objetos de parafina, 
papel, madeira – ela é uma obra viva narrando a história do humano, de 
uma forma de escapar à vulnerabilidade, escapar à impotência diante de 
uma natureza humana limitada e fadada à morte.

Enquanto a realização do voto, a manifestação do milagre e o 
pagamento da promessa são estágios da prática votiva que ficam na 
esfera do privado, um outro aspecto desta manifestação adentra a esfera 
do público. Quando as narrativas em forma de objetos são entregues em 
um santuário, elas passam a formar em conjunto uma nova narrativa, 
aquela da presença da fé no imaginário do humano como fenômeno, a 



O Inumano e o monstro

36

narrativa de um modo de considerar a vida humana algo além de sua 
forma concreta e corpórea, terrena e visível; desta forma, a narrativa não 
mais se dirige aos poderes sobre-humanos, mas passa a comunicar aos 
outros humanos um valor partilhado pela coletividade a que fazem parte. 
O texto modifica sua interlocução e as conversas privadas entre humanos 
e divindades se tornam agora uma comunicação pública de experiência 
entre aqueles que dividem um mesmo imaginário – os próprios humanos. 
O agradecimento pela graça alcançada, ao tornar-se público, ganha em 
significado, passando para a categoria de testemunho, de autenticação de 
um dado pensamento.

O caráter público dos ex-votos torna-os objetos semióforos, isto é, 
símbolos que alteram a realidade do observador no momento em que seu 
significado é compreendido. Os objetos semióforos não pertencem à esfera 
do utilitarismo, são regidos pelo estatuto do subjetivo, dos significados 
além de sua forma material, das coisas às quais um valor foi conferido. 
Trazem para frente, expõem, um signo ou sinal (semeion + phorus) que não 
lhes é inerente à forma ou à função e alteram a realidade do espectador 
modificando sua experiência, acrescentando conceitos a seu imaginário. 
Os ex-votos são objetos dotados de um significado por nascimento, assim 
como as bandeiras (que são semióforos de pertencimento pátrio), pois 
sua manufatura já implica não seu uso prático, mas a função de índice, já 
nascem como texto, como narrativa. Se contam da graça alcançada em 
forma de agradecimento e recompensa ao poder sobre-humano em uma 
manifestação individual, são também um ato público de reconhecimento, 
um ato que ultrapassa o sentido de comunicação entre fiel e entidade 
superior para tornar-se difusão de crenças dentro de uma comunidade.

Cada ex-voto entregue será agente articulador de uma sofisticada 
trama de valores e sentidos simbólicos. As comunicações iconográficas 
individuais entre os dois mundos, visível e invisível, quando tomadas em 
conjunto, criam uma polifonia pública, um discurso voltado aos pares, aos 



O Inumano e o monstro

37

observadores concretos do mundo visível, e passam a narrar ao humano 
um comportamento dos humanos.

Uma cultura resulta do esforço e dos movimentos da sociedade, que 
modelam uma determinada imagem de si para seus membros individuais. 
Os acervos museológicos, por exemplo, ou as coleções de um patrimônio 
cultural, reúnem peças que ao contar a história de uma dada comunidade 
participam, ao mesmo tempo, do processo de estabilizar essa história, 
estabelecendo uma narrativa sobre essa comunidade, consolidando 
uma identidade social coletiva. Assim, os santuários que recebem os ex-
votos medeiam para os observadores uma narrativa cultural da fé a qual 
pertencem, um texto que fala daquilo que lhe é constitutivo. O caráter 
público dos ex-votos como narrativa não é mais aquele de uma comunicação 
com o divino; o que se estabiliza com tal narrativa é a possibilidade de 
manutenção de uma dada crença, é a viabilização de um pensamento de 
um grupo ou cultura específica. Tradição e herança cultural são discursos 
que requerem manutenção, investimento de sentido para que os seres 
se reconheçam como participantes de um dado grupo, herdeiros de um 
capital partilhado de valores.

Para o pesquisador e professor José Reginaldo Santos Gonçalves:

Seja no contexto de seus usos sociais e econômicos 
cotidianos, seja em seus usos rituais, seja quando 
reclassificados como itens de coleções, peças de 
acervos museológicos ou patrimônios culturais, os 
objetos materiais existem sempre, necessariamente, 
como partes integrantes de sistemas classificatórios. 
Esta condição lhes assegura o poder não só de 
tornar visíveis e estabilizar determinadas categorias 
socioculturais, demarcando fronteiras entre estas, como 
também o poder, não menos importante, de constituir 
sensivelmente formas específicas de subjetividade 
individual e coletiva. (2007, p. 8)
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A comunicação iconográfica entre mundo visível e invisível, 
representada pelos objetos expostos na sala dos milagres, passa a 
discurso constitutivo e perpetuador de uma dada forma de pensar, 
influenciando a percepção dos observadores, estabilizando o conceito 
da fé no coletivo. “Assim, no ser, tudo é circuito, tudo é rodeio, retorno, 
discurso, tudo é rosário de permanências, tudo é refrão de estrofes sem 
fim.” (BACHELARD, 2008, p.217).

O observador-leitor que lê na lista de objetos descritos em um capítulo 
de um romance muito mais que um arrolar de utensílios, que ali lê uma 
vida partilhada em família no cotidiano de trabalho, lê tradições e leis 
familiares que amarram a memória atemporal dos seres, lerá em uma sala 
de milagres a narrativa da vulnerabilidade e potência de fé do humano, 
reconhecerá o consagrar do humano na busca da comunicação entre 
os dois mundos nos inquietantes objetos que buscam replicar as dores 
dos sujeitos através dos pedaços dos próprios sujeitos. Assim podemos 
ler os ex-votos, narrativas que formam o entremeio do imaginário para o 
concreto, o entremeio do visível para o invisível.
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FICÇÃO, A CASA ASSOMBRADA DE 
VIRGINIA WOOLF

Davi Pinho

Becoming has to do with emptying out the self, opening it out 
to possible encounters with the “outside”. Virginia Woolf’s 
intensive genre is exemplary here, in that the artist’s “eye” 

captures the outside world by making itself receptive to the 
totality of perception. What gets activated is a seemingly 

absent-minded floating attention or a fluid sensibility that 
is porous to the outside and which our culture has coded as 

“feminine”. This sensibility is central to the creative process. 
It combines the accuracy of the cartographer with the 

hypersensitivity of the sensualist in apprehending the precise 
quality of an assemblage of elements, like the shade of the 

light at dusk or the curve of the wind just before the rain falls.

Rosi Braidotti

“A qualquer hora que você acordasse havia alguma porta batendo. De 
quarto em quarto eles iam, e de mãos dadas, erguendo aqui, abrindo ali, 
certificando-se – um casal de fantasmas”i (WOOLF, 1921, p.163). É assim 
que Virginia Woolf inicia “A Haunted House”, ou “Casa Assombrada” na 
tradução de Leonardo Fróes ([1921] 2005). O curtíssimo conto começa 
com a imagem desse dócil casal de fantasmas, que tateia no escuro, 
virando maçãs, derrubando livros, mas com cuidado para não despertar 
os viventes. Por outro lado, sensíveis à presença invisível do casal, a 
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narração em primeira pessoa do plural, “nós”, diz que nada adiantava 
a preocupação dos outros, os mortos, pois os viventes seguiam os sons 
fantasmagóricos sem medo, esperando que os mortos achassem o “it” 
que tanto procuravam pela casa silenciosa – e eles vão achando esse it 
pela casa toda – no jardim, no sótão, na sala de visitas. A casa estava 
tomada pelo it que eles procuravam sem saber ao certo do que se tratava. 
Em primeira pessoa, um dos fantasmas repete que, em meio à procura 
incessante, suas mãos “continuavam vazias” enquanto a casa pulsava, 
delicadamente, como as batidas de um coração: “safe, safe, safe” [“Em 
segurança, em segurança”] (WOOLF, 1921, p.164), traduz Fróes perdendo 
o eco rítmico que Woolf cria entre a palavra safe e um coração pulsante. 
Repentinamente, o pulso para, quando, seguida de reticências, uma 
voz citada entre aspas diz: “o tesouro enterrado; o quarto...”ii (WOOLF, 
1921, p.164). Assim, pulsando por entre objetos, os fantasmas pausam 
no umbral do quarto dos novos proprietários da casa, caminhando para o 
encontro cabal.

Este ensaio tem como título alternativo “Ficção, uma casa 
assombrada” porque a questão estética que marca a obra de Virginia 
Woolf se entrelaça de forma sugestiva à questão política que assombra 
todos os seus ensaios e romances neste conto de duas páginas. O it que 
os fantasmas procuram é “joy”, a alegria. E o quarto é onde o amor se 
concretizava em beijos e carícias do casal de outrora. É após a introdução 
da palavra “quarto” que a divisão entre o casal de fantasmas e o casal de 
viventes se materializa no texto em uma interessante imagem, quando, 
ao olhar através da janela, um errante raio de sol faz a narradora afirmar 
que “a morte era o vidro; a morte estava entre nós dois; primeiro indo à 
mulher, há centenas de anos, deixando a casa, lacrando todas as janelas; 
os quartos escureciam. Ele as deixava, mulher e casa, ia para o Norte; 
ou para o Leste [...]” (WOOLF, 1921, p.164)iii. As confusas referências 
pronominais indicam divisões múltiplas, janelas envidraçadas em 
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primeiro plano entre os mortos e os vivos que rapidamente são 
transmutadas em uma janela entre “ele” e “ela”, o fantasma do homem 
e o da mulher. Interessantemente, o raio de sol vira um raio antigo, de 
quando os mortos viviam. Essa luz do mundo de fora da casa, do mundo 
público, não se materializou em vida para o homem e para a mulher que 
agora assombravam o casal que vivia na casa, sempre atentos aos sons e 
aos rastros dos que vieram antes. Na imagem, existe uma ancestralidade 
feminina, para quem o vidro veio antes, e uma masculina, dele que pode 
ir atrás dos raios de experiência, mas que, na morte, vê que era lá, no 
quarto, ao lado dela, que estava enterrada a alegria – aquele it que pulsa 
em segurança no centro misterioso do mundo das coisas.

Isso nos remete ao final de A Room of One’s Own (1929). É à janela, 
imagem dominante para a investigação filosófica na obra de Woolf, que 
Mary, a narradora tecida por Woolf em suas primeiras páginas a partir do 
eu-lírico folclórico que canta “A Balada das Quatro Marias” (WOOLF, 1929, 
p.5), imagina como quebrar janelas no quarto que a mulher já detinha em 
1929. Sua questão é como escapar da sentença puramente feminina e da 
puramente masculina – ou, como ultrapassar a lei fálica que a linguagem 
enquadra1. Pensando nisso, proponho aqui uma breve reflexão sobre o 
feminino e o masculino enquanto posições espectrais da linguagem que, 
na obra de Woolf, só são superadas através de um gênero intenso, como 
define Rosi Braidotti em Nomadic Theory (2011, p.150): a desconstrução do 
gênero literário enquanto proposta ética de uma política por vir, através 
e para além da identidade. Ou seja, se há em Woolf, declaradamente 
desde 1929, uma prática desconstrutivista ao privilegiar a ficção enquanto 
instância de reescritura da história, o conto de Woolf revela esse impulso 
antes, em suas metáforas e nos sentidos que seus sons promovem – a 
casa que pulsa em segurança, por exemplo.
1  PINHO, Davi (2017). “Virginia Woolf costura à janela: em busca de uma textualidade 
andrógina”. In: PINHO, Davi; MEDEIROS Fernanda (Orgs.). Literaturas de Língua Inglesa: 
leituras interdisciplinares II. 1.ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, (2), p.21-34.
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Primeiramente, vale pensar o conto woolfiano. A primeira publicação 
da Hogarth Press, editora fundada por Leonard e Virginia Woolf, foi o hoje 
cobiçado volume Two Stories (1917), que trazia o conto “Three Jews”, de 
Leonard Woolf, e “The Mark on The Wall”, de Virginia Woolf. Tendo em 
vista o marco da guinada modernista que é o conto de Virginia Woolf, já 
é consenso entre os pesquisadores da autora pensar que sua prosa curta 
serve como lugar de investigação do fragmentário, da multivocalidade e 
da agilidade imagística que ela defende a partir de 1919 com “Modern 
Fiction” e que põe em prática a partir de 1922, com Jacob’s Room 
(GOLDMAN, 2006). Desde seu primeiro romance, a identidade do texto 
literário (genre) e a identidade de gênero (gender) criam uma grande zona 
de tensão na obra da autora – certa crise dos gêneros. Já em 1915, Rachel 
Vinrace, protagonista de seu romance de estreia, The Voyage Out, esboça 
o conflito entre sua derruída representação, uma identidade forjada 
na tradição realista que lhe confirmara mulher, e aquilo que ela tenta 
entender ser em frases quebradas, marcadas por reticências e símiles 
incompletas (WOOLF, [1915] 2009). Ali, na inauguração do romance 
woolfiano, as crises de genre e gender já se confundem temática, mas não 
formalmente. Como disse, é a partir de Jacob’s Room ([1922] 2008) que 
Woolf flexiona a própria forma do romance – em fragmentos, monólogos 
interiores, inversões verbais alucinantes – para investigar os paralelos 
entre essas crises.

Nesse sentido, suas personagens se remetem anacronicamente à 
pergunta de Bernard em The Waves: “Quando eu digo para mim mesmo 
‘Bernard’, quem vem?”iv ([1931] 2009, p.65), não apenas em sua forma de 
solilóquios interpolados, mas também na questão que ali se abriga. E ela 
é: como vir a ser o que já sou, ou melhor, vir a achar o que de mim resta em 
meu nome, em meu sexo, em meu gênero, em meu país. No movimento 
de uma onda que quebra em nossa fala, Woolf acha nos monólogos 
interiores a forma de circunscrever suas personagens, mas ainda assim as 
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deixa abertas nos silêncios que suas narradoras, ou seus interlúdios, no 
caso de The Waves, preenchem com imagens especulativas.2

Mas se há uma divisão em duas fases do romance woolfiano, a única 
coletânea de contos que Woolf publicou em vida, Monday or Tuesday 
(1921), antecipa a confusão de forma e conteúdo que marca sua produção 
novelística.3 É ali que o tecido entre Being e Nonbeing, aquela filosofia 
que Woolf arrisca ao final da vida (“A Sketch of the Past”), se esgarça 
entre identidade de gênero e os limites da narrativa realista, o genre em 
crise. A narradora de “The Mark on The Wall” (1917) nos anuncia isso 
claramente ao dizer que não averiguar e definir o que é afinal a marca 
na parede (um caracol!) é não fazer um elogio à tradição da linguagem 
comunicativa, que, de uma forma ou outra, se constitui através e para o 
tempo da história – teleológico, falocêntrico, de ou para homens, diria Julia 
Kristeva em “Stabat Mater” (1977). Dar à história o tempo da memória, 
dos afetos individuais e da fragmentação discursiva, é contemplar outra 
materialidade e temporalidade que extrapolam qualquer ilusão de 
teleologia. Aqui, revela-se uma ética dos afetos com outros de nós – o que 
sempre explode na relação de humanos com os “objetos sólidos” sobre os 
quais a língua lançou seus limites.

Isso, talvez, melhor se metaforize na imagem de outro caracol em 
um conto que Woolf também coleta em Monday or Tuesday, aquele que 
é o ponto central de “Kew Gardens” (1919), no qual os humanos passam 
apenas em flashes, tão transitórios frente à temporalidade da lesma 
que se arrasta lentamente com sua concha. O primeiro fragmento de 

2  PINHO, Davi (2015). “As ondas quebram em Bernard: por uma nova leitura de The 
Waves”. Gragoatá (UFF), (20), 454-464.
3  Vale notar que, em Monday or Tuesday (1921), Woolf coleta alguns contos publicados 
anteriormente – como “The Mark on The Wall” (1917), publicado em Two Stories; “Kew 
Gardens” (1919), publicado em livro pela Hogarth Press; “An Unwritten Novel” (London 
Mercury, 1920); e os inéditos “A Haunted House”, “A Society”, “Monday or Tuesday”, “The 
String Quartet” e “Blue & Green”. Já o celebrado “Solid Objects” foi publicado em 1920, na 
revista The Athenaeum.
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interação humana capturado no ritmo da lesma é o de um marido e de 
uma mulher – ele em reminiscências de amores não correspondidos, ela 
revivendo o afeto maternal de sua infância que agora informa seu carinho 
por seus filhos – já revela as complicações entre gêneros que a forma do 
conto woolfiano produz. Não por acaso, em sua entrada de diário de 26 
de janeiro de 1920, Woolf usa “The Mark on The Wall”, “Kew Gardens” 
e “An Unwritten Novel” – que, segundo ela, “dão as mãos e dançam 
em unidade”v – como “alguma ideia de uma nova forma para um novo 
romance”vi (D 2, p.13-14). É tal “unidade” que começa a informar o que 
viria a ser Jacob’s Room.

A virada de Monday or Tuesday aponta para o gênero intenso que Rosi 
Braidotti identifica ao ler as cartas e romances de Woolf: textos rizomáticos, 
que fazem de seus fragmentos pontos de entrada para alteridades radicais 
(2011, p.166). A enfadonha expressão “fluxo de consciência”, forjada nos 
limites do sujeito que se lança a reflexões pessoais e intrasferíveis, é melhor 
entendida assim: potentia, formas não encarnadas de poder, virtualidade, 
imaginação em movimento, multivocalidade que chama alteridades 
também multivocais a se encontrarem e fazerem do outro um lugar de 
comunhão. Isso de maneira alguma nega a carne, mas mobiliza os corpos a 
se afetarem para além da biopolítica. Aqui, penso com Braidotti, se aventa 
algo que muda o próprio corpo, que lhe desnuda os nomes estáveis. Zoé, 
para Braidotti (2011, p.162-165), a vida orgânica do mundo, é o grande 
plano de imanência que mobiliza os blocos de devires em direção ao corpo 
que não mais funciona sob a redoma docilizante do capitalismo – um corpo 
sem órgãos, se pensarmos nos platôs de Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(1980, p.11-34). A literatura de Woolf sempre se lança à Zoé para procurar 
a “alegria”, um lugar de comunidade corpórea que acomode as diferenças 
– mesmo que apenas momentaneamente (BRAIDOTTI, 2011, p.163), no 
compasso de uma lesma. Poderíamos pensar aqui nas águas em seus 
romances pós-1922, nas flores, nos animais – mas, ao lado dessas imagens, 
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penso aqui na sua “marca na parede”, nos seus “broches”, seus “pinos de 
telha” e em todos os “objetos sólidos” que apareceram em seus contos.

Ficção é mesmo a casa assombrada de Virginia Woolf. Os fantasmas 
são Pai, Mãe e Mundo – com letras maiúsculas, algo que se materializa 
em sua entrada de diário de 27 de junho de 1925 ao dizer que precisa 
de uma nova palavra para suplantar a palavra “romance” no processo de 
escrita de To The Lighthouse (1927), romance que Woolf se dá como tarefa 
para aceitar seu lugar em sua constelação familiar, entre Mãe e Pai: “uma 
nova ----- por Virginia Woolf. Mas o que? Elegia?”, ela se pergunta (D 3, 
p. 34)vii. De 1925 a 1928, ela investiga os limites entre os fatos da vida 
(granite, granito) e uma narração que investigue a qualidade imaterial de 
toda forma de vida (rainbow, arco-íris), o que nos dá os famosos ensaios 
“The New Biography” (1927) e “The Art of Fiction” (1927), e o romance-
biografia Orlando (1928). Não por acaso, ao editar a terceira coletânea 
póstuma de ensaios de Virginia Woolf, Leonard Woolf (1958) dá o título de 
Granite and Rainbow ao volume, que divide em duas grandes seções: “A 
arte da ficção” e “A arte da biografia”. Assim nasce a ideia de “life-writing” 
em Virginia Woolf: escrita como inscrição de novas vidas a partir de novas 
grafias, a colagem do granite ao rainbow em mosaicos fragmentários.

Entretanto, se os fantasmas são Pai, Mãe e Mundo, volto à 
importância de “A Haunted House”, conto que aparece em Monday 
or Tuesday em 1921, mas que é escolhido para intitular a coletânea 
póstuma organizada por Leonard Woolf em 1944, A Haunted House and 
Other Stories – o que revela que Leonard o entendia como uma obra 
exemplar do conto woolfiano. No prefácio à sua edição, Leonard nos diz 
que Virginia Woolf havia planejado republicar seus contos de Monday or 
Tuesday ao lado de outros que ela havia publicado em revistas ao longo 
dos anos (1944, p.v-vi). Ele nos diz que o conto era o lugar de rascunho 
de Woolf, lugar de intervalo da própria escrita, um remédio para suas 
longas horas de trabalho nos romances. Se aceitamos tal ideia, o que 
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se rascunha em “A Haunted House” é o que viria a ser, por um lado, 
a opressão do fantasma feminino que Woolf diz matar em autodefesa 
em “Professions for Women” ([1931] 1942), o Anjo do Lar, e ao mesmo 
tempo aquele fantasma masculino que se coloca para a mulher enquanto 
sentença, a língua do pai pela qual a mulher precisa falar ou morrer, 
como já aparece em “Men and Women” ([1979] 1920).

Essas presenças fantasmagóricas nos ensaios de Woolf constituem 
posições hereditárias às quais todos os seres falantes são remetidos ao 
adentrarem a linguagem – almas penadas que regulam o corpo vivente, 
que tentam docilizá-lo, fazê-lo funcionar para o Estado nas posições 
identitárias que lhe são úteis. Pensando com Michel Foucault, nesses 
ensaios Woolf aponta que o corpo está investido diretamente em um 
campo político, já que as relações de poder têm controle imediato sobre 
ele: “elas investem nele, o marcam, o treinam, o torturam, o forçam a 
realizar tarefas, a atuar cerimonias, a emitir sinais” (FOUCAULT, 1984b, 
p.173)viii. Dessa maneira, o corpo nasce como força de produção que 
é investida de poder a partir de seu uso econômico. No entanto,se 
o corpo é o objeto de performance do poder, a alma, para Foucault, 
nasce de métodos punitivos, de supervisão e controle. A alma não é 
substância, afirma o filósofo, mas um elemento no qual certos tipos de 
conhecimento são articulados, e no qual a combinação desses elementos 
de supervisão criam novas formas de conhecimento que docilizam os 
corpos em seu raio de observação. Assim, ele conclui que “a alma é o 
efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma é a prisão do 
corpo” (FOUCAULT, 1984b, p.177)ix. Se pensarmos nessas linhas, Woolf 
diz em seus ensaios que as palavras Mulher e Homem constituem as 
primeiras almas quando nós adentramos a linguagem – antes mesmo de 
nossa nacionalidade, de nossas lealdades familiares e de tantos outros 
nomes-fantasmas-identidades que reproduzimos automaticamente, 
como diz em Three Guineas (1938).
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Essa poderia ser uma chave de leitura interessante para o conto 
críptico sobre o qual pensamos agora, “A Haunted House”. Contudo, 
explodindo o método conversacional que também marca os ensaios de 
Woolf, no conto, a casa assombrada continua a pulsar: “safe, safe, safe” 
batia alegremente o pulso da casa. Aqui, entre aspas, Woolf parece trazer 
a própria casa como mais uma voz em sua orquestra, e, se assim lermos, 
a casa diz: “O tesouro é seu” (WOOLF, 1921, p.164). Dessa maneira, entra 
em cena a terceira presença fantasmagórica que sempre permite que 
Woolf quebre janelas em suas casas fictícias, que ultrapasse o estado das 
coisas para imaginar o que resta para além dos nomes, das identidades: 
o não humano – os objetos, a natureza. Ao cair um último “peregrino raio 
de sol” que faz as árvores protelarem a escuridão, em primeira pessoa 
ouvimos um dos fantasmas dizer que “tão fino, tão raro, cravado tão 
friamente sob a superfície, o raio que eu sempre procurei queimava além 
da vidraça”, seguido por uma mudança para a primeira pessoa do plural 
que novamente estabelece o vidro entre os viventes e o fantasma, afinal 
“a morte era o vidro”:

“Em segurança, em segurança”, batia alegremente o 
pulso da casa. “O tesouro é seu.”

O vento ruge na alameda. As árvores encurvam, 
dobram-se de variadas maneiras. O luar se esparrama 
e respinga forte na chuva. Mas direto da janela vem o 
facho de luz. A vela queima tesa e quieta. Pervagando 
pela casa, abrindo as janelas, cochichando para não nos 
despertar, o casal de fantasmas procura sua alegria. 
(WOOLF, 1921, p.164)

No limiar entre morte e vida, a luz quebra o rastro masculino e feminino 
– aqui interessantemente projetado para o vidro, superfície transparente 
ou reflexiva, dependendo da luz – e permite que o casal suba, devagar, 
até o quarto onde dormem os viventes. Nessa imagem de fim de dia, 
orquestrada pela narrativa que pula de um “Eu” fantasma para um “Nós” 
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viventes, se articula o impasse final entre morte e vida. No claustro da 
casa que ecoa o passado, como Woolf descreveu sua própria experiência 
vitoriana na casa de sua família em Hyde Park Gate no conto “A Sketch of 
the Past” ([1976] 1985), são os fantasmas que abrem janelas para arejar o 
que poderia se reproduzir com facilidade na casa. Ao chegarem ao quarto, 
a mulher-fantasma abre sua fantasmagórica vestimenta como se fosse 
deitar-se com os que dormem enquanto o homem-fantasma protege a luz 
de um lampião espectral, que se confunde com a luz da lua sobre o casal 
de viventes. Eles agora encaram a vida daqueles que dormem, procurando 
neles aquele bem maior enterrado nas coisas: a alegria, sua alegria.

Como a folha e o táxi em A Room of One’s Own (1929) ou, de outra 
maneira, os “corpos mortos e casas arruinadas” em Three Guineas (1938), 
é o não humano que cria um plano de imanência onde todas as vidas 
se encontram. O afeto, de acordo com Rosi Braidotti, é a única arma 
política para lançar sujeitos à procura erótica por uma desfamiliarização 
ética, ou seja, uma negociação identitária que é sempre momentânea 
e fragmentária, que se quer “tal” – homem ou mulher, por exemplo –, 
apenas em circuitos de interação súbita, uma subjetividade nômade em 
devir-outro – homem, mulher, animal. Só a partir do afeto podemos pensar 
em uma “ética de sustentabilidade, eros de afirmação” (BRAIDOTTI, 
2011, p.162). Só assim se explode os limites da linguagem humana, pensa 
Braidotti. Em toda a ficção de Woolf, é a partir dessa nova ética do cosmos 
que a escrita funciona – e talvez seja melhor entender sua virada andrógina 
(1929) dessa maneira, uma confusão entre o político e o estético.

Matar o anjo do lar é condição da mulher do tempo de Woolf, mas como 
reutilizá-lo é a questão que sua escrita movimenta. E além, pensar o fantasma 
feminino que tira sua roupa nessa cena final implica, necessariamente, 
em uma profanação. Giorgio Agamben (2007) pensa a profanação como 
exercício da dessacralização daquilo que fora separado como objeto de 
veneração. A profanação marca o trânsito inverso ao do sacrifício religioso: 
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ela é o retorno de objetos do campo divino, sagrado, para o humano, 
profano. Se Woolf mata o fantasma feminino que assombra sua escrita 
em “Professions for Women”, gosto de pensar que, em uma aproximação 
com Agamben, em sua ficção ela abre esse fantasma para “a possibilidade 
de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, 
faz dela um uso particular” (AGAMBEN, 2007, p.66). Neste pequeno conto, 
em especial, o gênero intenso de Virginia Woolf procura novas formas de 
dividir a alegria que os fantasmas do passado tanto procuraram, mas sem 
reproduzir a máquina opressora que lhes fizeram homem e mulher em vida 
– o que profana (reutiliza e recoloca) os gêneros, por fim.

Talvez aqui ela nos fale mais que nunca. Hoje. Aqui. São tantos 
fantasmas que demandam novos usos, profanações. Termino então na 
voz de Woolf, fazendo de sua procura a minha:

“Em segurança, em segurança”, bate orgulhoso o 
coração da casa. Muitos anos...”, suspira ele. “De novo 
você me achou.” “Aqui”, murmura ela, “dormindo; no 
jardim, lendo; rindo, rolando maçãs no sótão. Foi aqui 
que nós deixamos nosso tesouro...”. Dobrando-se, sua 
luz ergue em meus olhos as pálpebras. “Em segurança! 
em segurança!”, bate descontrolado o pulso da casa. 
E eu, despertando, grito: “Oh, é isto o seu – tesouro 
enterrado? A luz no coração”. (WOOLF, 1921, p.165)

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio (2007). “Elogio da profanação”. In: ______. Profanações. 
Selvino Assman (Trad.). São Paulo: Boitempo Editorial. p.65-81.

BRAIDOTTI, Rosi (2011). Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti. New York: 
Columbia University Press.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix ([1980] 1996). “28 de novembro de 1947 - Como 
criar para si um corpo sem órgãos?”. Aurélio Guerra Neto (Trad.). In: ______. Mil 
Platôs. (3). São Paulo: Editora 34.



O Inumano e o monstro

50

FOUCAULT, Michel (1984a). “Docile Bodies”. In: FOUCAULT, Michel; RABINOW, 
Paul (Ed.). The Foucault Reader. Toronto: Penguin Books. p.179-187.

______ (1984b). “The Body of the Condemned”. In: FOUCAULT, Michel; 
RABINOW, Paul (Ed.). The Foucault Reader. Toronto: Penguin Books. p.170-178.

GOLDMAN, Jane (2006). The Cambridge Introduction to Virginia Woolf. 
Cambridge: Cambridge University Press.

KRISTEVA, Julia ([1977] 1986). “Stabat Mater”. A. Goldhammer (Trad.). In: MOI, 
Toril (Ed.). The Kristeva Reader. Oxford: Blackwell Publishers. p.160-187.

WOOLF, Leonard (1958). “Editorial Preface”. In: WOOLF, Virginia; WOOLF, Leonard 
(Ed.). Granite and Rainbow. Londres: Harcourt. p.7-8.

______ (1944). “Foreword”. In: WOOLF, Virginia. Leonard Woolf (Ed.). A Haunted 
House and Other Stories. Londres: Harcourt. p.v-vi.

WOOLF, Virginia (1921). Monday or Tuesday. Londres: The Hogarth Press.

______ ([1931] 1942). “Profession for Women”. In: ______. Leonard Woolf 
(Ed.). The Death of The Moth and Other Essays. London, Harcourt.

______ ([1921] 1944a). “A Haunted House”. In: ______. Leonard Woolf (Ed.). A 
Haunted House and Other Stories. Londres: Harcourt. p.3-5.

______ ([1921] 1944b). “The Mark on The Wall”. In: ______. Leonard Woolf 
(Ed.). A Haunted House and Other Stories. Londres: Harcourt. p.37-47.

______ (1958). Granite and Rainbow. Leonard Woolf (Ed.). Londres: Harcourt.

______ ([1920] 1979). “Men and Women”. In: WOOLF, Virginia; BARRETT, 
Michele. Women and Writing. London: Harcourt. p.64-68.

______ ([1976] 1985). “A Sketch of the Past”. In: WOOLF, Virginia; SCHILKIND, 
Jeanne. Moments of Being. London: Harcourt Brace and Company. p.64-159.

______ ([1977-1984] 1979-1985). The Diary of Virginia Woolf. Anne Olivier Bell 
(Ed.), 5 vols. New York: Penguin Books.



O Inumano e o monstro

51

______ ([1929] 1992). A Room of One’s Own & Three Guineas. London: Oxford 
University Press.

______ ([1925] 2003). “Modern Fiction”. In: ______. The Common Reader: First 
Series. London: Vintage. p.146-154.

______ ([1921] 2005). “Casa assombrada” In: ______. Contos Completos. 
Leonardo Fróes (Trad.). São Paulo: Cosac Naify. p.162-165.

______ ([1922] 2008). Jacob’s Room. Oxford: Oxford University Press.

______ ([1915] 2009). The Voyage Out. Oxford: Oxford University Press.

______ ([1931] 2009). The Waves. Oxford: Oxford University Press.

NOTAS DE TRADUÇÃO

(Endnotes)
i  “Whatever hour you woke there was a door shutting. From room to room they went, 
hand in hand, lifting here, opening there, making sure—a ghostly couple.” A tradução de “A 
Haunted House”, conforme indicado no texto de Leonardo Fróes. Todas as outras do inglês 
para o português são nossas.
ii  “My hands were empty. The shadow of a thrush crossed the carpet; from the deepest 
wells of silence the wood pigeon drew its bubble of sound. ‘Safe, safe, safe,’ the pulse of the 
house beat softly. ‘The treasure buried; the room…’”.
iii  “Death was the glass; death was between us; coming to the woman first, hundreds of 
years ago, leaving the house, sealing all the windows; the rooms were darkened. He left it, 
left her, went North, went East, [...].”.
iv  “When I say to myself, ‘Bernard’, who comes?”.
v  “but conceive mark on the wall, K[ew] G[ardens] & unwritten novel taking hands & 
dancing in unity.”.
vi  “some idea of a new form for a novel.”.
vii  “(... I have an idea that I will invent a new name for my books to supplant ‘novel’. A new 
----- by Virginia Woolf. But what? Elegy?)”.
viii  “But the body is also directly involved in a political field; power relations have an 
immediate hold upon it; they invest it, mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, 
to perform ceremonies, to emit signs.
ix  “The soul is the effect and instrument of a political anatomy; the soul is the prison of 
the body.”.



O Inumano e o monstro

52

NO RASTRO DE PERCIVAL EM THE WAVES
Patrícia Marouvo

O romance The Waves de 1931 de Virginia Woolf é narrado pelas vozes 
das seis personagens: Bernard, Neville, Louis, Jinny, Susan e Rhoda, da 
infância à velhice, apresentando os ciclos da vida humana em comunhão 
plena com os ciclos da natureza, da vida desembocando na morte e 
da mesma ressurgindo ainda como vida. Em meio ao enredo, Percival 
destaca-se como a sétima personagem, cuja voz, no entanto, nunca chega 
a ressoar no texto, vigorando como força imperial no corpo de um jovem 
herói cujo falecimento a metamorfoseia na potência daquilo que jamais 
chegou a totalmente incorporar e conquistar, sendo relegado ao plano 
sempre presente de uma figura espectral sobre a qual as personagens 
falam e que usam como medida para suas próprias vidas.

Tanto em vida como em memória, sua ubiquidade conecta a todos, 
em especial nas cenas dos jantares, onde a alteridade encerrada em 
cada corpo transborda no corpo do outro e diferentes perspectivas se 
desdobram uma na outra no modo como Percival por elas é lido e relido. 
Essa influência espectral se dá de maneira liminar, pois coaduna todas 
as frustrações, as potencialidades, a magnanimidade, a banalidade, tanto 
em vida como em morte, que nele são projetadas, revelando o tom que 
a própria autora, em seus diários, havia imaginado como uma elegia, 
um canto fúnebre da morte prematura e auspiciosa de Percival na Índia, 
quando cai de seu cavalo.
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Em “Britannia Rules The Waves” (2004), Jane Marcus realiza 
um importante trabalho de resgate de uma possível leitura mais 
material e política da obra, algo que por muito tempo havia sido 
desconsiderado, relegando o romance a discussões acerca da técnica 
e do experimentalismo com gêneros literários, o que, de fato, mostra 
como a forma é inegavelmente brilhante e uma questão central no texto 
woolfiano. Marcus relê Percival como uma personagem modelada em 
J. K. Stephen, primo de Virginia Woolf, que era o protótipo do “bardo 
de Eton e da juventude, poeta misógino e parodista”i (MARCUS, 2004, 
p.72). Assim como Percival, ele também sofre uma morte prematura, aos 
33 anos, ao cair de seu cavalo, o que, transformado em uma mitologia 
na família Stephen, originou a cena trágica, central e culturalmente 
unificadora em The Waves.

Segundo Jane Marcus (2004), Percival reuniria as qualidades do 
herói imperial, cuja história é transformada em mito que reescreve o 
neocolonialismo como uma versão imperialista de uma “história de 
meninos”ii, que trataria das aventuras do amor fraterno, uma adoração 
homoerótica do herói forte, silencioso e violento, conquistando o deserto 
sozinho. Ela acrescenta ainda que todas as personagens do romance 
participam desse drama, em que Percival cavalga contra o inimigo, e todas 
ganham uma identidade nacional porque transformam o herói em mito. E 
é exatamente na relação entre Bernard e Percival que Marcus (2004) vê as 
origens de um sentimento comum a ser literariamente desenvolvido, que 
chora e lamenta a morte de um símbolo nacional de ordem, retratando 
as origens do fascismo. Bernard foi inspirado em Desmond MacCarthy, 
que, assim como Bernard potencializa as qualidades de Percival ao 
redimensionar e recriar sua vida pela escrita, também havia se referido 
a J. K. Stephen, como alguém que era “violentamente masculino, um 
amante das leis e do argumento abstrato”iii, cuja proeza é referenciada 
como “a proeza de um homem de aparência louca, virando os olhos 
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distraidamente, e cuja marcha abria caminhos, a quem consigo lembrar, 
sem chapéu e desleixadamente, vagando pelos campos de jogos”iv 
(MARCUS, 2004, p.76).

Essas passagens extraídas das memórias de J. K. Stephen que 
MacCarthy escreve em Portraits (1931) em muitos sentidos parecem 
coincidir com diversos momentos em que Bernard se refere a Percival, 
como na seguinte passagem ao final do romance:

Percival, sentado, olhava fixamente para frente 
naquele dia na capela. Ele também tinha um jeito 
de tocar a nuca com a mão. Seus movimentos eram 
sempre notáveis. Todos nós tocávamos a nuca com 
nossas mãos sem sucesso. Ele tinha o tipo de beleza 
que se defende de qualquer caríciav (WOOLF, 2015, 
p.145-146)

Sua beleza é vista à distância e seus atos são imitados pelos colegas, 
pois Percival era claramente idolatrado pelos outros rapazes com quem 
estudava. Bernard continua:

Como ele não era nem um pouco precoce, lia, sem 
nenhum comentário, o que quer que fosse escrito 
para nossa edificação, e acreditava, com aquela 
equanimidade (palavras latinas vêm naturalmente) que 
o preservaria de tantas maldades e humilhações, que 
as marias-chiquinhas loiras e as bochechas rosadas de 
Lucy eram o auge da beleza feminina. Assim preservado, 
mais tarde seu gosto seria extremamente refinadovi 

(WOOLF, 2015, p.146)

Herdeiro direto da cultura romana, Percival é descrito com palavras 
originadas do latim, porém, a atitude do próprio Bernard aqui parece 
menos laudatória e começa a esboçar um leve riso irônico também ao 
humanizar esse herói, relembrando que seu companheiro não era dado 
ao pensamento crítico e seu gosto estava longe de ser dos mais refinados.
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À essa descrição inicial, Bernard introduz uma música ao fundo de sua 
história que pudesse dar o tom de um herói do império:

Pela janela deveria surgir uma canção de caça de uma 
vida rápida que não é apreendida – um som que ressoe 
pelas colinas e morra. O que é surpreendente, o que é 
inesperado, o que não podemos compreender, o que faz 
da simetria puro disparate – de repente isso tudo vem 
à minha mente ao pensar nele.vii (WOOLF, 2015, p.146)

Essa canção de caça, contudo, aos poucos morre junto com qualquer 
sentido que pudesse ser atribuído à sua existência, pois a grave interrupção 
da vida de Percival também imprime um rompimento ao hino de um 
herói nacional – o que põe em questão a sugestão de que o romance 
deveria ser lido todo como uma paródia que debochasse do império e 
de suas instituições. Bernard acrescenta ainda: “O pequeno aparato de 
observação está solto. Pilares caem; o Doutor evanesce; alguma exaltação 
repentina me toma”viii (WOOLF, 2015, p.146). A dor da perda abre uma 
fenda temporal na narrativa construída pela memória, que a tudo 
coaduna no vazio em direção ao qual parece sucumbir toda vida pulsante 
que celebrava. Ou, nas palavras de Bernard:

Ele foi jogado, cavalgando numa corrida, e quando eu 
vinha pela Shaftesbury Avenue hoje à noite, aqueles 
rostos insignificantes e mal formulados que surgem 
das portas do metrô, e muitos indianos obscuros, e 
pessoas doentes morrendo de fome, e cães açoitados 
e crianças chorosas – a todas essas algo parecia faltar. 
Ele teria feito justiça. Ele teria protegido. E lá pelos 
quarenta anos de idade, teria chocado as autoridades. 
Nunca me ocorreu uma canção de ninar capaz de fazê-lo 
adormecer.ix (WOOLF, 2015, p.146)

Dois momentos correm em paralelo e atingem Bernard ao sair do metrô 
em Londres. O momento imediato na cidade por onde caminha é povoado 
pelas faces urbanas que apressadamente se dirigem aos seus destinos, mas 
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também em meio a elas podem ser avistados indianos obscuros, pessoas 
morrendo, doentes e com fome, mulheres traídas, além de cachorros 
açoitados e crianças chorando, todas essas imagens contribuindo para a 
visualização de um inferno terreno. Apesar de muito bem delineadas, a 
todas essas figuras parece faltar algo. Tendo sido privadas do trabalho que 
Percival desempenharia na Índia, Bernard conclui que a elas faltou justiça e 
proteção. Essa passagem se torna talvez nebulosa quando podemos perceber 
o racismo presente na representação do Oriente pela fala preconceituosa 
de um homem branco, cuja extensão de suas explorações era a Itália, e a 
certeza de que Percival teria chocado as autoridades aos quarenta anos de 
idade. Essa dúvida possibilita sensibilização e questionamentos futuros que 
nunca chegam a se concretizar e que talvez mais claramente reflitam as 
impressões de Bernard sobre essas questões do que a posição que Percival 
poderia vir a tomar.

Esse espaço entre um e outro, entre os anseios de Bernard e o 
potencial de imaginação e narratividade da vida de Percival, entreabre 
diferentes dimensões de interpretação da maneira como a personagem é 
apresentada aos leitores, uma no plano da biopolítica e a outra no plano 
da imanência. Ainda que muito interessante aos estudos woolfianos seja 
a leitura de Jane Marcus ao detalhar o teor material da obra no campo da 
biopolítica, referenciando até mesmo os diferentes papéis que as mulheres 
brancas prestam como seres sociais sexualizados, ela não trabalha com os 
potenciais que podem ser suscitados pela escrita, sendo Bernard o escritor 
do resumo final do romance, e pela leitura que as outras personagens 
fazem de Percival. Essa personagem silenciosa assume uma tangibilidade 
quase que espectral, rondando cenas importantes tanto em vida como na 
morte relatada e, posteriormente, rememorada.

Ainda em vida, Percival era percebido como um elo de união por seus 
amigos e, por isso, talvez fosse melhor tornarmos nossa atenção para as 
próprias frases usadas para a ele se referirem. Neville, cuja atração por 



O Inumano e o monstro

57

Percival pode-se dizer de natureza homoerótica, observa: “Mas olhe – ele 
toca sua nuca com a mão. Por tais gestos as pessoas se apaixonam por uma 
vida inteira”x (WOOLF, 2015, p.20). Louis, o estrangeiro sempre à margem, 
admite: “Olhe para nós seguindo-o, seus servos fiéis, a serem atingidos como 
ovelhas, pois ele certamente tentará um empreendimento desesperado e 
morrerá em batalha”xi (2015, p.21). Jinny, abrindo mão de suas tentativas de 
sedução das figuras masculinas, muito sensivelmente percebe:

Preservemos por um momento [...] amor, ódio, qualquer 
maneira pela qual alcunhemos, esse globo cujas paredes 
são feitas de Percival, de juventude e beleza, e algo que 
jaz na profundeza de nós mesmos que talvez jamais 
consigamos viver esse momento a partir de um homem 
novamente”xii (2015, p.84-85)

Já em morte, a perda de Percival é sentida por Rhoda, que lhe faz uma 
oferenda com suas violetas ao mar, elemento para onde ela retornará: “Na 
onda que quebra violentamente na costa, na onda que leva sua espuma 
branca aos mais longínquos cantos da Terra, eu jogo minhas violetas, 
minha oferenda a Percival”xiii (2015, p.96). Susan brevemente lembra a 
morte de Percival, ao refletir sobre sua vida, dedicada à maternidade e 
à confiabilidade de sua rotina no campo: “Às vezes penso sobre Percival, 
que me amou. Ele cavalgava e caiu na Índia.”xiv (2015, p.114).

Essas diferentes perspectivas parecem escrever e reescrever o 
corpo do outro, criando um corpo-texto, que se configura como um 
desdobramento originado no processo de criação. O termo corpo-texto 
é proposto por Maria Conceição Monteiro em seu livro O corpo mecânico 
feminino – uma poética do transumano (2016), e se configura como um 
desdobramento do outro que o cria como receptáculo de seus próprios 
desejos, mais especificamente do corpo mecânico feminino concebido 
pela vontade masculina no transumanismo literário e cinematográfico. A 
técnica implementada para a fabricação desses corpos possibilita o que 
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Monteiro (2016) alcunha de imaginação técnica na literatura, ou melhor, 
a utilização dos avanços tecnológicos como motivação para a imaginação 
adentrar o domínio da criação de vidas e outras realidades pela ciência e 
levantar questões concernentes aos limites éticos para o uso da técnica e 
pensar as fronteiras entre o humano e o inumano.

Ainda que The Waves esteja inserido num outro momento da 
produção literária inglesa e mais claramente tenha sido influenciado 
pela poética romântica do que pela ficção gótica, Percival pode ser lido 
como um corpo-texto que está aberto a inscrições pela linguagem. Mais 
especificamente, as técnicas narrativas empregadas por Woolf permitem 
ao leitor acesso direto às impressões, e às impressões somente, das seis 
personagens principais sem a intermediação de um narrador, utilizando 
citações diretas e o verbo declarativo say nas construções he said, 
she said. Esses diferentes discursos são montados e remontados por 
recortes de instâncias pontuais que tenham causado tamanha impressão 
nas personagens que, naquele momento, entram no compêndio que 
é escrito sobre Percival, ele mesmo virando objeto cuja identidade é 
constantemente construída e descontruída em vida e relembrada após 
sua morte.

Ainda em seu conto “The Lady in the Looking-Glass” de 1929, Woolf 
já trabalhava os limites encontrados ao tentar conhecer e delinear o outro 
pela linguagem quando tenta descrever a personagem Isabella Tyson. O 
narrador, ao aproximar-se dela, percebe que a personagem tanto mais se 
retraía em seus mistérios, o que o leva, desse modo, a utilizar-se de outros 
métodos que não uma descrição objetiva e única que pudesse retratá-
la com a qualidade absoluta e imortal que o espelho conferia: “Se ela 
escondia tanto e sabia tanto, dever-se-ia conseguir abri-la com a primeira 
ferramenta ao alcance – a imaginação”xv (2008, p.66). A imaginação 
prestando esse uso, Isabella passa a ser interpretada e sua personalidade 
adivinhada pela vivacidade que os objetos de sua casa conferiam, os 
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quais quase que animados ajudavam a contar as diferentes histórias que 
compõem o todo de uma vida.

A casa gradativamente é apresentada pela mutabilidade e a 
maleabilidade que às coisas eram conferidas pela imaginação do narrador 
em oposição ao jardim, do lado de fora, que é retratado como um 
ambiente estático por ser visualizado somente por intermédio de um 
longo espelho no corredor, o qual parecia estagnar a movimentação e o 
ritmo pulsados no interior da casa e, por fim, os relegava ao plano da 
imortalidade. O interior da sala de estar era análogo às vivências por que 
a personagem já tinha passado em suas viagens, colecionando artigos 
importados, e seus jantares, cujos desdobramentos seriam comunicados 
pelas cartas trocadas, e, portanto, refletia o espaço mental que era a vida 
de Isabella. Sua personalidade aos poucos é construída e descontruída à 
medida que se aproxima do espelho e adentra o aposento, possibilitando, 
assim, ao narrador e seus leitores questionarem a validade e a vulgaridade 
reducionista que seria tentar estabilizar e aprisionar essas diferentes 
dobras que o movimento em seu devir proporciona quando tentamos 
conhecer e apresentar uma personagem.

Na obra woolfiana, a subjetividade é entendida como a realização 
de um espaço-tempo incorporado em que o sujeito se reinventa e alarga 
sua história por ser afetado, perceber e repensar possibilidades outras 
de performance para além das identidades que as instituições utilizam 
para automaticamente cooptar corpos pela lei ou linguagem no plano da 
biopolítica. Rosi Braidotti, em seu livro Nomadic Theory: The Portable Rosi 
Braidotti (2011), faz uma interessante leitura da obra da escritora inglesa 
na esteira de Deleuze e Guattari ao propor uma política ou ética de afetos. 
Essa dimensão não nega a biopolítica, mas a desarticula temporariamente, 
configurando uma subjetividade nômade ou errante que, nesse plano, atua 
enquanto potência para os afetos. Esse devir-nômade, Braidotti (2011) 
salienta, não se caracteriza pelo movimento pendular de uma oposição 
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dialética nem pelo desdobramento de uma essência num processo 
ordenado teleologicamente por uma consciência transcendente.

Na verdade, o devir nomádico ou errante que Braidotti (2011) propõe 
se realiza num processo regido por uma força de desterritorialização que 
instaura potencialidades incorporadas numa escrita rizomática em Woolf 
que, capaz de receber uma onda de dados externos e organizá-los numa 
percepção total do momento, sustenta sua trama pelos afetos que entrelaçam 
as personagens umas com as outras, as partes com o todo. Sua escrita se 
traduz num gênero intensivo, cujo estilo atua como uma ferramenta de 
navegação, que negocia possíveis leituras pelo conjunto de coordenadas 
materiais que, reunidas e organizadas de maneira sustentável e duradoura, 
permitem uma transformação qualitativa dos afetos e forças envolvidos, que, 
por sua vez, desencadeiam devires. A leitura, desse modo, informa e estrutura 
identidades por um lado, mas também escapa de identificações imediatas, 
prolongando certos momentos em que corpos se tornam imperceptíveis 
por não serem acessíveis e permitirem que a criatividade seja experienciada 
também pelo potencial que abriga em suas possibilidades. Nas palavras de 
Braidotti, “os textos de Woolf encenam um fluxo de posições, um cruzamento 
de fronteiras, e um transbordamento na plenitude de afetos em que a vida é 
afirmada em seu mais alto grau. Ela é uma multiplicadora de afetos intensiva” 

(2011, p.155). Assim como as personagens, seus leitores e a própria escritora, 
o texto woolfiano escapa a categorias de gêneros, criando linhas de fuga no 
tratamento dos temas que trabalha assim como da forma que emprega, em 
especial no romance The Waves.

Desse modo, a imaginação potencializa na literatura as possibilidades 
de construção e desconstrução de corpos que se inscrevem na história 
como texto, e revela a atração exercida nas personagens, as quais 
parecem ser puxadas pela força centrípeta que, em The Waves, o silêncio 
de Percival ocasiona, convocando todas a algum tipo de resposta. Nas 
cenas do jantar de despedida de Percival prestes a embarcar para a Índia, 
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o que fica palpável é que todas as personagens são por ele reunidas, pelo 
amor que por ele sentem de uma forma ou de outra, como Bernard muito 
bem expressa na seguinte passagem:

“Mas aqui e agora estamos juntos”, disse Bernard. 
“Viemos aqui a esse tempo e lugar específicos. Fomos 
atraídos a essa comunhão por alguma emoção profunda 
e comum. Deveríamos, por conveniência, chamá-la 
de amor? Deveríamos dizer ‘amor a Percival’ por que 
Percival está indo para a Índia?”xvi (WOOLF, 2015, p.74)

O que essa atração erótica permite entrever na obra é a reunião de 
fluxos que o afeto e o intelecto possibilitam desembocar na criação, pela 
imaginação, dessa sétima personagem. Esse corpo-texto no romance 
potencializa as sinuosidades das falas das seis personagens principais, 
fazendo nelas vigorar o silêncio advindo da impossibilidade de totalmente 
conhecer o outro; o silêncio proveniente da morte prematura de um 
amigo querido; e, em especial, o silêncio imanente aos recessos da 
linguagem na medida em que às palavras os sentidos possíveis escapam, 
não podendo ser totalmente capturados porque continuamente abertos a 
possibilidades de questionamento e suplementação textual.
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Notas de tradução

(Endnotes)
i  Bard of Eton and of boyhood, misogynist poet and parodist. Todas as traduções são de 
nossa autoria.
ii  “boy’s own story”.
iii  “violently masculine, a lover of law and abstract argument”.
iv  “the prowess of that wild-looking man with rolling but abstracted eye and path-clearing 
gait, whom I can just remember, hatless and slovenly, mooching round the Playing Fields”.
v  “Percival sat staring straight ahead of him that day in chapel. He also had a way of flicking 
his hand to the back of his neck. His movements were always remarkable. We all flicked our 
hands to the backs of our heads unsuccessfully. He had the kind of beauty which defends 
itself from any caress”.
vi  “As he was not in the least precocious, he read whatever was written up for our edification 
without any comment, and thought with that magnificent equanimity (Latin words come 
naturally) that was to preserve him from so many meanesses and humiliations, that Lucy’s 
flaxen pigtails and pink cheeks were the height of female beauty. Thus preserved later his 
taste was of extreme fineness”.
vii  “Through the window should come a hunting-song from some rapid unapprehend life 
– a sound that shouts among the hills and dies away. What is startling, what is unexpected, 
what we cannot account for, what turns symmetry to nonsense – that comes suddenly to my 
mind, thinking of him”.
viii  “The little apparatus of observation is unhinged. Pillars go down; the Doctor floats off; 
some sudden exaltation possesses me”.
ix  “He was thrown, riding in a race, and when I came along Shaftesbury Avenue tonight, 
those insignificant and scarcely formulated faces that bubble up out of the doors of the Tube, 
and many obscure Indians, and people dying of famine and disease, and women who have 
been cheated, and whipped dogs and crying children – all these seem to me bereft. He would 
have done justice. He would have protected. About the age of forty he would have shocked 
the authorities. No lullaby has ever occurred to me capable of singing him to rest”.
x  “But look – he flicks his hand to the back of his neck. For such gestures one falls hopelessly 
in love for a lifetime”.
xi  “Look at us trooping after him, his faithful servants, to be shot like sheep, for he will 
certainly attempt some forlorn enterprise and die in battle”.
xii  “Let us hold it for one moment [...] love, hatred, by whatever name we call it, this globe 
whose walls are made of Percival, of youth and beauty, and something so deep sunk within 
us that we shall perhaps never make this moment out of one man again”.
xiii  “Into the wave that dashes upon the shore, into the wave that flings its white foam to 
the uttermost corners of the Earth, I throw my violets, my offering to Percival”.
xiv  “I think sometimes of Percival who loved me. He rode and feel in India”.
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xv  “If she concealed so much and knew so much one must prize her open with the first tool 
that came to hand – the imagination”.
xvi  “But here and now we are together”, said Bernard. “We have come together, at a 
particular time, to this particular spot. We are drawn into this communion by some deep, 
some common emotion. Shall we call it, conveniently, ‘love’? Shall we say ‘love of Percival’ 
because Percival is going to India?”
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O INUMANO, A MORTE, O ESPECTRO
Maria Conceição Monteiro

O corpo inumano é uma ideia humana. O inumano é um produto da 
consciência humana. Como a arte não precisa provar coisa alguma para 
pensar o impossível, nela, o corpo inumano ou, aqui, o espectro adquirem 
um sentido de horror, que opera através do meu medo, do meu desejo, 
do meu olhar, do meu escutar. Os mortos são corpos transformados em 
desmemória. Mas algo fica da desmemória. Esse algo que anima, que 
encanta, que faz mover, surge como forma dissolvida na escuridão da 
noite, que não é nem objeto, nem qualidade de objeto (TRIGG, 2014, 
p.50). Esse algo se torna presença.

Falar de uma imaginação poética significa questionar como o corpo 
inumano se relaciona com a morte, uma vez que a condição mórbida 
aqui implica lidar com o que permanece nos espaços da invisibilidade. A 
ausência, que se faz presença através da imagem – essa particularidade 
do inumano –, é tensionada por só existir em relação à presença; é 
passado que retorna ao presente por não ter se desprendido dele. É 
um tempo formado na unicidade que busca a infinitude; um tempo 
conectado, como diria Bergson no seu Time and Free Will (2001, p.100), 
ou seja: não preciso esquecer os meus estados anteriores; basta que, 
ao recordá-los, não os situe ao lado do meu estado atual, mas que os 
transforme e os faça presentes em um todo orgânico. A imaginação 
poética/mórbida me faz pensar para além dos limites do conhecido, um 
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suplemento, uma imagem que só pode ser abordada pelas sombras, e 
daí a morbidez, o horror.

A morte sempre foi uma questão filosófica. A percepção de que não 
existem fronteiras seguras marca o terreno da inumanidade. Faço do 
monstro ou espectro, representativo do corpo-morto e da imaginação 
mórbida em Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo, o tema da minha fala. 
Através de Emily Brontë, Juan Rulfo, Julio Cortázar e Horacio Quiroga, 
experiencia-se o encontro com a morte. Esses escritores se preocupam não 
apenas com a construção do corpo na narrativa, mas com sua constituição 
material e com seu efeito, pois tratam de corpos constituídos por uma 
multiplicidade de organismos, forças, energias, desejos e memória.

Não penso aqui a morte como conceito ou mesmo teoria, mas a 
questão da morte como experiência poético-literária. Se nos guiarmos 
pelo primeiro registro escrito sobre a descoberta da morte pelo ser 
humano, o épico Gilgamesh (2500 a. C), a inevitabilidade da morte, assim 
como a sua finalidade, parece ocorrer simultaneamente. Se, por um lado, 
o rei Gilgamesh suspeitava que a morte resultasse na total extinção do ser, 
os seus contemporâneos acreditavam que o morto continuava a existir. A 
figura épica por excelência, o guerreiro da Ilíada, Aquiles, ao encontrar 
Ulisses, quando este o procura no Hades, na Odisseia, considera que é 
melhor ser escravo na terra que rei no reino de fantasmas.

Platão, por sua vez, acreditava que a alma era prisioneira do corpo, 
e que o corpo era um obstáculo para a aquisição do conhecimento. O 
filósofo procurava a verdade, e a obtenção do verdadeiro conhecimento 
era somente possível quando a alma fosse libertada das correntes do 
corpo. É isso a morte para Platão (Apology, 1997, p.17-36). Alguns filósofos 
do século XX, por sua vez, como Henri Bergson, na França, e Max Scheler, 
na Alemanha, rejeitavam a tendência do século XIX, que ia contra a ideia 
de imortalidade, e a defendiam. Eles acreditavam que considerar o ser 
humano atado ao corpo é limitar a consciência a um corpo pequeno, 
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ignorando o vasto. Para Bergson toda consciência é independente do 
corpo (2001, p.73). Na contemporaneidade, o tema da morte comparece 
nos centros científicos e tecnológicos, onde se busca a imortalidade e a 
eterna juventude.

Os corpos-imagens de narrativas na tradição literária surgem como se 
a morte fosse o despertar de um sonho, ou de um pesadelo. Vejo a ciranda 
que se forma na terra onde o morto retorna para escutar os murmúrios 
de outros corpos já também idos, em Rulfo. Lembro o morto preservado 
por Emily, que permanece para sempre em estado de eterno amante, em 
Faulkner; as mãos que tocavam as janelas pedindo entrada, em Brontë, ou 
Celina, que surge no baile e dança a dança da vida para os olhos enamorados 
que a miram, extasiados, em Cortázar; a imagem do filho que retorna como 
uma sombra para revisitar o pai enlouquecido, em Quiroga.

É corpo que vaga, memória perdida no vento ardente de uma 
cidadezinha chamada Comala, em Pedro Páramo, de Rulfo, onde a memória 
preservou o tempo. Memória e espaço confundem-se, interagem, não 
permitindo o apagamento do ser que foi e teima em continuar sendo. As 
dimensões sinestésica e afetiva dos corpos que existem como sombras 
esfaceladas no ar, no silêncio, delineiam a divisão entre mim e os tempos, 
preservados por uma unicidade essencial. A imagem e a memória se fundem, 
interdependem na sua existência evaporante: corpo ausente e presente. 
É como se esses corpos estivessem sempre no ato de lembrar e eu fosse 
a consciência que possibilita os sussurros, que presentifica o passado, de 
modo que a memória ocupe o corpo inteiro; memória mórbida, que faz com 
que o inumano apareça como se precisasse concluir a vida.

No corpo inumano, no corpo-imagem, permanece uma díade: sonho 
e realidade. Entretanto, nesse espaço da morte-vida, as duas categorias se 
fundem, pois é o corpo que se torna a voz de expressão da vida. A memória 
aqui incorpora a retenção significativa da experiência, englobando o mundo 
em relação ao lugar, ao tempo e à corporeidade. Como agente do lembrar, 
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me torno constitutiva de memória. O corpo-morto está aí, no meio do 
lembrado. Ao me inserir na cena, o espaço, o tempo e eu formamos uma 
unidade tripartida, selada pelas experiências aí vividas. Assim, a memória, o 
lugar e eu se fundem, e o lembrar torna-se fundamental.

O lugar, quer seja Comala, em Rulfo, a casa de Emily, em Faulkner, o 
cabaré, em Cortázar, torna-se não apenas o contexto onde as memórias 
se encontram, mas a própria textura de questões ou temas específicos. 
Ou seja, fazer algo presente na ausência só é possível porque o algo já 
estava lá, e apenas então se revela. Constitui um fenômeno ôntico a ser 
descoberto. O que prenderia o corpo-morto, o inumano, com o “eu” no 
passado? Não é algo familiar que faz o morto retornar enquanto imagem, 
mas o não-familiar que se esconde nesse contexto. Essas imagens 
retornam e assombram as interações com coisas que foram familiares. 
Tudo aponta em direção ao potencial que tem a memória de alojar-se 
na região do Uncanny. Precisamente por entrelaçar-se com um mundo 
familiar, o corpo, ao materializar-se pelo meu olhar, cria uma tensão com 
o familiar. A tensão é um composto de mundos diferentes que surgem da 
mesma fonte. Não é a história dessas imagens que me são sussurradas 
agora, mas o que veio de quando eram seres vivos. E é essa memória 
mórbida que mantém as narrativas vivas. Para o morto, nesses romances 
e contos, o passado não expira, ainda que ausência, e Juan Preciado, que 
veio a Comala para encontrar o pai, precisa estar aí para interagir com o 
morto e possibilitar as lembranças.

Juan Rulfo e Julio Cortázar, e tantos outros, apontam para experiências 
que são reprimidas e que surgem como sonhos, esses movimentos 
expressivos das energias mentais inconscientes. Os personagens de Rulfo 
e de Cortázar podem ser compreendidos através da percepção de que, 
mesmo na morte, os mortos permanecem como elementos de horror, 
criaturas que surgem de uma ausência de vida para ocupar a existência 
anônima que permanece no excesso do ser. As cenas envolvendo Juan 
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Preciado e os mortos de Comala, em Pedro Páramo, assim como a cena 
da interação entre Celina e Mauro e o narrador Marcelo, em “Las puertas 
del cielo”, ou seja, entre o humano e o inumano, são particularmente 
assombrosas por perturbarem o nosso conceito de morte, anonimato 
e corporeidade. Mas é exatamente por isso que as obras de arte se 
potencializam e seguem como se possuíssem uma realidade própria, 
autônoma. Esses escritores mostram que a linguagem é paradoxal, 
contraditória, e o que importa, nas suas narrativas, é trazer para o mundo 
da narrativa aquilo que está mais além do que é conhecido, possível. Eles 
exploram, assim, o poder da imagem.

O mundo narrado através da experienciação do tudo transformado 
em sombra torna-se um estado anônimo que escapa à identificação. 
Para que haja fantasma, conforme Derrida, tem que haver um retorno 
ao corpo, mas para um corpo que é anônimo (1994, p.126). O estado 
anônimo é a fresta por onde surge o inumano, gerando o medo daquilo 
que escapa à consciência.

Comala, a já mencionada cidade de Pedro Páramo, essa pequena 
Hades, “está sobre as brasas da terra, na própria boca do inferno” (RULFO, 
1992, p.11). Aí, em Comala, todos estão mortos, com exceção de Juan 
Preciado (que mais tarde morre de medo dos sussurros e ruídos). Os corpos 
se erguem de uma ausência de vidas, surgem em lembranças que ficaram 
pulverizadas no ar, no vento morno que redemoinha na cidade, nos rasgos 
silenciosos do não vivido, da culpa, e vagueiam penando pelas ruas. É o 
humano e a inumanidade habitando o mesmo corpo. Aproximam-se de 
mim e começo a compartilhar as suas memórias que a mim chegam pelos 
murmúrios e ecos da madrugada, que ficaram presos no lugar, “no oco das 
paredes ou debaixo das pedras” (1992, p.38). Ouço “risos já muito velhos, 
como que cansados de rir. E vozes já desgastadas pelo uso” (1992, p.38). 
Experiencio o horror, a inumanização dos corpos, a materialização da 
morte, e descubro a face oculta, dissoluta do horror, da monstruosidade 
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dos corpos desprovidos de humanidade e, ainda assim, demasiadamente 
humanos. Corpos que deixaram de ser humanos antes de voltar à vida. 
Esse corpo-imagem, ou um algo, me faz sentir o horror, experienciá-lo, 
para além da humanidade. Procuro nas fissuras dos sussurros aquilo que 
escapa à linguagem, que existe apenas no silêncio, na ausência, no abismo. 
Rulfo trabalha com uma linguagem do avesso, trazendo ao mesmo tempo 
uma gota de intimidade entre mim, leitora, e os mortos.

O corpo inumano é um espectro: presente e ausente. A importância 
do sujeito como espectro na fenomenologia do inumano serve para 
problematizar as fronteiras entre experiência e não-experiência, entre o 
vivo e o não-vivo. Ao invés de situar-se de um lado do binário, o espectro 
é aquilo que pode falar do humano enquanto também fala para além da 
humanidade. A espectralidade é a marca da fenomenologia do inumano, 
segundo Trigg (2014). Ela carrega consigo o traço do humano como 
remnant (resto), ao mesmo tempo que desfaz essa humanidade.

A espectralidade não é apenas uma invocação do morto que retorna 
à vida. A espectralidade do inumano é de natureza diversa: é constitutiva 
da existência humana. O espectro está sempre lá, “presente como um 
elemento que desmascara o rosto inexpressivo de um corpo que gravita 
todo tempo em direção ao crepúsculo implacável” (TRIGG, 2014, p.58-59). 
Dessa forma, pode-se pensar que, nas narrativas de horror, a materialidade 
que se situa fora da experiência humana só é possível, paradoxalmente, 
porque há um corpo. O corpo não é negado, apenas retorna como uma 
presença insólita. Somos tomados pelo mundo e memória daquele de 
quem vemos o espectro.

As narrativas sobre o corpo-morto-vivo apagam a distinção entre 
vida e morte. Um estado inclui o outro. Ou, como nos lembra Derrida 
a respeito do espectro, eles estão sempre lá, mesmo que não existam, 
mesmo que já não sejam, mesmo que ainda não sejam (1994, p.176). Daí 
ser sempre um corpo estranho, um espectro. Falar do tempo em relação à 
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morte, como algo por vir, é ilusão. O espectro foge à temporalidade linear; 
ele sempre está aí. Se o outro é excessivo e constitutivo do ser, então ao 
corpo não pode ser atribuído nem tempo nem lugar, diria Shildrick (2002, 
p.176). O tempo seria transfinito e abrigaria vidas transfinitas.

Os espectros, ou almas inquietas, de Rulfo, que rastejam 
e sussurram pela noite, mostram a transformação 
que se opera no ser, da vida ao mais além. Trata-se 
de uma procura de redenção consigo mesmo, de 
expiação de uma culpa, uma libertação da dor. Quando 
Dorotea responde à pergunta de Juan Preciado sobre 
o paradeiro da sua alma, ela diz: “Deve estar vagando 
pela terra como tantas outras, procurando viventes 
que rezem por ela. Talvez me odeie pelos maus tratos 
que lhe dei, mas isso não me preocupa mais. Descansei 
dos vícios dos seus remorsos. Ela me amargurava [...] e 
tornava as minhas noites insuportáveis, enchendo-as 
de pensamentos inquietos, com figuras de condenados 
[...]. Quando me sentei para morrer, ela implorou que 
eu me levantasse e continuasse arrastando a vida, 
como se ainda esperasse um milagre que me limpasse 
das culpas. [...]: ‘Aqui termina o caminho - disse a ela 
[...]’. E abri a boca para que fosse embora. E ela se foi” 
(RULFO, 1992, p.58)

O corpo-morto, o espectro, incorpora sempre uma memória. A 
morte, na arte, carrega consigo histórias de vida, de relações amorosas, 
de conflitos, de amargura, ou seja, carrega um mundo, uma vida, como se 
estivesse em processo de fazer-se. Acredito, também, que a imaginação 
criativa pode me levar ao lugar do morto, revisitá-lo através da memória. 
Em Pedro Páramo, por exemplo, a materialização do corpo-morto é feita no 
lugar onde todos os conflitos, toda a crueldade, todos os amores partidos, 
todas as traições e miséria foram experienciados pelos personagens, 
homens e mulheres, enquanto corpo-vivo. É em Comala que o espectro 
ganha forma, faz sentido. Em Rulfo, os espectros são sobreviventes da sua 
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própria morte. São figuras incorpóreas que se corporificam e se dissolvem 
no ar quente de Comala.

Os espectros nessas narrativas são tanto reminiscência da memória 
quanto da imaginação. Na arte sobre o tema, elas se entrelaçam. A 
imaginação se nutre na memória para produzir o espectro. São corpos 
de um outro tempo. Os corpos que assombram, como Cathy, em 
Emily Brontë, Celine, em Cortázar, o filho, em Quiroga, assim como os 
personagens de Rulfo, não me ameaçam na sua distância à espreita, 
mas são figuras inquietantes na sua familiaridade. A esse respeito, Trigg 
informa que, quando me amedronto com as coisas da noite, é porque já 
existe uma relação entre mim e a noite, assim como também com aquilo 
que me procura (2012, p.289). Já estou entre tudo que me assombra, 
muito antes que o seu efeito vibrasse no meu corpo. A relação entre o 
eu e essa outridade é estruturada entre a memória e a assombração. Há 
uma materialização da memória quando Mauro e Marcelo, em “As portas 
do céu”, veem Celina dançando, já depois de morta. Como diria Borges 
(2001), não há imortalidade pessoal, mas sim cósmica. A imortalidade 
está na memória dos outros, constituindo uma experiência do ser como 
uma coisa do passado. Tudo se duplica, o lugar, o tempo e o eu. Ou seja, 
algo do passado que se faz ausência presente.

A imagem do morto narra histórias que me levam a descobrir o 
amor secreto, o amante desejado da mulher de Pedro Páramo; o corpo-
cadáver ocultado do homem de Emily (em “A rose for Emily”, de Faulkner), 
que não precisou retornar, pois nunca fora enterrado, permanecendo 
eternamente morto e desejado no leito matrimonial; o desespero de 
Catherine Earnshaw (em Wuthering Heights, de Emily Brontë), que 
necessitava retornar para viver a paixão atormentada em vida; o filho que 
saiu para caçar e nunca regressa ao pai (em “El Hijo”, de Quiroga), mas 
que se faz presença; Celina (em “Las puertas del cielo”, de Julio Cortázar), 
que retorna para dançar a dança inacabada pela doença. São corpos 



O Inumano e o monstro

72

inumanos ainda que operem com as leis que regem o mundo dos vivos, 
tornando-se ausências presentes, como se não quisessem deixar a terra, 
e seguem vagando, almas penadas, até não voltarem mais. O horror e a 
monstruosidade são partes ocultas da morte que retorna à vida, por uma 
estrada desconhecida, uma alteridade de mim oculta.

As narrativas que tematizam o morto como elemento de horror, como 
criaturas que surgem da ausência de vida, tensionam as minhas noções 
sobre a morte e a alteridade anônima do corpo. Em Rulfo, a morte é um 
eterno recordar, um mundo em que almas caminham reexperienciando 
a vida, os pecados, os crimes, a crueldade, a loucura, a solidão e, até 
mesmo, o morrer de medo. A narrativa tem como ponto axial a vida de 
Pedro Páramo, seus crimes, suas mentiras, seus casamentos arranjados, 
suas paixões e todos com ele envolvidos. A memória eterniza a vida. Os 
mortos conversam entre si sobre a paixão de Pedro Páramo por Susana. 
Ele passou o resto da vida olhando o caminho por onde a tinham levado 
para o cemitério. Guardou-a na memória, desde que se conheceram, na 
infância, bem como conservou na memória a sua ausência e o retorno, 
doente e louca. Pedro Páramo, assim, é uma narrativa em que os mortos 
são personagens; os registros são lembranças, memórias.

Quando Juan Preciado volta à terra, à Comala de seu pai, junta-se aos 
mortos, à Eduviges, à Dolores, à Damiana, à Dorotea, à Susana e a tantos 
outros que falavam de Pedro Páramo, seu pai. Quando Juan Preciado morre, 
murmura o seu nome bem alto, rompe o silêncio daquela noite ainda ardente 
das reminiscências do sol do meio-dia, e delega ao vento que o eternize, 
carregando o eco da sua voz mundo adentro. Como sentencia Schopenhauer, 
nada provém do nada, e nada pode voltar a ser nada (2013, p.21).

A morte ocupa lugar proeminente na literatura, o que leva a crer que 
o destino do ser humano segue sendo uma grande questão. Em Pedro 
Páramo, a narrativa abre-se com a procura do pai. A história é a busca da 
origem, e talvez a morte seja isso. É em Comala, cidade inventada pelo 
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autor, que tudo se passa. Por ser uma história sobre fantasmas, tudo existe 
e não existe, tudo é incerto. A narração ocorre através do pensamento, de 
sussurros, guiados pelo vento morno de Comala. Juan Preciado, personagem 
que abre a narrativa, ao chegar ao mundo dos mortos que vagueiam pela 
cidade, não conhece ninguém, mas é por todos conhecido. Aí em Comala 
tudo morre, personagens surgem a meio caminho da vida e da morte, 
buscando o avesso da vida. Ao trazer a morte para o centro das ações, Rulfo 
faz com que o corpo-morto-vivo expresse novas realidades. Os fantasmas 
vivem, são almas penadas, no limbo, procurando por algo perdido, corpos 
angustiados. Talvez procurem a própria morte na sua completude.

Comala é um deserto de mortos. Rulfo constrói uma narrativa 
com repetições, para fazer acreditar nessa outra realidade inumana, 
ressaltando a musicalidade de uma poética de ausências. Todos circulam 
sem destino, em um tempo diluído, corpos que se desfazem, derretem-
se no calor alucinante de Comala, procurando a redenção de uma vida 
pecaminosa, de culpa. Juan Preciado sai para a rua em busca de ar, mas 
não havia ar, “só a noite entorpecida e quieta, encalorada pela canícula de 
agosto” (1992, p.5). É encontrado morto, Juan Preciado, “contraído como 
morrem os que morrem mortos de medo [...]. Foram os sussurros que 
me mataram [...]. Lá onde o vento muda a cor das coisas, onde a vida é 
ventilada como se fosse um sussurro, como se fosse apenas um sussurro 
de vida...” (1992, p.51-52).

A mesma alma atormentada retorna para enlouquecer Heathcliff, in 
Wuthering Heights, de Emily Brontë. Catherine Earnshaw surge no meio 
da noite, procurando abrigo junto a Heathcliff, conta-nos o narrador. E, 
quando ele morre, vai ao seu encontro e são vistos, essas almas penadas, 
vagando pelos arredores de Wuthering Heights: vidas inconclusas.

Celina, em “As portas do céu”, é uma construção genial de Cortázar. 
A narrativa abre com a notícia de que Celina havia acabado de morrer. 
Ela e o marido, Mauro, eram amigos do advogado Marcelo. Iam juntos 
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aos bailes, e Marcelo os observava viver, gostava de “assistir de soslaio 
à sua dura e quente felicidade” (2013, p.102). Mauro havia conhecido 
Celina em um cabaré; tirou-a de lá e a incorporou à sua vida. Um dia, 
Marcelo convida Mauro para ir a um cabaré, dançar. O baile reaviva a 
lembrança de Celina. Marcelo pensava nela, naquele lugar onde Mauro 
nunca a havia trazido. Nessa noite, Anita Lozano cantava tango com seu 
estilo “canalha”. Celina também tinha essa voz quando bebia. Marcelo 
começa a entender a que ponto o Santa Fé era Celina, “a presença quase 
insuportável de Celina” (2013, p.111) Ela era feita para o tango: “Era 
o que se via nos seus quadris e na boca” (2013, p.112). Mas eis que 
Celina, “que estava à direita, [...], ficou por um instante de perfil para 
mim, depois de costas, o outro perfil, e ergueu o rosto para ouvir a 
música” (2013, p.115). Foi um saber sem entender, Celina ali sem estar. 
E ela continuava lá, sem os ver, “bebendo o tango com todo o rosto que 
uma luz amarela de fumaça desdizia e alternava” (2013, p.116). Nada 
a prendia agora; num céu só dela, entregava-se à felicidade de corpo 
e alma, e entrava de novo na ordem onde Mauro não podia segui-la, 
concluiu Marcelo.

As narrativas sobre o espectro, o morto que retorna, privilegiam 
o encantamento do estranho, do mórbido, do monstro. As “almas 
penadas” que vagam por Comala, em Rulfo; a mulher que baila no cabaré, 
em Cortázar; o espectro que segue vivendo morto ao lado da noiva 
viva, em Faulkner; os amantes que caminham pelos morros uivantes, 
em Brontë – todos projetam suas sombras atrás da figura humana, e 
todos são figuras de desejo, de inquietação, de angústia, de dor e de 
prazer. É uma perturbação representável na construção imaginária 
poética, que leva o espectro à posição de borda. Donde a construção 
obedece ao princípio de hibridação: humano e outra coisa da ordem da 
inumanidade, o espectro. Ou seja, o humano e a representação de sua 
própria ultrapassagem.
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O MONSTRO E O CORPO POLÍTICO NA 
LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÂNEA

Izabel Fontes

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende analisar representações de corpos dissidentes na 
literatura argentina contemporânea e como esses monstros ou espectros 
operam uma ressignificação da memória social e política do país da última 
ditadura militar. A revisitação dos anos de violência e a reinvindicação por 
reconhecimento do luto pelos desaparecidos, assassinados e torturados 
do regime militar é um dos principais fenômenos culturais na Argentina, 
com origem no final dos anos 70 e tendo passado por diferentes fases1, 
englobando diferentes campos artísticos e com grande reconhecimento 
social. A partir do início dos anos 2000, no entanto, a noção da memória 
pessoal e íntima como reveladora de uma coletividade e agente político que 
guiou a literatura pós-ditatorial até então começa a ser questionada e surge 
uma nova forma de expressão, marcada pelas vozes de autores que não 
viveram o regime diretamente, mas cresceram em meio a um imaginário 
político de pós-ditadura e afastam-se cada vez mais do tom de denúncia e 
realismo ou alegorias políticas que dominam os primeiros momentos.

1  Para um aprofundamento acerca das diferentes fases da literatura pós-ditatorial 
argentina, ver o canônico Tempo passado – Cultura da memória e guinada subjetiva, de 
Beatriz Sarlo (2007).
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Uma das atualizações mais interessantes do imaginário dos anos de 
autoritarismo político aparece dentro do que convencionamos chamar de 
literatura de gênero: a literatura de horror, de ficção científica ou policial, 
em autores como Mariana Enríquez, Félix Bruzzone, Gabriela Cabezón 
Cámera e Samantha Schwebelin. Apesar de serem gêneros comumente 
considerados menores ou escapistas, ao voltarem-se para o imaginário 
reminiscente das ditaduras, eles ganham uma incrível força política, 
operando uma atualização do imaginário da última ditadura civil-militar. 
Dentro desse universo, a construção narrativa dos corpos ocupa um lugar 
central: espectros, mortos-vivos, monstros, corpos híbridos, que transitam 
nos limites entre o horror e o fascínio. Vistos como marginalizados ou 
monstruosos, os corpos dentro dessa releitura da literatura de gênero 
podem colocar em evidência a vulnerabilidade do dissidente, explorando 
os limites entre o humano e o não humano e realizando uma atualização 
da violência do autoritarismo da ditadura da década de 70 com a violência 
biopolítica dos anos que vivemos agora.

A estratégia de acesso a esse passado de violência se dá através do 
trabalho com os excessos, temas e motivos clássicos da literatura de horror, 
de ficção científica ou policial (lugares solitários, atmosfera grotesca e 
macabra, seres sobrenaturais, monstros, realidades alternativas, cidades 
destroçadas, futuros distópicos, mistérios), mas que são trazidos para 
a realidade latino-americana, construindo uma atmosfera de medo e 
opressão. Os personagens se movimentam por bairros decadentes, 
casas vazias e ruas sem iluminação, povoadas por viciados, pedintes, 
prostitutas, traficantes, assassinos, milicianos. Os castelos abandonados 
e as igrejas barrocas viram casebres e sobrados caindo aos pedaços, o 
estranho aparece como o Outro oriundo de uma camada social diferente; 
a paranoia vira culpa de classe média. A necropolítica violenta dos estados 
autoritários é reencenada aqui a partir do imaginário do monstruoso: 
seres deformados e excluídos pela violência de gênero e de classe; a 
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fantasmagoria dos desaparecidos políticos; a busca obsessiva por ossos 
perdidos; seres desmantelados. A atmosfera hostil das cidades conecta-se 
à hostilidade dos corpos marginais. O horror é assimilado nos elementos 
que antes apontavam ao realismo, desmontando a objetividade da 
narração e mudando as leis do universo narrado, criando uma atmosfera 
de medo, impotência, inadequação e estranheza.

Vou me deter aqui em uma figura que considero emblemática dentro 
do imaginário popular argentino: a figura do desaparecido manifestada 
em dois textos distintos: A casa de Adela, conto de Mariana Enríquez, e 
Los Topos, romance de Félix Bruzzone.

Os dois textos aqui analisados têm como foco a ausência e o 
desaparecimento. Possuem, no entanto, estratégias muito distintas, 
pertencendo também a gêneros literários distintos. Mariana Enriquez 
trabalha com a literatura de horror clássica, enquanto Bruzzone faz uma 
releitura do romance policial, com toques de fantástico. Os dois relatos, 
no entanto, operam uma desconstrução política do corpo canônico: em 
Bruzzone, temos o desaparecimento de uma travesti no submundo de 
Buenos Aires, em Enriquez, quem desaparece é uma menina-monstro em 
uma casa abandonada.

A CONSTRUÇÃO DO MONSTRO: O CORPO IDEAL E A ANIQUILAÇÃO 
DO DISSIDENTE

Para analisar como é construída a ideia de um corpo dissidente 
como potência política, precisamos antes entender o que queremos 
dizer quando falamos em dissidente. Partimos das análises do sociólogo 
argentino Luis García Fanlo (2009), que defende a existência de um 
corpo social padrão construído e modificado historicamente. Fanlo 
conecta a construção desse ideário de um “corpo argentino” à história 
do exercício do poder e do governo no país. Segundo o autor, desde seu 
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estabelecimento e ainda na época da colônia e da conquista, o governo 
toma uma série de medidas e estratégias para criar um corpo nacional 
homogêneo. O sociólogo argumenta que o problema da corporeidade é 
indissolúvel de algumas práticas específicas de governabilidade e faz uma 
análise histórica das diferentes configurações corporais, identificando, 
então, três momentos.

No primeiro momento analisado, aquele onde ocorre a conquista 
dos pampas, governar é povoar – nesta época, era preciso importar 
a Europa para construir as bases corporais do país. A figura do gaúcho 
era a encarnação da barbárie irreversível, que precisava ser dominada e 
abandonada: “el gaucho era no solo inadaptado sino también inadaptable 
a las formas y modos de ser de la modernidade. Y la Argentina sería 
moderna o no sería nada” (FANLO, 2009, p.1). O corpo ideal era o corpo 
imigrante, mas não qualquer imigrante: somente interessava o branco, 
o da Europa civilizada. No entanto, apesar das políticas migratórias 
dos séculos XVIII e XIX, o transplante populacional não foi suficiente e, 
decepcionados, os “engenheiros sociais” perceberam que o plano não 
havia tomado os rumos esperados,

puesto que los millones de inmigrantes que llegaron 
al país no provenían de Inglaterra, Francia o Alemania 
(por lo menos no en las cantidades que los ingenieros 
sociales que gobernaban el país creían suficientes), 
sino de sociedades consideradas bárbaras o inferiores: 
italianos del sur, galegos, polacos, rusos, turcos, y de 
uma veintena más de nacionalidades provenientes de 
la ‘baja Europa’. El diagnóstico fue que la inmigración 
producía ‘efectos no deseados’ em la constituición de 
las clases y grupos sociales populares, produciendo la 
emergência de uma clase obrera y media inadaptada 
que alteraba drasticamente la configuración de 
relaciones de fuerzas preexistentes en la sociedade 
argentina. (FANLO, 2009, p.1)
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Em seguida, durante o peronismo, temos que governar e educar os 
corpos (aqui educar significa moralizar), e começa a busca por um corpo 
popular e dócil. É, então, estabelecida a cultura do trabalho e temos o 
começo da sociedade disciplinária moderna na Argentina. Junto com os 
dispositivos disciplinários ordinários – escola, prisões, manicômios –, 
surge também a estatização dos ritos e da cultura popular. O gaúcho, antes 
símbolo do atraso, agora vem a tornar-se o argentino ideal, paralelamente 
temos a construção da classe média e da classe trabalhadora como corpos 
sociais, que vão ser assimilados e reapropriados pelo peronismo. Por 
último, com a ditadura da década de 70, governar passa a estar associado 
à eliminação dos corpos subversivos e é criado um inimigo nacional a ser 
combatido. Assim, com o apoio de uma prática governamental baseada 
na vigilância, castigo e controle dos corpos, se estabelece uma política 
de extermínio dos corpos marginais que reunia e levava ao extremo as 
práticas eugênicas até então empregadas:

La “solución final” al problema de los cuerpos desviados 
adoptó la forma de la “desaparición” (eugenesia 
negativa): “Los desaparecidos son ‘desaparecidos’, 
no están, por eso son desaparecidos, nada se puede 
hacer al respecto”. Por otra parte, el principio de 
la eugenesia negativa se aplico [...] con política 
sistemática de apropriación de hijos a los que se podía 
curar de la enfermedidad comunista de sus padres 
transplantándolos a um espacio familiar “saturado de 
moralidade”. (FANLO, 2009, p.5)

Ao ler os desaparecimentos forçados da última ditadura civil-militar 
argentina como uma solução final ao problema do estabelecimento de um 
corpo ideal, podemos voltar nossos olhos à figura do desaparecido como 
um ponto de virada dentro do imaginário social no país. Uma sociedade 
que teve 40.000 desaparecidos em seu passado recente é uma sociedade 
condenada a ser assombrada por fantasmas já que, se não há corpo, não 
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há verdadeira morte. É uma condenação dupla e que divide o tecido social 
em dois: aqueles que faltam, e aqueles que estão, mas não podem seguir 
adiante, por estarem presos a um luto impossível. A morte do desaparecido 
é apenas uma morte ficcional, que deve ser vista primeiramente como 
uma ficção jurídica (falta a prova material da morte – o corpo), é, 
portanto, uma verdade abstrata. O desaparecido está condenado à 
impossibilidade de morrer, estando preso nas dobras entre o mundo dos 
vivos e o dos mortos. Uma sociedade de desaparecidos é uma sociedade 
que dissolveu duas de suas fronteiras básicas: aquela que separa a morte 
e a vida e aquela que delimita o espaço do humano e do não-humano, 
desestabilizando as políticas que regem estas quatro esferas. Portanto, 
se a biopolítica é controle e gerenciamento da vida, o desaparecimento 
desafia a sua lógica. Podemos falar aqui, para fazer um uso quase literal 
do vocabulário do filósofo argentino Fabián Ludueña Romandini (2012), 
em uma comunidade de espectros, uma comunidade dominada pela 
ausência e por criaturas incorpóreas, que sobreviveram à própria morte. 
Neste campo semântico, estudar a presença dos desaparecidos significa 
realizar um estudo de espectrologia e de necropolítica.

Ao trabalhar as sequelas sociais da ditadura através do horror 
e do monstruoso, Enriquez aponta como essa política de controle e 
eliminação dos corpos ainda é atual e permanece. Em Bruzzone, a 
crítica a essa atualidade é ainda mais direta, quando o autor reivindica a 
categoria dos neodesaparecidos como vítimas do capitalismo radical. Os 
neodesaparecidos não importam, enquanto os desaparecidos “originais” 
são transformados em heróis nacionais, homenageados em cerimônias 
oficiais e são objeto de luto nacional.

Nos dois textos, o desaparecimento está conectado ao espectro 
semântico do monstro. No caso de Bruzzone, o corpo ideal (masculino, 
são, saudável) se transforma lentamente, à medida que o narrador perde 
a sanidade e faz sua transição de gênero. Em Enríquez, a personagem que 
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desaparece é apresentada desde o início como um monstro, já que não 
tem um braço e causa aversão nas outras crianças. Os dois autores operam 
uma destruição ou negação do sadio e do bonito, atrapalhando a ordem 
social e criando um espaço de luta política a partir do empoderamento do 
corpo, que de violentado passa a violentar de volta.

Ao transformar em abjetos e monstruosos corpos antes sadios, os 
mecanismos históricos de poder, que fazem o corpo argentino canônico, 
são quebrados. A ordem social se forma somente a partir da exclusão 
daquilo que não faz parte dele, ou seja, monstros são criados. Gabriel 
Giorgi (2016) coloca que o monstro é aquilo que desafia a normalidade do 
humano, que transforma o corpo comum em algo irreconhecível, e assim 
quebra a ordem social. O filósofo italiano Toni Negri vai analisar a figura 
do monstro sob uma perspectiva política, expondo como o monstro cria 
processos de reapropriação e reafirmação frente a políticas de negação e 
exclusão de corpos dissidentes:

A oposição monstruosa é ontológica, implacável, 
irreversível [...] faz crescer o sujeito, torna epidêmica a 
sua existência e busca destruir o inimigo. Não reconhece 
a ambiguidade, mas a ataca, enfrenta o limite, dilui as 
margens, reconhece o outro sujeito como inimigo e, 
contra ele, se torna potência..(NEGRI, 2007, p.45)

LOS TOPOS E OS NEO-DESAPARECIDOS

Lançado em 2008, Los Topos é o primeiro romance do escritor 
argentino Félix Bruzzone. Os pais de Bruzzone desapareceram durante o 
período de violência e o autor foi criado pelos avós em um subúrbio de 
Buenos Aires. Los Topos está baseado nas experiências pessoais de seu 
autor e nas memórias familiares da violência da ditadura. No entanto, 
ao longo da narrativa, vemos o desmonte da identidade, do realismo e 
do corpo. A narrativa não reflete a experiência, mas a produz, se atendo 
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a um tempo condicional, esticando os limites da experiência através da 
autoficção, neste caso com uma dominância progressiva da imaginação, 
onde é relatada não exatamente a vida que se viveu, mas as diferentes 
vidas que poderia se ter vivido.

Los Topos é uma narração, em primeira pessoa, sobre um filho de 
desaparecidos políticos que se apaixona perdidamente por uma travesti, 
Maíra. O relato autobiográfico é progressivamente tomado pela ficção e 
a narrativa começa a ser composta por eventos cada vez mais estranhos, 
surreais e pouco plausíveis. A vida do personagem vai sendo dominada 
por pesadelos e fantasmas, saindo cada vez mais dos trilhos, até o 
momento em que ele percebe que algo mudou drasticamente, mas 
não tem consciência exata das causas das mudanças que vem vivendo. 
Quando Maíra some abruptamente, o narrador começa um longo e 
penoso processo de busca, onde decide ele mesmo se travestir, tentar 
seduzir um famoso assassino de travestis e assim desvendar o sumiço 
da amante.

Em Quadros da guerra: quando a vida é passível de luto? (2009), Judith 
Butler se propõe a investigar, dentro do contexto da guerra, que vidas são 
dignas de luto. Partindo do pressuposto que, para ser reconhecida como 
ferida ou perdida, uma vida tem que antes ser reconhecida como vivente, 
como humana, em oposição às vidas sem legitimidade social e política. A 
vida é produzida dentro de um conjunto de normas e enquadramentos 
epistemológicos, evidenciando mecanismos de poder dentro dos quais 
ela é fabricada e legitimada. A discussão proposta por Butler retoma 
discussões clássicas da biopolítica, que, nas palavras de Gabriel Giorgi 
seguindo o pensamento proposto por Foucault, tem como eixo as questões 
envolvidas quando se traça as “distinções entre vidas por proteger e vidas 
por abandonar” (2016, p.12), as inscrevendo politicamente à medida que 
desenha linhas de diferenciação e hierarquia entre os corpos, deixando 
alguns corpos viverem, enquanto outros morrem.
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Giorgi considera que o corpo trans seria uma interpelação à essa 
legibilidade normativa, colocando à prova a própria subjetividade humana. 
Neste sentido, a figura do transsexual no texto de Bruzzone, figuraria 
como uma alegoria da forma de vida não reconhecida por excelência 
na sociedade, vista como desvio, um corpo marcado como abjeto, que 
não é digno de proteção e, portanto, passível de violência. Não é de 
se surpreender, portanto, que ninguém esteja buscando por Maíra e 
ninguém pareça disposto a chorar sua morte. É como se ela nunca tivesse 
existido. Ainda seguindo o pensamento de Butler, apontar as vidas dignas 
de luto implica também indicar os momentos em que afetos como horror, 
culpa e indiferença surgem. A violência cometida contra uma vida não 
reconhecida não seria digna de punição, tampouco de arrependimento ou 
julgamento moral. Neste sentido, a alegoria usada por Bruzzone ecoa de 
maneira exemplar a lógica da ditadura militar, quando o Estado assumiu o 
poder de decidir quais vidas mereciam viver e quais outras tinham que ser 
sacrificadas em nome de um suposto bem comum. A figura do terrorista 
de esquerda foi construída como um elemento alheio à sociedade e, por 
ser alheio, uma ameaça a ser combatida. A impossibilidade de luto era 
ainda acentuada pelo desaparecimento dos corpos, que não eram dignos 
de sepultamento.

A ironia apontada por Bruzzone está em expor como, em uma 
sociedade de resgate dos direitos humanos e obsessão com a memória da 
violência estatal, ainda impera a mesma lógica. Em tempos de democracia, 
pessoas continuam a desaparecer, ainda existem vidas a serem ignoradas.

MARIANA ENRÍQUEZ E O SINISTRO FEMININO

Em A casa de Adela, temos também uma narrativa em primeira 
pessoa. Nossa narradora é uma mulher que volta a uma história de sua 
infância e tenta reconstruir um episódio traumático, que levou ao suicídio 
do seu irmão. A Adela do título era a melhor amiga da narradora, uma 
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menina rica (uma princesa do subúrbio), muito mimada e que só tinha 
um braço. Adela, a narradora e o seu irmão viviam próximos a uma casa 
abandonada e assombrada. Em determinado momento decidem invadi-
la e, depois de perderem-se em meio aos fantasmas, somente duas das 
crianças saem: Adela simplesmente desapareceu dentro da casa. Depois 
de meses de buscas, a menina nunca foi encontrada. Anos mais tarde, 
sem conseguir superar a perda da amiga, o irmão da narradora se suicida.

A casa de Adela pertence à coletânea de contos As coisas que 
perdemos no fogo, primeiro livro de Enriquez traduzido no Brasil. O 
livro é uma coletânea de doze histórias que se passam na cidade de 
Buenos Aires e em seus entornos, retratando uma Argentina marcada 
pelo contraste social e pela violência crescente, de crises econômicas 
cíclicas e de um passado recente de terrorismo de Estado. A escrita de 
Enriquez é fortemente marcada por um imaginário social aterrorizador, 
onde o sinistro e o nefasto são construídos a partir de um contexto de 
trauma coletivo, dando novas configurações ao fantástico, utilizando-se 
sobretudo de estratégias narrativas que remetem ao gótico. Aqui, assim 
como no livro de Bruzzone, também temos o corpo marginalizado como 
tema central, no entanto, o fio condutor de Enriquez é o que a autora 
chama de “sinistro feminino”. Os relatos são narrados por mulheres que 
escolhem, de uma maneira ou de outra, transformar os próprios corpos em 
anomalias, alterando a norma e criando discursos dissidentes através do 
próprio corpo. Temos, então, corpos que se mutilam, que viram monstros, 
que se tornam abjetos, que enlouquecem: o corpo feminino é usado na 
construção do horror, quando sofre uma metamorfose do corpo ideal em 
corpo abjeto. Essa metamorfose é também uma transformação da mulher 
em monstro, uma transformação que vai em direção a um uso político do 
corpo, que se opõe e tenciona a ordem e a racionalidade hegemônica.

Diferentemente dos demais relatos do livro, em A casa de Adela não 
temos a metamorfose de um corpo ideal em um corpo monstruoso, mas 
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temos a ideia de monstro como parte integrante da caracterização da 
personagem. Desde o início, Adela é apresentada como uma aberração, que 
gera desconforto, medo, repulsa. Esse caráter de aberração aparece em 
oposição ao fato de a menina ser muito rica e, portanto, despertar a inveja 
dos vizinhos. A narradora e seu irmão entram no círculo pessoal de Adela 
justamente por não caírem em nenhum dos dois campos. No entanto, eles 
não ignoravam o estado abnormal da amiga, apenas não se importavam:

Sobretudo ficamos amigos dela, meu irmão e eu, porque 
Adela só tinha um braço. Ou talvez fosse mais exato dizer 
que lhe faltava um braço. O esquerdo. [...] Faltava-lhe 
desde o ombro; tinha ali uma pequena protuberância de 
carne que se movia, com um fragmento de músculo, mas 
não servia para nada. [...] Muitos garotos tinham medo 
dela, ou asco. Riam dela, chamavam-na de monstrinha, 
aberração, bicho incompleto; diziam que iam vendê-la 
para um circo, que com certeza sua foto figurava nos 
livros de medicina. (ENRÍQUEZ, 2017, p.62)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura fantástica, em suas diferentes configurações e estéticas, 
é um forte marcador de identidade da literatura argentina, desde Jorge 
Luís Borges e Julio Cortazár até a literatura produzida durante a ditadura 
e nos anos imediatamente depois, quando o fantástico, o maravilhoso 
e o alegórico eram usados como estratégias para fugir da censura e 
denunciar a violência do regime. Nos últimos anos vemos surgir uma 
geração de autores que flertam mais diretamente com o horror e o 
fantástico. A professora Adriana Goicochea (2018) relaciona a uma 
tendência geracional o aparecimento de autores que se utilizam de 
estratégias narrativas góticas e de terror. Para a autora, o fato de terem 
nascido ou crescido nos anos depois da ditadura civil-militar os teria 
dado um imaginário político-social tenso.
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Para além da literatura de horror e gótica, podemos constatar que uma 
crescente representação de corpos mutantes e monstruosos (sobretudo 
corpos femininos, como ocorre também em Bruzzone, já que o narrador 
se transforma em um monstro justamente no momento em que seu corpo 
se torna feminino). Outros exemplos estão em livros como Aparecida, de 
Marta Dilón, Beya, de Gabriela Cabezón Cámera, e Pájaros en la boca, de 
Samanta Schweblin. Aqui há a junção de vários momentos de trauma em 
uma conexão histórica do trauma político da violência de Estado da década 
de 70 à violência da sociedade atual que denunciam uma necropolítica 
do corpo feminino – corpo cativo, assassinado ou desaparecido. Para 
Marie Audran, este fenômeno representa uma abertura de um espaço 
de gestação de corpos alternativos que acompanha uma mudança da 
narração nacional e pode ser inscrito no que Judith Butler chama de 
politização da abjeção, ou seja, a transformação do abjeto em potência 
política. Esse movimento, ainda segundo a autora, acompanha também 
mudanças sociais, evidenciando o surgimento e fortalecimento de pautas 
feministas e de movimentos como os pela legalização do aborto e do Ni 
una a menos, que tomaram as ruas de Buenos Aires nos últimos três anos.
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O MONSTRO POSSÍVEL NO PARNASIANISMO 
DE COELHO NETO

Karen Garbo

Em texto publicado na revista New York Times, Brian Morton aborda 
as implicações de considerarmos a biografia de personalidades literárias 
e o quanto essa biografia influência a opinião dos leitores atuais. Até que 
ponto seria possível relevar o racismo, o machismo e outras falhas morais 
de autores de uma época passada? É um questionamento interessante, e 
Morton propõe que façamos a leitura não como um texto que vem até nós 
do passado, mas como nós mesmos indo ao passado enquanto lemos o 
texto. É uma mudança de perspectiva fundamental. Instiga que situemos 
a produção intelectual e artística no seu devido período histórico.

Com isso em mente, qual é a aproximação do monstruoso com o 
formalismo parnasiano? Um movimento tão apegado ao enaltecimento 
estético das coisas belas e nobres pode dar espaço para a criação do 
monstro? Uma primeira associação do monstruoso com a literatura 
brasileira passa por gêneros como a literatura fantástica, o naturalismo 
e o simbolismo. Esses questionamentos foram suscitados pela leitura 
da obra Esphinge, de Henrique Maximiniano Coelho Neto, publicada 
em 1908. O livro é contado por um narrador sem nome, um tradutor 
que divide uma pensão no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, com um 
estranho morador. James Marian, um misantropo de vestes elegantes, 
rosto de mulher e corpo de homem, vai aos poucos revelando a sua 
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história, e temos acesso ao seu passado através de um diário que ele 
deixa a encargo do narrador traduzir. Ao longo da trama, descobrimos 
que James Marian é fruto de uma peculiar operação cirúrgica, em que 
a cabeça de uma menina e o corpo de um menino, pedaços de irmãos 
destroçados por um acidente, são juntados para dar vida a James, pelas 
mãos do misterioso cientista Arhat.

Ao longo da tradução, personagem e leitor ficam sabendo da origem 
de James. O modelo de um personagem que lê a história junto com o leitor 
também é uma técnica que Coelho Neto empresta do Frankenstein de 
Mary Shelley, ao reforçar a presença desse outro que imerge na história, 
ambos os autores salientam a dimensão de contraste entre o monstruoso 
e o humano. No artigo, investigarei o porque de Coelho Neto ter escolhido 
um monstro que suscita a curiosidade ao invés do espanto, e como isso 
explica a sua posição de escritor periférico no Brasil de sua época.

O autor, prolífico escritor e jornalista da virada do século XIX para o 
XX, é também pouco lembrado no gosto popular e na crítica especializada. 
Parte desse esquecimento se deve ao desprezo dos modernistas à sua 
obra, especialmente os mais ligados à semana de 1922. No entanto esse 
processo já vinha acontecendo há algum tempo:

Incapazes de darem conta do elemento nacional e 
carentes de cultura e de instrução, nossos escritores 
do final do século XIX estavam destinados, na opinião 
de Veríssimo, e mais tarde na de Mário de Andrade, a 
produzir uma literatura inautêntica e subserviente à 
moda europeia. As restrições feitas por Veríssimo à obra 
de Coelho Neto iniciam o processo de deslegitimação 
literária deste escritor muito antes de Mário de 
Andrade colocar na berlinda o legado de nossos poetas 
parnasianos. (LOPES, 1997, p.16)

Autores como José Veríssimo, Adolfo Caminha e Lima Barreto estão 
entre os que entraram no coro contra o escritor acadêmico. Coelho Neto 
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se recusou a abraçar um modelo de narrativa de valorização nacional, 
movimento que ganhou força notável com os modernistas, e a adotar 
uma forma escrita mais limpa e adequada aos novos modelos narrativos 
que então surgiam. No que concerne às pesquisas acadêmicas, também 
há poucos trabalhos sobre o autor. As últimas edições de grande alcance 
de sua obra foram feitas pela editora José Aguilar, em 1958. Acerca das 
características da escrita academicista de Coelho Neto, Maurício Silva 
pondera: “Talvez a sobreposição – nessa época – do formalismo preciosista 
sobre o equilíbrio e a sobriedade expressivas seja a principal marca de 
uma cultura literária perplexa com a vertigem de uma modernidade ainda 
incipiente” (2010, p.96).

Sob a mesma perplexidade vive o protagonista. O drama de James 
Marian é a busca pela identidade, descobrir se é homem ou mulher e se, 
em algum momento da vida, encontrará a coesão para a sua existência 
fragmentada. Questionamentos interessantes, e um dos primeiros debates 
presentes na literatura nacional a respeito da sexualidade não binária: 

Se em ti predominar o feminino, que transluz na 
belleza do teu rosto, o rosto de tua irman, serás um 
monstro; se vencer o espirito do homem, serás como 
iman de lascivia. Mas infeliz seras, se as duas almas que 
pairavam sobre a carne rediviva lograram insinuar-se 
nella (COELHO NETO, 1920, p.112)

Portanto, o drama de James é a instabilidade de sua condição, que faz 
com que ora desenvolva um caso romântico com uma das moradoras da 
pensão, Miss Fanny, ora se mostre enamorado do próprio narrador, ainda 
que sempre de maneira evasiva. A fragilidade de seus modos dá mostras 
de uma alma feminina, mas a virilidade de seus traços é masculina. O 
personagem ganha assim uma dramaticidade romântica, e carrega um livro 
deixado por seu criador e mestre, que já é morto quando do desenrolar 
da história, mas não consegue encontrar quem possa ler o idioma cifrado 
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em que foi escrito. Na elucidação desse livro ele crê que pode encontrar a 
solução para a sua sexualidade indefinida.

Na perspectiva de Claudia Duarte Maydana, o livro de Coelho Neto 
faz uma alegoria da modernidade, em que símbolos da história são um 
apanágio de uma mudança de paradigma comportamental, cultural e 
urbano do início do século XX: “O sujeito que James Marian representa é o 
homem às portas da Modernidade, instável, fragmentado. Sua identidade 
não é singular uma vez que é composto de vários ‘eus’, sendo muitas vezes 
portador de identidades ‘contraditórias ou não resolvidas’” (2010, p.79).

Para a autora, Coelho Neto se utiliza das imagens construídas pelos 
personagens, como a incerteza do narrador, o dandismo de James Marian, 
e a própria ambientação da pensão de Miss Barkley, como personas 
também verossímeis na realidade do autor. Segundo Maydana, a ausência 
de complexidade dos personagens secundários no romance dá mostras 
de que 

construir menos significa imbuir mais mistério, mais 
enigmas a serem decifrados, mais construção por 
parte do leitor; significa não subestimar sua recepção, 
fazendo com que ‘trabalhe’ na obra tanto quanto seu 
criador, contando, para isso, com o seu conhecimento 
de mundo (2010, p.88)

Embora o romance tenha o mérito na construção dos enigmas da 
narrativa central, é mais provável que o aspecto plano dos personagens 
secundários tenha mais a ver com a contextualização da pensão e da 
pouca importância que esses personagens têm para a história central. 
Os enigmas de Esphinge certamente se condensam na relação entre o 
narrador e James Marian.

Neste aspecto, em contraponto com o herói clássico 
e também com o romântico (os quais, em maioria, 
recuperam uma ordem perdida), o herói moderno não 
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obterá o almejado reequilíbrio face às complexidades 
que sua própria essência humana lhe impõe, 
aproximando-se, por esse motivo, da classificação de 
anti-herói. (2010, p.77)

Gayatri Chakravorty Spivak, num artigo acerca das implicações 
imperialistas de textos feministas do século XIX, faz uma análise em que 
aponta o Monstro de Frankenstein como o nativo da colônia, e salienta que 

devemos ter em mente que não deveria ser possível, 
em princípio, ler a literatura britânica do século 
dezenove sem lembrar que o imperialismo, entendido 
como a missão social da Inglaterra, era parte crucial da 
representação cultural da Inglaterra para os ingleses 
(SPIVAK, 2002, p.12)

A autora também faz importantes considerações a respeito da crítica 
de Shelley ao imperialismo utilitarista, ela deseja e demonstra a partir 
da obra que “o planejamento social não se baseie apenas na razão pura, 
teórica ou científico-natural, que é a sua crítica implícita da visão utilitária 
de uma sociedade artificialmente engendrada” (2002, p.38). Mas se na 
versão de Shelley, de acordo com Spivak, a narrativa serve como alegoria 
do imperialismo, o que tem a dizer uma versão de Frankenstein feita por 
um latino-americano que se recusou a adotar as formas estéticas dos 
modernistas? Volto com as reflexões de Maydana:

A aparência de James Marian em tudo contribui para 
uma estreita ligação com o sujeito da Modernidade. 
A mistura dos gêneros contribui para sua androginia e 
esse fato o coloca em franca conexão com o homem 
que é sensível, especialmente à arte, que faz da estética 
a razão de seu viver (2010, p.81)

Essa ênfase nas características físicas do personagem também parece 
servir como uma espécie de ancoradouro diante de um mundo abalado 
pelas transformações. É o dândi que, desgarrado de suas origens (ou 
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pretensões) aristocráticas, se vê interagindo com a burguesia, elegendo 
o prazer e o luxo como aspirações máximas e razão de existência. Nessa 
linha, James não poderia ser um monstro, o estranhamento em relação a 
sua pessoa deveria advir de outro motivo:

Mary Shelley imprime a busca da criatura de 
Frankenstein o processo de sua aceitação no meio; 
Coelho Neto aproxima a busca de James Marian à 
identificação sexual, visto que ele é razoavelmente 
estigmatizado pelos grupos, porém, não hostilizado 
como a criatura imaginada por Shelley. Nisso tem-se 
fundamental diferença: a criatura de Frankenstein é 
vista como um “monstro”, James Marian, por sua vez, é 
encarado como “incógnita”, o “diferente”, “o estranho”. 
(MAYDANA, 2010, p.100)

Apesar de bastante fiel à forma parnasiana como meio de comunicação, 
recheada de floreios e rigor formal, o texto de Coelho Neto é rico de 
outras influências, como o simbolismo e o decadentismo, e esses são os 
artifícios dos quais o autor se utiliza para a construção do personagem. 
No que se refere ao simbolismo, talvez a principal influência na obra seja 
o duplo, conceito criado para dar conta de um estágio da modernidade 
regido por um baile de máscaras em que os parâmetros do bom gosto e 
da moral mudavam conforme a estação. O duplo é um Outro, é a fusão do 
si mesmo e do outro em ambientes às vezes insustentáveis:

O Outro é, sob esse aspecto, o que se mexe além 
duma fronteira, num “fora” indefinido e indefinível, 
num exterior sem horizonte que é, na verdade, um 
interior continuamente recalcado, constantemente 
projetado para aquele externo que vira em distância 
tranquilizadora o que se dá, pelo contrário, como 
inquietante proximidade. E mais profundamente, o que 
gera o Outro é mesmo essa fronteira, é esse limite que 
separa um dentro concluso dum fora inconcludente: 
borda trabalhada e instável, margem dilacerada e sempre 
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recomposta ao longo da história, e todavia linha sagrada 
e inelutável, destinada a dividir o próprio do impróprio, a 
norma do desvio. (FINAZZI-AGRO, 2017, p.53)

O duplo também é uma criação que coincide com o contato entre 
países e culturas díspares, acelerado pela segunda revolução industrial 
e pelo imediatismo da comunicação das máquinas. Talvez, num anseio 
de refrear essa aceleração, o autor tenha lançado mão de uma poética 
difusa, e até diz de onde procedem suas influências na história:

A cor é symbolo para os olhos, o som é symbolo para os 
ouvidos, o aroma é symbolo para o olfacto, a resistencia 
é symbolo para o tacto. A propria vida é symbolo. A 
verdade, quem a conhece? A chave dos symbolos abriria 
a porta de ouro da Sciencia, da verdadeira e única 
Sciencia, que é o conhecimento da causa. (COELHO 
NETO, 1920, p.56)

E não faltam símbolos na prosa coelhonetiana. O autor se serve de 
metáforas com a água, com os aromas, as flores, o vento, tudo para criar 
uma imersão altamente sensorial, bem ao gosto da prosa simbolista. 
Em sua ambientação, ele busca, ao mesmo tempo em que adjetiva 
intensamente as suas descrições, envolver e situar o leitor em espaços 
bem definidos.

No Rio de Janeiro, a indefinição e o contraste eram a regra. As ruas 
alargavam-se, antigos edifícios eram derrubados, novas aspirações eram 
construídas, sempre sob a violenta ação das máquinas do novo tempo. 
Essa rápida transformação é assim abordada por Sonia Gomes Pereira:

A persistência de formas e técnicas coloniais; a necessidade 
de novos programas e funções; a incorporação de 
materiais importados; a diversificação dos agentes; os 
novos processos de formação profissional de arquitetos e 
engenheiros; além da sincronicidade de várias linguagens 
formais - a recorrência aos estilos do passado (barroco e 
rococó) e a apreensão dos estilos então contemporâneos 
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(o neoclassicismo e outros revivalismos, além do 
ecletismo e do art nouveau). Portanto, em lugar de uma 
só feição dominante, coexistem técnicas, programas 
e estilos do passado e do presente, evidenciando a 
permanência da tradição colonial, entrelaçada no desejo 
de modernização e na necessidade de construção 
imaginária da nova nação. (2007, s/p)

Os cortiços foram banidos do centro e em seu lugar surgiram bairros 
para a burguesia ascendente. Em metáforas literárias, era o desejo de 
separar definitivamente Aluísio de Azevedo de José de Alencar. Em 
especial nas habitações mais precárias, os surtos de epidemias tomavam 
dimensões preocupantes, e a ausência de políticas públicas e saneamento 
agravava o quadro.

Os médicos incriminavam tanto seus hábitos como a 
ganância dos proprietários, que especulavam com a vida 
humana em habitações pequenas, úmidas, sem ar e luz, 
[…] fermentadores ou putrefatórios, liberando nuvens de 
miasmas sobre a cidade (PEREIRA, 2007, s/p).

Portanto, a modernidade seria a responsável pela resolução da crise 
institucional, da miséria, da criminalidade e da fragmentação nacional. 
De acordo com Nicolau Sevcenko, esse processo se tornou cada vez mais 
imbrincado na virada do século. A própria modernidade é um conceito 
amplo e, não raro, vago:

A palavra “moderno” de recente fluência na linguagem 
cotidiana, em particular através da presença crescente 
da publicidade, adquire conotações simbólicas que vão 
do exótico ao mágico, passando pelo revolucionário. 
Assim como os talismãs são objetos fetiche, assim 
também a palavra “moderno” se torna algo como 
uma palavra-fetiche que, agregada a um objeto, o 
introduz num universo de evocações e reverberações 
prodigiosas, muito para além e para cima do cotidiano 
de homens e mulheres comuns. (1992, p.227-228)
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Coelho Neto não ignorava esse fato, e em alguns trechos do romance 
há passagens que aludem à miséria, como quando dois dos personagens 
saem do bairro Botafogo para ir ao enterro de Miss Fanny, vitimada pela 
tuberculose. Há uma espécie de saudosismo trágico a respeito do triunfo 
das máquinas no advento da modernidade:

Percorri a cidade e as suas entranhas - ora a flor da terra, 
podendo olhar o céu, ora em subterrâneos em uma 
abobda de tumulo pensando-me sobre o peito. E v, com 
verdadeiro assimbro e revoltada piedade, a machina, 
vencedora do homem, a machina de fazer miseria, a 
trituras o podre para locupletar o rico; a machina que 
vai relegando o esforço, como a polvora inutilisou a 
bravura. (1920, p.179)

Havendo essa tônica da belle époque, que pautou a reforma urbana, 
os costumes e as artes, de que modo se furtaria a escrita literária desse 
movimento? Coelho Neto foi um retratista de seu tempo, e as críticas dos 
modernistas, a de que sua obra ornamental não teria lastro nos leitores, 
perdem força diante do fato de que o autor, além de publicar em folhetins, 
o que garantia ampla divulgação de seu trabalho, sempre encontraria 
empecilhos, sendo modernista ou não, no fato de que a imensa maioria 
da população ainda era analfabeta. Concordando com Claudia Maydana, 
não é que Coelho Neto ignorasse as agruras sociais, ou que estas não 
aparecessem nos seus livros, mas sim que, seguindo um modelo estético 
de referência, ateve-se a retratar as dualidades e características de seu 
próprio meio. A respeito da formação do estado nação na virada do século, 
Dora Sommer esclarece que “os latinoamericanos, embora admirando 
os modelos franceses e ingleses, não se contentavam com imitá-los, 
preferindo, a isso adaptar às modalidades locais os estilos romanescos 
de importação” (2009, p.309). Também foi o caso de Coelho Neto, que, 
embora se referindo a uma estética simbolista europeia, soube adaptar a 
sua trama para a realidade observável.
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No que pese a prosa ornamental e as falhas naturais de uma obra tão 
vasta, a exclusão de Coelho Neto foi uma atitude inegavelmente ideológica, 
levada a cabo pelos modernistas, que se voltavam contra o academicismo 
e louvavam uma literatura que se debruçasse sobre as agruras sociais 
e as características nacionais. A crítica especializada que veio depois, 
embora tenha feito alguns esforços, não conseguiu desvencilhar o escritor 
de seu preciosismo vocabular, definido como enfadonho. Uma possível 
interpretação da obra passa pela análise de Elis Crokidakis Castro, que diz 
“que o homem decadente, incapaz de entender plenamente seu tempo 
que prenuncia a Modernidade e o moderno, ‘foge para tempos mortos’, 
ou seja, se exila em sua torre de marfim e se alimenta dos prazeres 
estéticos” (CASTRO Apud MAYDANA, 2000, p.3).

No decorrer da história, a suscetibilidade vivida por James Marian 
passa a ser sentida pelo narrador, que vê sua noção de realidade abalada 
pelos eventos que acontecem na casa. “Diante do espelho, sem ver-
me, pensava: Oh! Os meus nervos! Os meus pobres nervos excitados 
começavam a afrouxar em tibieza covarde” (COELHO NETO, 1920, p.142). 
Portas e janelas que batem, o receio de se olhar nos espelhos, tudo isso 
é suscitado pela leitura do diário de James, que passa a ser objeto de 
obsessão do narrador. Quando ele termina de ler e conta arrebatado a 
história para dois de seus amigos da pensão, estes se recusam a acreditar. 
Ao subir para o seu quarto em busca da prova, o próprio James, que 
estivera ausente, aparece, pedindo pelo manuscrito. Sem poder contestar, 
o narrador lhe devolve o diário. Quando é informado pelos colegas que 
James partira num navio para a Europa um dia antes, o narrador é tomado 
por um surto, acreditando ter sido ludibriado por uma assombração, e 
é internado numa casa de tratamento. Coube ao narrador a simbiose 
psicológica com James:

Ambivalente, fragmentado, o personagem de James 
Marian mostra o sentido da dualidade existencial, que 
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se apresenta também por um duplo processo: ele é 
homem/mulher, corpo/alma. Ele é o “duplo”, o ser sob o 
portal de Zaratustra – olha para trás e lamenta a perda 
do passado, olha para diante e teme o desconhecido 
futuro. James Marian é o representante da Modernidade 
de Baudelaire. (MAYDANA, 2010, p.126)

Há lugar para o monstro na narrativa de Coelho Neto porque há lugar 
também para o Simbolismo, para o Moderno, para o Naturalismo, para o 
Decadentismo. Sua prosa transcende classificações, em sua ourivesaria 
vemos o quanto de Coelho Neto refletiu sobre a modernidade e o quanto 
devemos a ele. Se analisássemos a obra do autor sob uma perspectiva 
metafórica, assim como seus personagens refletem uma incerteza diante 
de seus destinos, são suscetíveis a impressões fortes e a instabilidades 
emocionais, também o período histórico em que o romance se situa é 
dotado de inconsistências, arroubos apaixonados e destinos imprevistos. 
Assim sendo, se na alegoria de Mary Shelley o monstro é aquele que 
eventualmente pede mais do que o seu criador pode dar, e se volta contra 
ele, na perspectiva colonial o monstro é aquele que não consegue descobrir 
sua identidade, que luta para encontrar uma solução para o impasse de sua 
dualidade. Portanto, Esphinge é uma alegoria perfeita do homem moderno 
no Brasil. Seria interessante que situássemos Coelho Neto no seu tempo, 
que perdoássemos o excesso da forma para extrair de seu texto aquilo que 
ele tem de mais pungente. Em luta entre uma identidade nacional e outra 
herdada da Europa, o homem da colônia se torna uma frágil indecisão, um 
Édipo diante da Esfinge, um fantasma de si próprio na voracidade do tempo, 
questionamentos bem abordados pela obra:

E quem sabe a história da alma? Quem?! Todos 
possuem um livro como este – visível ou invisível, não 
é verdade? A vida é assim: temo-la sob os olhos e não 
a deciframos... e ella devoramos. É a Esphinge. Volte 
uma pagina d’este livro para diante – é o amanhan, 
mysterio da vida. Folheio-o para traz, ainda mysterio! O 
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passado, a morte. O presente, que é? Redouça em que 
nos balançamos entre a saudade e a esperança. É assim. 
De que vale saber? Feche o volume ou deixe-o aberto. 
Em somno ou em vigilia a vida é sempre indecifrável. 
(COELHO NETO. 1920, p.53)
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O MONSTRUOSO QUE HABITA EM NÓS: O DUPLO 
EM The Monk de MATTHEW LEWIS

Claudia Fay

O romance The Monk, escrito por Matthew Lewis em 1796, foi a obra 
gótica que mais celeuma causou dentre seus contemporâneos, a ponto de 
ser então proibida como blasfema e, ainda hoje, mais de duzentos anos 
depois, a figura do personagem principal, o monge Ambrosio, ainda ser 
lida como monstruosa.

O The British Critic repercutiu o quão chocada a sociedade setecentista 
se viu face ao conteúdo apresentado no livro, o qual, segundo o periódico, 
exibia “[t]odo e qualquer tipo de atrocidade que pode desgraçar a natureza 
humana, trazida sem sequer ter a necessidade de sua introdução”. 
Coleridge, poeta romântico inglês, também corrobora para esta recepção 
negativa de The Monk, alarmando os pais que tal romance se desenvolve 
dentro de uma atmosfera tão imoral que ver um filho ou uma filha lendo 
este livro logicamente vai fazê-los empalidecer (MCEVOY, 1995, p.viii).

O objetivo deste trabalho é convidar Ambrosio para que junto com 
ele possamos perseguir uma jornada que nos leve a pensar criticamente 
como este personagem converteu-se em uma figura “maldita”, cuja 
história deveria ser banida dos meios literários, segundo muitos de seus 
contemporâneos. Quem foi, afinal, este Ambrosio? Que comportamento 
tão controvertido foi este que gerou uma aversão e uma indignação tão 
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grandes na sociedade burguesa do final do século XVIII, identificando-o 
como um “monstro de hipocrisia”? (LEWIS, 1995, p.301).

De maneira a desenvolver uma leitura que traga à tona o que 
constitui esta monstruosidade de Ambrosio, o presente trabalho busca 
um arcabouço teórico na psicanálise, com Otto Rank e seu conceito 
de duplo e Freud e seu conceito de uncanny, bem como na filosofia, 
com Foucault e o processo de docilização dos corpos, os conceitos de 
transgressão e interdito em Bataille e o entendimento nietzschiano 
da existência de um homem do estado originário, selvagem e movido 
apenas por seus instintos.

Ambrosio é um monge na Madri medieval, o qual fora abandonado 
ainda em tenra idade no mosteiro dos Capuchinhos, tendo sido por eles 
educado e tornando-se ele próprio um religioso da mesma ordem. Dado 
o desconhecimento de sua procedência, aliado ao fato de ninguém jamais 
tê-lo reclamado, resolveram assumir que ele era um “presente da virgem” 
ao mosteiro “caído do céu” (LEWIS, 1995, p.251).

Tal imagem ligada ao sagrado acompanha-o pela vida toda e é 
exatamente este o perfil que marca o início de sua atuação na obra. 
Aos trinta anos, no auge do exercício do seu sacerdócio, ele é tido pela 
população como um homem santo:

Toda Madri se eleva com suas orações. Ainda que ele 
tenha feito apenas três grandes sermões, aqueles que 
o ouviram ficaram tão deliciados com sua eloquência 
que é difícil conseguir um lugar na Igreja [...] A adoração 
devotada a ele, tanto por jovens quanto por adultos, 
homens e mulheres, não tem comparação. As viúvas 
se recusam a ter outro confessor e ele é conhecido 
por toda a cidade pelo nome de homem santo. 
(LEWIS, 1995, p.35)

Uma aura de fanatismo e adoração começava a cercar o monge, 
em quem os fiéis viam um reflexo do divino na terra e sua fama de líder 
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religioso começava a emergir. Seus pertences, assim, eram entendidos 
como verdadeiras relíquias:

[S]eu rosário, feito de pedras de âmbar, caiu de suas 
mãos em meio à multidão que o cercava. Este foi por 
ela avidamente disputado, e quem conseguiu ainda 
que apenas uma conta, guardou-a como uma relíquia 
sagrada. (LEWIS, 1995, p.20)

Ambrosio sentia prazer em apresentar-se como um homem austero, 
inimigo do pecado e indulgente com as faltas alheias. Fiel à lei divina, 
julgava-se incapaz de carregar em si uma mácula sequer, pois acreditava 
ter sido capaz de colocar-se acima de seu páthos, havendo recebido uma 
pureza e castidade acessíveis apenas aos eleitos. Vivia em uma espécie 
de êxtase religioso, contaminado por uma visão narcisista, questionando 
quem, além dele, teria sido capaz de passar toda a juventude: “sem sequer 
uma mancha em sua consciência? Quem mais teria domado tão bem a 
violência das paixões e a impetuosidade do temperamento, submetendo-
se, desde tenra idade, a uma reclusão voluntária?” (LEWIS, 1995, p.40).

Para analisarmos o comportamento de Ambrosio é necessário que 
o vejamos dentro do espaço onde ele se constituiu enquanto sujeito: 
uma comunidade onde a clausura e o silêncio são valores norteadores, 
junto à obediência rígida e à negação de todo o universo sensorial. A 
instituição religiosa, assim como qualquer outra instituição que compõe 
a sociedade, constitui-se em um locus de exercício de uma microfísica 
do poder, socializando o indivíduo através de uma afirmação de valores 
imprescindíveis para a continuidade e manutenção dela. Isto é o que 
Foucault nos mostra em sua obra Vigiar e Punir: os corpos, uma vez alvos 
do exercício do poder disciplinador, passam a ser moldados segundo 
os interesses da sociedade. O corpo, assim, não pertence apenas ao 
domínio da biologia, mas “também está diretamente mergulhado num 
campo político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas 
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o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais” (2018, p.29).

A abordagem filosófica de Foucault é de suma importância para que 
se pense como Ambrosio, através de todo um rigoroso controle disciplinar, 
teve seu corpo “docilizado”, sendo este entendido como algo que possa 
ser manipulado, corrigido e sujeitado em um processo através do qual ele 
“entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 
recompõe” (2018, p.135).

Dotado de muitas virtudes que fariam dele um homem renomado na 
sociedade, mas indesejado dentro de um mosteiro, Ambrosio foi, desde 
a infância, recomposto por esta mecânica de poder, adestrado para que 
assimilasse os novos valores necessários à sua sujeição à instituição religiosa:

Foi ensinado a entender compaixão pelos erros alheios 
como um crime aberrante, a nobreza franca de seu 
temperamento foi substituída por uma humildade servil; 
os monges aterrorizaram sua mente infantil, colocando 
à sua frente todos os horrores que a superstição 
poderia fornecer, pintando para ele os tormentos dos 
danados nas cores mais sinistras, terríveis e fantásticas, 
ameaçando-o com a perdição eterna caso cometesse 
ainda que o menor erro. (LEWIS, 1995, p.237)

Este monge não apenas seguia os valores impostos, como também se 
apresentava como um propagador dos mesmos, mostrando-se orgulhoso 
em exaltar seu poder de controle sobre o outro:

Que efeito poderoso o meu sermão produziu na 
audiência! Como todos se amontoaram ao meu redor! 
Como me encheram de bênçãos e me proclamaram o 
único pilar incorruptível da Igreja! O que agora ainda 
me resta a fazer? Nada, mas vigiar cuidadosamente a 
conduta de meus irmãos, assim como tenho até agora 
vigiado a minha. (LEWIS, 1995, p.40)
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Se faz mister pensar, também, que este corpo aprisionado por um 
discurso de normatização também traz em si interdições culturais e 
religiosas. Como bem observa Bataille (1997), tais interdições são parte 
de uma dimensão da sociedade entendida pelo autor como imprescindível 
à manutenção da vida nela própria, visto que carrega em si elementos 
necessários à sua perpetuação, com toda a carga normatizadora que se 
realiza através de um discurso racional e harmônico – a chamada dimensão 
do Bem. Corresponde, também, ao domínio de atuação do super Ego na 
teoria freudiana (1987), dimensão da nossa máquina psíquica que castra 
nossas pulsões naturais do ID, instaurando o princípio da realidade, onde 
imperam a ordem e a disciplina.

Este monge, no entanto, que passou a vida inteira recluso e sem 
mostrar sequer uma falha em seu caráter, observando com rigidez os votos 
de castidade, é confrontado com seus instintos mais primitivos através 
da figura de Matilda. Ela entra no mosteiro disfarçada de noviço e sob o 
nome de Rosario, afirmando admirar a pureza, sabedoria e eloquência de 
Ambrosio e almejando tê-lo como seu tutor.

A proximidade do elemento feminino, algo até então desconhecido 
para Ambrosio, bem como o jogo de sedução que Rosario/Matilda provoca 
no monge despertam nele a luxúria reprimida e o desejo da transgressão 
do interdito. Ao descobrir a verdadeira identidade de Matilda, uma 
mulher, Ambrosio exige que ela se retire do mosteiro. Ameaçando enfiar 
uma adaga no peito caso fosse de lá expulsa, uma parte de seu hábito 
cai e deixa seu seio esquerdo à mostra para Ambrosio, o que faz com 
que “uma sensação até então desconhecida enchesse seu coração de 
uma mistura de ansiedade e deleite: um fogo intenso percorreu cada um 
de seus membros; o sangue ferveu em suas veias e centenas de desejos 
selvagens desnortearam sua imaginação” (LEWIS, 1995, p.67).

A existência de um limite que funciona como demarcação da fronteira 
do permitido, estabelece, segundo Bataille, o surgimento de um jogo de 
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interdependência e complementaridade com o desejo de transgredi-lo: “o 
interdito rejeita, mas a fascinação introduz a transgressão” (1986, p.92). 
A dimensão do Mal existe, assim, como a transgressão da dimensão do 
Bem, como o “movimento da divina embriaguez” que a outra dimensão 
não tem como suportar (1997, p.19), trazendo consigo o gozo do instante, 
da soberania das paixões, do arrebatamento produzido por nosso sistema 
sensorial. É a liberação de nossos impulsos cerceados pelo princípio da 
realidade, é o império do princípio do prazer.

Ambrosio vê-se, assim, dilacerado por forças que o puxam para lados 
opostos: inserido nesta moldura de rigoroso controle, viu-se obrigado a 
internalizar seus desejos mais primitivos. No entanto, a aventura da auto-
descoberta guiada pelo desejo, ao mesmo tempo em que lhe é proibida, 
o seduz à transgressão.

No momento em que há uma cisão interna, gerada por este 
antagonismo, para evitar sua auto-destruição, o ser se duplica, 
desdobrando-se naquele que gostaria de ser. Aquilo sublimado pelo ego, 
por ser reprovável socialmente, pode, assim, de maneira indireta, ser 
satisfeito; o eu encontra uma via de realizar suas pulsões. Assim explicita 
Otto Rank (2014) ao pensar a temática do duplo sob um viés psicológico 
em sua obra, que se constitui um marco teórico tendo tal fenômeno 
enquanto objeto de análise – O Duplo: um estudo psicanalítico.

Ampliando a leitura psicológica acerca da figura do duplo recorre-
se a Freud e a seu estudo de 1919, The Uncanny. Nele, o psicanalista 
tece um entendimento desse conceito como sendo algo que uma vez foi 
familiar, mas, submetido à repressão e enviado para o inconsciente, onde 
deveria ter ficado, retorna à consciência. Dentro desse contexto entende-
se o “fenômeno do duplo” – no caso de Ambrosio, uma sensorialidade 
marcada por impulsos e pulsões que foi enclausurada no seu inconsciente, 
mas que agora retorna à dimensão da consciência através do desejo 
sexual. Só assim, através do seu duplo, é que Ambrosio pode vivenciar 
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sua sexualidade proibida, explorando um mundo muito além do seu, com 
sensações até então desconhecidas:

Bêbado de desejo, ele pressionou seus lábios contra 
aqueles que sugavam os seus; seus beijos juntaram-
se aos de Matilda com o calor da paixão. Ele a agarrou 
vigorosamente em seus braços, esquecendo seus votos, 
sua santidade, sua fama; não lembrou de nada além do 
prazer e da oportunidade. (LEWIS, 1995, p.98)

Nesta sua duplicação o que vem à tona é o seu eu primitivo, pretérito 
à qualquer forma de civilização e adestramento, emergindo, assim, aquilo 
que Nietzsche caracteriza em sua obra Genealogia da Moral como estado 
originário ou besta loura, quando o pensamento puramente instintivo 
e os impulsos agressivos o guiavam, levando-o à prática de crueldades 
e atrocidades. Não ainda moldado por nenhuma regra social, não havia 
sido domesticado para responder dentro de um determinado padrão de 
normatividade. Neste mundo selvagem:

desfrutam a liberdade de toda coerção social, na 
selva se recobram da tensão trazida por um longo 
cerceamento e confinamento da comunidade, retornam 
à inocente consciência dos animais de rapina, como 
jubilosos monstros que deixam atrás de si, com ânimo 
elevado e equilíbrio interior, uma sucessão horrenda de 
assassínios, incêndios, violações e torturas, como se tudo 
não passasse de brincadeira de estudantes. (2017, p.29)

Aquele eu que parecia fixo e cristalizado rompe-se, através de uma 
metamorfose, possibilitando emergir o eu há tanto tempo recalcado, e 
o corpo de Ambrosio desliza, assim, para além daquilo que lhe está pré-
estabelecido, investindo-se de um poder de negação das amarras que 
cerceavam sua liberdade, quebrando o verniz da socialização para atualizar 
uma potencialidade latente mas interditada. Torna-se um híbrido, um 
monstro: seu corpo é humano, mas o que o anima é bestial.
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Importante ressaltar que ao converter-se nesta besta fera, neste 
monstro, Ambrosio resgata a etimologia da palavra, que significa 
monstrum, “aquele que revela” (COHEN, 2000, p.27). Ele revela seu 
lado mais primitivo, mais selvagem, e passa a guiar-se puramente pelos 
instintos, negando a razão. Ao abandoná-la, abandona a condição sine qua 
non cartesiana para se pensar o sujeito em oposição ao animal: “penso, 
logo existo”.

E é assim, com sua animalidade à flor da pele, já cansado de Matilda, 
que não mais o satisfazia, que Ambrosio passa a desejar ardentemente 
a virtuosa Antonia. Sua castidade e pureza despertam no monge um 
extremo deleite apenas em imaginar quão delicioso será ensinar à “aluna” 
os prazeres da carne, do gozo, da luxúria, de pervertê-la tendo-a sob seu 
domínio, como um verdadeiro libertino. Em seus delírios de luxúria ele 
imagina como se deliciará: 

Eu vou ensinar ao seu jovem coração os 
primeiros rudimentos do prazer e regozijar-me 
descontroladamente na variedade infinita de seus 
encantos. Será meu, realmente, este deleite? Entrego 
as rédeas para meus desejos e satisfaço cada desejo 
selvagem e turbulento?” (LEWIS, 1995, p.330)

Tomado de paixão e sem saber como saciá-la, vendo que enlouqueceria 
se não possuísse Antônia, rende-se ao auxílio sobrenatural: faz um pacto 
com o demônio, figura tão recorrente na literatura gótica por incorporar 
a transgressão. Satã, o anjo caído, símbolo máximo da rebelião contra 
a autoridade (COUSTÉ, 1997). Também, ele, uma grande metáfora do 
nosso lado obscuro, do nosso lado renegado, do mal, daquele lado que 
Maffesoli realça em sua obra A parte do diabo, apresentando-o como tão 
constituinte de nossa inteireza humana quanto o é o bem.

A religião, ao separar em lados opostos as luzes e as trevas, Deus e 
o Diabo, o bem e o mal, criou oposições binárias de ordem metafísica, 
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privilegiando e promovendo uma em detrimento da outra. Enquanto o 
bem seria o caminho padrão, o mal seria aquilo a ser sufocado, recalcado. 
No entanto, de nada adianta renegá-lo, reprimi-lo, pois ele está ali, na 
tensão junto com o bem. A cultura pode nos domesticar em parte, mas 
não totalmente. Sendo assim, de nada adianta “[r]eprimir tudo o que vem 
da animalidade, para que as energias se finalizem em direção ao alto, se 
orientem para um alvo a ser alcançado, projetem-se num ideal a realizar” 
(MAFFESOLI, 2004, p.45).

Aí está, então, Ambrosio, como um animal selvagem que ficara 
acorrentado por anos, alimentando seus impulsos enquanto buscava 
reprimi-los, adicionando “mais vigor aos seus desejos desenfreados e 
cheios de ferocidade” (LEWIS, 1995, p.380), em um estado tal em que 
“mal ele conseguia controlar suas paixões” (1995, p.378). É movido por 
elas, pela força indomável que adquiriram ao tentar ser eliminadas, que a 
besta fera Ambrosio, por elas cegado, passa acima de qualquer empecilho, 
cometendo assassinatos e praticando o estupro de Antonia, única forma 
de possuí-la, para poder encontrar sua realização hedonista.

A cena em que Matthew Lewis descreve o assassinato de Elvira, mãe 
de Antonia e sua última defesa frente à luxúria desenfreada do monge, 
mostra Ambrosio totalmente tomado pelos impulsos, cego à razão, uma 
besta fora de controle:

Virando-se de repente, com uma mão ele agarrou 
a garganta de Elvira para impedir seus gritos e, com 
a outra, puxando-a violentamente, arrastou-a até 
a cama. Confusa por este ataque inesperado, em 
vão tentou se livrar dos braços de Ambrosio. Este, 
arrancando o travesseiro debaixo da cabeça de 
Antonia, cobriu com ele a face de Elvira, enquanto 
pressionava seu joelho com toda a força contra seu 
estômago, buscando colocar um fim em sua existência. 
(1995, p.303)
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Permanece nesta posição até que Elvira morra, testemunhando, 
“sem piedade o tremor convulsivo dos seus membros embaixo de si, 
prolongando com uma frieza inumana o espetáculo de sua agonia, quando 
corpo e alma estavam a ponto de separarem-se” (1995, p.304).

Antonia também é vítima da mesma bestialidade, sendo levada para 
a cripta do mosteiro para que pudesse estar totalmente sob o poder do 
monge. “Você está absolutamente sob o meu poder e eu estou queimando 
de desejos, os quais eu preciso saciar ou morrerei” (1995, p.382). Assim, 
“como se os crimes que suas paixões o haviam seduzido a cometer apenas 
houvessem aumentado sua violência, ele aguarda mais ansiosamente do 
que nunca para desfrutar de Antonia” (1995, p.306). Apesar de sua luta 
para desvencilhar-se do monge, o estupro é consumado:

Ele puxa-a para junto de seu peito, já quase sem vida 
dado o horror sofrido e desfalecida pela luta. Sufoca 
seu choro com beijos e trata-a com a rudeza de um 
bárbaro sem princípios [...] na violência de seu delírio 
de luxúria, machucou e feriu seus membros inferiores. 
Negligenciando suas lágrimas, seus gritos e súplicas, 
pouco a pouco se fez senhor de seu corpo e não desistiu 
de sua presa até que tivesse completado o crime”. 
(1995, p.383-384)

Embora Antonia ainda tente encontrar forças para escapar da cripta, 
Ambrosio agarra-a pelos cabelos e ela começa a gritar por socorro. Com 
medo de ser descoberto, Ambrosio “força seu silêncio através dos meios 
mais horríveis e desumanos”. Sem se permitir refletir, “ele levantou [a 
adaga] e enfiou-a duas vezes no peito de Antonia! Ela gritou e caiu no 
chão” (1995, p.391).

A duplicação de Ambrosio, permitindo que a animalidade brotasse 
de dentro dele de forma monstruosa, mostra que nosso self habita em 
margens traiçoeiras: somos dois do mesmo, eu e minha outra possibilidade, 
eu e o outro de mim mesmo, meu desdobramento. Aí entende-se, 
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portanto, esta metamorfose de Ambrosio da “pureza” à “degeneração”, 
do êxtase religioso à bestialidade, em um processo no qual o personagem 
principal desce “às profundezas da vida”, vinculando-se a “esse abismo 
negro, o da animalidade que dorme em cada um, da crueldade também, 
do prazer e do desejo, coisas que não deixam de fascinar, mas que 
costumam ser compartimentadas, e são toleradas apenas nas obras de 
ficção” (MAFFESOLI, 2004, p.37).

O monstro, desta forma, não é o outro que vem de fora para me 
aterrorizar, mas o monstro é o outro que reside no meu próprio eu, fruto 
do meu desejo transbordante, aquele familiar que retorna libertando o que 
deveria ficar reprimido e que ameaça a existência da vida em sociedade, 
tão cuidadosamente tecida através de um mundo simbólico e cultural 
através do qual somos domesticados – mas nunca completamente. Como 
diria Paul de Man, este monstruoso estará sempre à espreita (MAN, Apud 
JEHA, 2007, p.19).
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OS BOY ACTORS NO TEATRO ELISABETANO-
JAIMESCO: FIGURAÇÕES MONSTRUOSAS NA 

CRÍTICA E NO PALCO
Leonardo Bérenger

A mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem 
se vestirá com roupa de mulher, pois quem assim age é 

abominável para Javé seu Deus.

Deuteronômio 22:6-7

O teatro que convencionamos chamar elisabetano, mas que se 
estende para além da ascensão do Rei Jaime I, em 1603, até o ano de 
1613, se tomamos como referencial a data em que William Shakespeare 
se retira à sua cidade natal, Stratford-upon-Avon, ou até 1616, se 
compreendemos o ano de sua morte como o fim desta época, foi 
uma explosão teatral ímpar e de inigualável apelo popular, no sentido 
mais abrangente que pudermos dar à palavra “popular”. Frequentadas 
por nobres, comerciantes, estudantes, e até mesmo por prostitutas e 
arruaceiros1, as casas de espetáculos londrinas exibiam em seus palcos 

1  Sobre o alcance de público dos teatros elisabetanos, Guy Boquet, em seu livro Teatro e 
Sociedade, Shakespeare, nos traz uma passagem de Viagens à Inglaterra (1599), de Thomas 
Platter. Afirma Platter que “entre inúmeras distrações, os ingleses passam seu tempo 
informando-se no teatro sobre o que acontece no estrangeiro; é mesmo todo um povo de 
homens e mulheres que vai a esses lugares sem escrúpulos, pois os ingleses em sua maioria 
não viajam muito, mas preferem informar-se sobre as coisas estrangeiras e gozar seus 
prazeres em casa” (BOQUET, 2012, p.100).
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peças que a própria Rainha Elisabete I (1533-1603) levava a seus palácios 
para apresentações perante a corte.

Sendo tão afeita a encenações dramáticas e patrona de uma 
companhia teatral, a The Queen’s Men (Os Servos da Rainha), foi Elisabete, 
então, quem teria dado ensejo a que alguns nobres se tornassem patronos 
das primeiras companhias teatrais inglesas, mantidas para a sua própria 
diversão, com apresentações em palácios e mansões do reino. Os atores, 
considerados masterless men (homens sem mestre), necessitavam da 
proteção nobiliárquica, visto que, por não estarem ligados a uma guilda 
nem ocuparem posições servis ou outras regulamentadas, corriam o risco 
de serem compreendidos e apreendidos como vagabundos.

No entanto, apesar de estarem de alguma forma ligados à nobreza, 
a vida dos profissionais de teatro não era nada fácil. Além dos puritanos 
administradores da cidade de Londres2, que viam no teatro um nicho 
de depravação moral, as companhias teatrais, que sobreviviam 
essencialmente de suas bilheterias, apesar do patrocínio dos nobres, 
tinham que contornar as recorrentes epidemias de peste, que implicavam 
o fechamento dos teatros pelas autoridades sanitárias locais. Mais 
além, os rigores do inverno britânico comumente impossibilitavam a 
apresentação de espetáculos nos teatros públicos durante o inverno, já 
que eram construídos a céu aberto.

Em face de tais adversidades, as companhias se viam obrigadas a 
partir em itinerância pelo interior da Inglaterra, fazendo apresentações 
nas próprias carroças usadas para a viagem, ou em pranchas sobre barris. 

2  Impedidos de se estabeleceram dentro dos limites da cidade (the city), os teatros 
ocupavam uma área conhecida como Liberties (Liberdades), onde os administradores 
puritanos não tinham jurisdição. Nessas áreas, localizava-se tudo o que a cidade rejeitava: 
seus bordéis, tavernas, hospícios, cadeias, enforcamentos e espetáculos violentos como 
brigas de galo, lutas entre ursos e cães (bear baiting) e entre touros e cães (bull baiting). Vale 
aqui notar a posição ambígua do teatro na sociedade elisabetana: embora com proteção 
da nobreza, os atores ocupavam uma posição ainda marginal, sendo rotulados como 
vagabundos ou delinquentes, muitas vezes.
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Em contato com a cultura campesina, o teatro se enriquecia de elementos 
da tradição oral das comunidades rurais, da mesma forma com que 
estabelecia contato com os valores e as tradições da nobreza e da plebe 
de Londres – no caso especial de Shakespeare, vale lembrar, o campo e 
a cidade já se encontravam reunidos na personalidade do dramaturgo, 
devido às suas origens provincianas. Transitando, portanto, pelo mundo 
e pelo submundo da cidade, pelos salões da aristocracia e pelas tradições 
populares do campo, o teatro elisabetano vai absorvendo aspectos 
culturais múltiplos, e desta “encruzilhada onde se chocam e mutuamente 
se assimilam a tradição rural e a cultura cortês, surge o que podemos 
chamar de cultura popular, resultante das duas, e pertencente à classe 
urbana, já direcionada para o capital” (RESENDE, 2010, p.25). O tempo 
de Shakespeare movimenta essas interações intensas que dão origem à 
cultura popular – uma qualidade carnavalesca que marca o período que 
se entende como primeira modernidade.

Desse modo, de acordo com Paul Prescott, se nos voltarmos ao 
conceito de “carnavalização”, como postulado por Mikhail Bakhtin, 
“muitos críticos argumentam que o espírito de carnaval permeia o drama 
shakespeariano” (PRESCOTT, 2010, p.275). Para o filósofo russo, este 
“espírito do carnaval” se caracteriza por uma inversão na hierarquia social: 
homens vestidos de mulheres, plebeus fantasiados de reis, um menino 
que se apresenta como um alto cardeal. As trocas culturais entre os baixos 
e altos estratos sociais nos indicam “uma forma especial de contato livre e 
familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas 
barreiras intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego, 
idade e situação familiar” (BAKHTIN, 2008, p.9). O teatro elisabetano 
em geral, e o shakespeariano em particular, está cheio de cenas em que 
as inversões sociais carnavalescas, que caracterizam a noção de cultura 
popular, se fazem presentes. A própria convenção teatral de gênero no 
palco elisabetano-jaimesco, onde atores (os boy actors) desempenhavam 
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papéis femininos, já nos revela uma inversão da hierarquia patriarcal, 
visto que indivíduos do sexo masculino assumiam a performance de um 
gênero discursivamente construído como inferior na hierarquia social.

No entanto, por que os papéis femininos eram desempenhados por 
homens no palco elisabetano-jaimesco? Essa é uma pergunta com a qual 
professores de Literatura Inglesa e estudiosos do teatro shakespeariano 
se confrontam inúmeras vezes ao longo de suas carreiras. Em oposição à 
pertinência da pergunta, posto que ela de fato clama por uma resposta, 
pode ser espantosa a simplificação da explicação: em uma perspectiva 
meramente diacrônica, as origens do teatro inglês remontam ao teatro 
medieval, período no qual os textos dramáticos eram monopolizados 
pela Igreja Católica, cabendo aos clérigos (monges, abades, freis) as 
vezes de atores. Com a popularização do fenômeno teatral, são as 
guildas (as corporações de ofício da época, algo que hoje nos equivale 
aos sindicatos), igualmente compostas somente por homens, pois sóeles 
poderiam integrá-las, que levam as encenações às ruas, mobilizando 
cidades inteiras com seus ciclos de mistérios durante os feriados 
religiosos, a partir do século XIII.

A despeito, porém, da aparente eficácia dessa tradicional resposta 
dada a gerações de alunos, interessa-me mais uma análise sincrônica 
do apagamento da figura da atriz no palco elisabetano-jaimesco e da 
consequente prática do cross-dressing por parte de atores na performance 
de papéis femininos: que ansiedades esses atores travestidos, os boy 
actors, levantavam no público teatral da época? Em vias de uma resposta, 
um exemplo histórico interessante é a figura de Edward Kynaston, 
considerado o último boy actor da história do teatro inglês. A beleza 
feminina de Kynaston levou John Downes, um guarda-livros do período 
do Teatro da Restauração, a duvidar “se alguma mulher que o sucedeu 
nos palcos sensibilizou tanto a plateia como ele o fez” (DOWNES Apud 
SHAPIRO, 1994, p.19). Por que seus corpos são referidos pelos radicais 
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religiosos da época, os puritanos de matriz calvinista e com posicionamento 
separatista em relação à Igreja Anglicana, por metáforas que se encerram 
no campo semântico do “pecado”, do “diabólico” e do “abominável”, em 
consonância à epígrafe bíblica que abre este meu texto?

O drama elisabetano-jaimesco, shakespeariano em particular, pode 
ser compreendido como uma expressão artística altamente dependente 
da noção de alteridade – Otherness. As comédias são comumente italianas, 
francesas ou provincianas; as tragédias, escandinavas, espanholas ou 
greco-romanas; Shylock e Othello, personagens alienígenas; as mulheres, 
por sua vez, indivíduos complementares, cujas identidades se constroem 
nos textos por uma oposição binária aos homens. Mas quão opostos 
seriam o masculino e o feminino no sistema e na teia discursiva da 
cultura elisabetana-jaimesca? Se a distinção entre homens e mulheres 
é estruturante da cultura elisabetana, é igualmente constitutivo dessa 
cultura o fato de que as diferenças de gênero nessa sociedade são mais 
fluidas e turvas do que uma primeira mirada nos poderia fazer crer.

Assim, se as mulheres são frequentemente descritas como commodities 
(mercadorias), cujos casamentos eram arranjados para a conveniência e 
vantagem de seus pais, vale lembrar, no que se referia ao futuro de jovens 
rapazes, que as alianças matrimoniais também eram forjadas em arranjos 
materiais e conveniências financeiras, sendo a verdadeira força patriarcal 
ao início da Era Moderna inglesa estabelecida na relação entre gerações, 
entre pais e filhos, como figurado nas peças shakespearianas Romeo 
and Juliet (1595-96), The Merchant of Venice (1596-97) ou As You Like It 
(1599-1600), por exemplo. Mais além, se a monarca Elisabete I fazia uso 
político de sua condição de mulher, atribuindo a si mesma epítetos como 
“Virgin Queen” ou “Gloriana”, também subvertia sua condição de gênero 
referindo-se a si mesma como “Prince of England”. Se as autoridades Tudor 
fizeram reviver as chamadas sumptuary laws (as “leis das vestimentas”), 
que prescreviam o tipo de indumentária permitida aos súditos de acordo 



O Inumano e o monstro

119

com sua classe social e gênero, evidentemente, essa mesma cultura tinha 
por prática vestir seus meninos com saias, fazendo da adoção das calças 
(breeches) um rito de passagem para os jovens ingleses em torno de seus 
sete anos de idade, a ser celebrado em cerimônias familiares, abandonando 
assim um “gênero comum”, “uniforme”, atribuído às crianças.

Para além disso, a rede de prostituição londrina também explorava 
o apelo exercido por corpos travestidos, visto ser comum que mulheres 
prostitutas usassem de vestimentas masculinas pelas ruas e esquinas da 
cidade, de modo a se tornarem mais atraentes a seus clientes. Em 1587, William 
Harrison afirma que conheceu “algumas dessas ‘rampeiras’ em Londres tão 
bem disfarçadas [de homens] que não consegui descobrir se eram homens ou 
mulheres” (HARRISON Apud ORGEL, 1996, p.24). Como a opinião indignada 
de Harrison sugere, a ambiguidade de gênero era considerada eroticamente 
sedutora a ponto de alimentar um mercado sexual ávido pelo travestimento 
na Londres da virada do século XVI para o XVII.

O discurso acerca da fisiologia e anatomia humanas também 
podia ser desconcertantemente ambíguo. Tratados sobre ginecologia 
ofereciam explicações variadas sobre a natureza da diferença sexual entre 
homens e mulheres. Na Inglaterra da primeira metade do século XVII o 
compêndio sobre anatomia e sexualidade mais difundido era intitulado 
Mikrokosmographia, publicado em 1615 e de autoria de Helkiah Crooke. Na 
obra, Crooke, que era médico do Rei Jaime I, não escapa às ambiguidades 
da ciência de sua época sobre o gênero. Apesar de defender a noção de 
que homens e mulheres seriam genuinamente diferentes, Crooke em 
diversas passagens acaba por subscrever a visão homológica dos sexos, 
muito difundida à época, que compreendia os homens como uma forma 
humana mais desenvolvida que as mulheres, pois ambos os sexos, e neste 
momento vale uma atenção maior à questão, teriam uma mesma origem, 
sendo os homens indivíduos nos quais a “semente” masculina prevaleceu 
no momento da concepção do indivíduo, gerando mais “calor”, o que fazia 
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com que os órgãos genitais se exteriorizassem, a partir de um feto mais 
“forte”, sendo “calor” compreendido como “força”. Na mulher, os órgãos 
genitais se encontrariam mais atrofiados, internos, escondidos no baixo 
ventre, pois as mulheres não teriam tido o “calor”, a “força” necessária 
para exteriorizar sua genitália. A visão de que os órgãos genitais masculinos 
e femininos seriam versões invertidas um do outro, defendida por Crooke, 
não é monolítica, mas hegemônica no imaginário inglês. No entanto, 
toda a discussão sobre a diferença e as origens da anatomia masculina 
e feminina não é meramente científica, mas implica, como ainda implica 
hoje, no século XXI, uma agenda política.

Apesar da tese homológica ser prevalecente na cultura do início da Era 
Moderna inglesa, todo o debate acerca da relação entre os gêneros busca 
acentuar as diferenças entre homens e mulheres, não suas similaridades, 
incorrendo o discurso em atitudes invariavelmente misóginas, no sentido 
de compreender as mulheres como indivíduos menos inteligentes, mais 
passionais, com menos controle sobre seus afetos. A visão, ainda aristotélica, 
de que as mulheres seriam versões imperfeitas dos homens encontra, 
portanto, legitimidade nos argumentos homológicos sobre masculino e 
feminino, justificando todo um conjunto de práticas sociais que apontam 
para a dominação do homem sobre a mulher, do homem sobre outro homem 
que age socialmente como feminino, subscrevendo a noção de subjetividade 
conforme a teórica norte-americana Judith Butler a compreende, isto é, 
forjada por “certas práticas políticas [que] instituem identidades em bases 
contingentes, de modo a atingir os objetivos em vista” (2003, p.37).

O lado insólito da teleologia renascentista (a noção de que homens 
e mulheres vinham de um corpo fetal um dia neutro e que, em sendo 
naturalmente superiores, homens poderiam controlar os corpos e as 
mentes das mulheres, produzindo, assim, um “sujeito feminino”), no 
entanto, é precisamente a fantasia reversa: a convicção de que homens 
poderiam se fazer, ou serem feitos, mulheres. É a presença atemorizante 
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deste fantasma que assombra a mente de Romeu, que, ao se perceber 
coibido a matar Teobaldo por estar apaixonado por Julieta, lança mão 
da espada, símbolo caracteristicamente fálico, e parte contra o primo da 
amada, na ânsia de vingar seu amigo Mercúcio, mas não sem lamentar: 
“Oh! Julieta querida, a tua formosura / Tornou-me efeminado / E embotou 
na minha alma o gume da bravura” (SHAKESPEARE, 1968, III, i, p.118-120). 
Ao se reinserir no código belicoso de masculinidade de Verona, Romeu 
transmuta o gênero da peça, que até então poderia ser lida como uma 
comédia romântica, em uma tragédia que vai encontrar herói e heroína 
mortos ao fim do quinto ato. Robert Burton, autor do longo tratado The 
Anatomy of Melancholy (1660), elucida a questão de Romeu em linhas 
bastante diretas: o amor é “cheio de medo, ansiedade, dúvida, cuidado, 
impertinência, suspeita, transforma um homem em uma mulher” (BURTON 
Apud ORGEL, 1996, p.34).

É de se esperar, então, que o medo da efeminação por parte dos 
homens ganha mais força na Inglaterra pela subversão dos gêneros no palco 
elisabetano, corporificado pelo travestismo dos boy actors. William Prynne, 
polemicista anti-teatral, escreve em sua obra Histriomastix (1633) que:

Esse vestir-se de mulher (especialmente para fazer uma 
peça lasciva, amorosa, prostituída, doente de amor no 
palco, é certamente pecaminoso e abominável: porque 
não apenas excita muitos desejos adúlteros e sujos, 
tanto nos atores quanto nos espectadores; e atrai-
os tanto para a lascívia contemplativa como para a 
verdadeira, que é o mal, mas também os instiga à auto 
poluição (um pecado pelo qual Onan foi destruída): e 
àquela sodomítica impura, à qual os gentios réprobos 
foram entregues. (PRYNNE Apud DAVIES, 1939, p.15)

Outro inimigo do teatro e especialmente combativo da convenção 
do cross-dressing, John Rainoldes, em Th’Overthrow of Stage Playes, 
acredita que a adoção de roupas femininas por homens incita o desejo 
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homoerótico. Legitimado pelo texto bíblico, Rainoldes usa o termo “dog” 
(“cachorro”) em sua conotação de “prostituto”, como nas Escrituras 
(ORGEL, 1996), para se referir aos boy actors que, na fantasia puritana, 
participavam, invariavelmente, do comércio sexual que agitava os teatros 
públicos dos séculos XVI e XVII. Era necessário, por conseguinte, sob a 
égide da moral religiosa calvinista, que se coibisse as “ocasiões em que 
homens são transformados em cachorros, o mais rapidamente possível, 
de modo a extinguir toda excitação pela sujeira bestial, ou mesmo mais 
que bestial” (RAINOLDES Apud ORGEL, 1996, p.28). O salto interpretativo 
que as palavras de Rainoldes sugerem, de “efeminação” à “bestialidade”, 
é notável, e deve nos lembrar que naquela cultura a feminilidade não é 
equiparada à docilidade. Ao contrário, o que é temido nas mulheres é o 
seu desejo ingovernável e violento.

A ansiedade caluniosa dos puritanos em combater as práticas de 
cross-dressing nos palcos ingleses pode ser lida, porém, como sintoma 
do fascínio que os atores travestidos potencialmente exerciam no público 
teatral e no imaginário da época como um todo. Para Rainoldes, Prynne, 
e toda uma gama de panfletistas puritanos anti-teatrais (liderados pelo 
prefeito de Londres, o chamado Lord Mayor), o que fascina o espectador 
de peças é uma sexualidade que se apresenta e age em uma expressão de 
gênero agudamente ambígua e fluida, que não distingue os homens das 
mulheres e que, para, além disso, “reduz” homens a mulheres, convidando 
esse mesmo público a “secretamente, em seus conclaves secretos, fazer 
o papel dos sodomitas, ou algo ainda pior” (STUBBES Apud ORGEL, 
1996, p.29), como assevera Philip Stubbes, em seu Anatomy of Abuses 
(1585). A fantasia puritana, portanto, é a da efeminação enquanto uma 
prática corrente também fora dos palcos, em um retorno (do recalcado, 
freudianamente pensando?) à condição homológica dos gêneros, na qual 
homens e mulheres foram um dia apenas um a inversão do outro; um 
retorno à condição em que homens, em suas vidas fetais, foram iguais às 
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mulheres; um retorno a um momento da vida infantil do homem anterior 
ao breeching, no qual meninos e meninas usavam saias, e estavam 
igualmente submetidos ao assujeitamento aos pais.

Finalmente, nenhum empresário do teatro, James (1531-1597) ou Richard 
Burbage (1567-1619), nenhum autor de teatro, Christopher Marlowe (1564-
1593) ou William Shakespeare, erotizaram mais o teatro do que os detratores 
do teatro. Na visão puritana, o palco era ingovernavelmente excitante, a 
resposta imediata do público à encenação seria a homoerotização de seu 
próprio desejo, fetichizado no travestismo dos atores.
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SENTENÇA MONSTRUOSA: 
O CORPO DO CONDENADO E DO ALGOZ EM É ISTO 

UM HOMEM, DE PRIMO LÉVI
Thallita Fernandes

Para Aaron T. Beck (1999), o holocausto judeu foi o mais analisado dos 
genocídios por causa de seus aspectos únicos. Porém, o psiquiatra pontua 
que a postura dos líderes, espectadores e perpetradores de assassinatos 
em massa, no geral, é caracterizada por processos similares, dado que 
a outridade é tomada e difundida como um mal a ser eliminado. Beck 
frisa que judeus eram tidos como pessoas moralmente degeneradas e os 
perpetradores acreditavam que para proteger sua integridade civilizatória 
era necessário aniquilar todos eles (1999, p.179-178).

O mito do judeu traiçoeiro foi salientado e eles foram acusados de 
sabotagem, conspiração com os Aliados, ascensão do comunismo e até 
mesmo como culpados pelo enfraquecimento da República de Weimar. 
Neste sentido, com políticas de purismo racial em diversas instituições, 
tentaram demonstrar cientificamente a imperfeição biológica de 
judeus e outros grupos minoritários, equiparando-os a doenças letais e 
metaforizando-os como roedores e difusores de pestes, fator que reificou 
a imagem de repugnância e afirmou a necessidade de eliminação destes.

A ideologia genocida foi reforçada por cientistas e propagandas. Ela 
foi ensinada nas escolas e propagada por líderes nacionais, bem como 
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eram comuns na televisão e em materiais impressos as retratações de 
judeus como monstros, ratos e vermes. A sensação de mal-estar e o estado 
de exceção gerados pela guerra mantiveram a paranoia e a ansiedade e 
tornaram mesmo os civis mais dóceis em pessoas suscetíveis ao ódio e à 
política de extermínio de seres humanos.

Dentro da perspectiva da desumanização e da dor é que surgem 
narrativas que sobrepõem a história oficial e que reforçam os aspectos 
monstruosos da humanidade como um todo. Nesse contexto, testemunhos 
de guerra abrangem uma perspectiva diferenciada por fatos tangidos pela 
memória institucionalizada.

A primeira versão de É isto um homem? (1988) foi publicada em 
1947, dois anos após a liberação dos prisioneiros do complexo de campos 
de concentração em Auschwitz. A narrativa se desenvolve a partir da 
captura de Primo Lévi na Itália e prossegue com sua chegada e estadia em 
território nazista.

A trama retrata passagens ficcionalizadas da vida de Lévi nos períodos 
em que ele esteve cativo no sul da Polônia, espaço anexado à Alemanha 
nazista naquela época. O prefácio da obra concede algumas informações 
sobre o motivo pelo qual o autor acredita ter conseguido sobreviver, 
em especial a escassez de trabalhadores durante o final do governo 
alemão, e, portanto, a necessidade de trabalhos forçados, que fez com 
que os campos oferecessem alguma melhora na qualidade de vida dos 
prisioneiros, já que era valioso mantê-los vivos.

Por esse motivo, Lévi frisa a rotina de trabalho e as imagens com 
o slogan: “o trabalho liberta” espalhadas no campo desde a entrada 
(1988, p.20). Tal frase mantinha os prisioneiros contidos ao ofertar uma 
possibilidade de libertação. Assim, também pelo fato de ser químico e 
conceder uma mão de obra especializada, o escritor mantinha-se um 
pouco mais distante das execuções arbitrárias e dos serviços mais pesados.
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O título da obra analisada evoca uma questão que diz respeito aos 
parâmetros que separam o que é o humano de outra coisa, que se não 
um monstro, algo que não merece estar vivo, ao menos aos olhos de 
um poder totalitário. O poema de abertura reforça tal problema. Além 
disso, equipara o estado doente de uma pessoa dentro de um campo 
com qualquer outro ser que aceita e coopera com esse tipo de conduta 
violenta, como pode ser observado a seguir:

Vocês que vivem seguros

em suas cálidas casas,

vocês que, voltando à noite,

encontram comida quente e rostos amigos,

pensem bem se isto é um homem

que trabalha no meio do barro,

que não conhece paz,

que luta por um pedaço de pão,

que morre por um sim ou por um não.

Pensem bem se isto é uma mulher,

sem cabelos e sem nome,

sem mais força para lembrar,

vazios os olhos, frio o ventre,

como um sapo no inverno.

Pensem que isto aconteceu:

eu lhes mando estas palavras.

Gravem-na em seus corações,

estando em casa, andando na rua,

ao deitar, ao levantar;

repitam-nas a seus filhos.

Ou, senão, desmorone-se a sua casa,
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a doença os torne inválidos,

os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 
(LÉVI, 1988, p.9)

O poder de lembrar e repassar as lembranças do ocorrido surge 
como um remédio para que outras tragédias sejam evitadas. Entretanto, 
e de forma consciente, o eu-lírico abertamente deseja desgraça e morte 
para os sujeitos que corroboram as políticas de extermínio e, portanto, 
posiciona-se no mesmo patamar monstrificado que os algozes ocupam.

Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento, ressalta 
a importância de resgatar memórias subterrâneas, especialmente as 
narrativas testemunhais, uma vez que o testemunho recupera conteúdos 
do passado que extrapolam as memórias declaradas e arquivadas (2007, 
p.170-175). Por esse motivo, é artifício de reconstituição de imagens e 
ocorrências em um local e tempo específicos, que ligam um testemunho 
pontual a toda uma história de vida e faz aflorar a opacidade tanto de 
histórias pessoais, quanto de histórias gerais, posicionando-as como 
narrativa composta por várias e divergentes perspectivas.

O aspecto transgressor desse tipo de narração se dá pela multiplicidade 
de pontos de vista, que possibilita o confronto e a suspeição da verdade, 
principalmente aquela partilhada pelo senso comum e comumente 
manipulada a fim de criar certa coesão social. Narrativas testemunhais 
deste tipo contam ainda com outro aspecto que as engrandece: o fato de 
serem escritas com o objetivo de expurgar as experiências traumáticas 
e dolorosas. Este tipo de escrita serve, muitas vezes, como um aparato 
psíquico que permite a um sujeito salvar a si próprio. As letras figuram 
o abjeto materializado pelo autor, para que ele o confronte e, de certa 
forma, se liberte.

Escrever por meio da dor é, para Le Breton, uma forma de romper “a 
evidência da relação do indivíduo consigo e com o mundo” (2007, p.25-
26), pois cria um espaço alternativo onde corpo e escrita se fundem. 
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Woolf (1993) também considera sublime a escrita por meio da dor, pois a 
repulsa por companhia e a sensação de finitude têm o poder de expressar 
o inexprimível, dada a liberdade da pessoa em se preocupar menos com a 
morte, do que com outras formas de se salvar.

Não só a dor que o sujeito imprime em si mesmo é liberada neste tipo 
de escritura como também a tortura sofrida necessita ser exteriorizada, 
seja como forma de livramento, seja como estratégia de denúncia.

O corpo, enquanto lugar de constituição de imaginários e relações 
sociais, constitui não apenas um aspecto da coletividade humana, como 
também um espaço de estigma. Mesmo que os nazistas não houvessem 
encontrado uma marca que pudesse diferenciá-los biologicamente dos 
judeus, atribuíram a eles uma marca que os denunciaria: uma estrela 
bordada em suas vestes tornou-se o sinal inquestionável de sua diferença.

A delação, nestes termos, funciona como uma lembrança contra 
o tratamento recebido. Uma mácula tornada incurável, para que a 
sociedade não esqueça aquele episódio de horror e sofrimento embasado 
em práticas de controle político.

Para Le Breton:

A punição por intermédio da dor é uma forma de 
intimidar e demonstrar poder sobre aquele que é 
impotente para se defender. Assim, a tortura pretende 
converter o sofrimento em modo de controle político. 
Pela coerção de uma dor que não tem outros limites a 
não ser a imaginação dos torturadores, seu objetivo é 
destruir o sentimento de identidade da vítima para levá-
la a revelar segredos importantes, produzir a confissão 
de uma culpa, de um engajamento político ou moral, 
ou, simplesmente, dobrá-la à decisão dos carrascos. Às 
vezes, traduz uma pura vontade de aniquilamento do 
outro, martirizando-o, aviltando-o, reduzindo-o a um 
objeto. A imposição da dor e da humilhação segue uma 
lógica da anulação da vítima. O domínio sobre o corpo é 
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um domínio sobre o homem, sobre sua condição e seus 
mais caros valores. Ele dá ao Estado ou a um grupo o 
benefício político de um instrumento de terror sobre 
as populações. O exercício absoluto do poder contra os 
representantes da sociedade civil metaforiza a extensão 
do poder sobre o corpo social em seu em seu conjunto. 
Com base no desprezo do vínculo social, fora do campo 
da palavra e do sentido partilhado, ele erige em princípio 
a lei do mais forte. (2007, p.199-200)

Nesta perspectiva, a tortura visa a submissão completa do outro, o 
domínio de seu corpo físico e de suas convicções, por meio de diversas 
formas de fazer o outro sofrer. Ela é por definição o sintoma da indiferença 
impiedosa frente à vida de outrem, manifestada sob o argumento do não-
pertencimento da vítima ao mesmo âmbito social, cultural ou político do 
sujeito estabelecido.

Confessar, portanto, torna-se um ato de coragem, pois é difícil retomar 
as cenas de humilhação e corrosão da própria identidade. Verbalizar o 
sofrimento, na perspectiva de Le Breton: “tem valor de libertação, destrói 
a prisão que mantém o indivíduo na ruminação do trauma” (2007, p.202). 
Não apenas neste sentido, a obra demonstra as estratégias de apagamento 
das identidades e da humanidade dos detentos, bem como reforça a forma 
como o instinto de sobrevivência faz com que estes colaborem com o 
sistema do campo e tornem-se tão maus quanto qualquer outro soldado.

A paridade entre prisioneiro e soldados surge também em textos 
teóricos. Michael Foucault, em Vigiar e Punir (1996), aponta as táticas 
de docilidade (algumas advindas do sistema disciplinar corporal, como 
a formação militar, a marcha, a reprodução de canções) como práticas 
retóricas da obediência e, portanto, da liberação do castigo. Além do 
mais equiparam-se em outros aspectos, por exemplo, aos soldados que 
também são: “algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo 
inapto, fez-se a máquina de que se precisa” (FOUCAULT, 1996, p.117).
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Ambos os grupos são igualmente suspensos de suas subjetividades, 
tendo os nomes suprimidos, as vestes uniformizadas, os hábitos e horários 
automatizados, tudo para que funcionem como “objeto e alvo de poder” 
(FOUCAULT, 1996, p.118), ou seja, funcionam como corpos dóceis e úteis 
e são coagidos pelas mesmas estratégias, que visam a máxima eficácia por 
meio da capitalização do tempo, dos corpos e das capacidades individuais, 
hierarquizando os sujeitos na medida em que uns são mais responsivos ao 
sistema do que outros.

Hanna Arendt, em Eichman em Jerusalém: Um relato sobre a 
banalidade do mal (2006), destaca que muitos nazistas que mantinham 
cargos burocráticos, a exemplo de engenheiros, solicitavam o 
transporte de judeus em trens rumo aos campos de concentração, e 
mesmo os guardas que os vigiavam não se consideravam maldosos, ao 
contrário, posicionavam-se como quem estava obedecendo ordens, a 
fim de obter um bem comum. Neste sentido, a banalidade do mal surge 
como um sintoma social. Uma forma de defesa contra o pensamento 
crítico e autônomo.

A trajetória de Adolf Eichmann, retomada como o protótipo de um 
assassino político na obra de Arendt (2006), sugere que os burocratas 
e tecnocratas envolvidos nos processos de genocídio eram pessoas 
totalmente comuns e ordinárias, alheias a um mal diabólico, que apenas 
seguiam ordens de seus superiores.

Ao eliminar os judeus, os nazistas poderiam unificar seu grupo 
e expressar seu poder e submissão a um líder supremo da nação. Tais 
ideais aumentavam a autoestima e o senso de legitimidade das ações 
daquela sociedade. A glorificação de um Estado e o estado de exceção 
possibilitaram ao grupo realizar ações inimagináveis em outras situações.

Beck alega que os papéis de civis dóceis ou pais de família zelosos 
podem coexistir com a perspectiva do extermínio do outro (1999, p.181). 
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Assim, os dois papéis eram possíveis devido ao processo psicológico de 
compartimentalização. O guarda e o médico podiam assumir diferentes 
papéis em seus diferentes papéis, um fenômeno de “duplicação”. Os 
comportamentos contraditórios eram reforçados positivamente, e os 
membros eram tidos como membros valiosos da sociedade, os quais 
enfrentavam uma ameaça à coesão nacional. Assim, os algozes não 
podiam se compreender como maus, ao contrário: acreditavam que 
estavam prestando um serviço à humanidade.

Neste sentido, a reificação do extermínio pelo Estado deu permissão 
e forneceu os instrumentos para o homicídio, uma vez que substituiu 
as regras de moralidade convencionais e desumanizaram as vítimas, a 
ponto de seus executores não se sentirem culpados, já que as relações 
sociais e fantasias coletivas refletem e justificam a aversão pelo outro: o 
estigma social que membros de um grupo outsider atribuem a si mesmos, 
transforma-se, em sua imaginação, num estigma material, ou seja, torna-
se “coisificado”.

Essa coisificação surge como uma marca adicionada pela natureza 
ou pelos deuses, de forma que o grupo estigmatizador é eximido de 
qualquer responsabilidade sobre a condição subalterna dos demais 
grupos – a impressão que se tem é que as forças que criaram o mundo 
são as responsáveis por impingir um sinal a essas pessoas, para marcá-
las como inferiores ou ruins. A referência à cor da pele e a outras 
características inatas ou biológicas dos grupos inferiorizados tem a 
mesma função objetificadora.

Elias e Scotson ilustram um desses sinais como a marca azul imaginária 
que existe debaixo das axilas dos japoneses burakumin, mas apenas nos 
grupos mais pobres (2000, p.36). A referência a esses sinais tem uma 
função de defesa das oportunidades de poder e da culpa de minorias pela 
estigmatização que elas sofrem.
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A visão de Elias e Scotson (2000) corrobora o ponto de vista 
apresentado por Arendt (2006) e Beck (1999), uma vez que compreendem 
que experiências afetivas e as fantasias dos indivíduos possuem estrutura 
e dinâmicas próprias, que podem influenciar na moldagem dos afetos e 
nas condutas dos sujeitos.

Nada é mais característico do desequilíbrio de poder do que a 
impossibilidade de os outsiders retaliarem os estabelecidos. Infere-se, 
portanto, que estratégias desse tipo são inúteis, pois o equilíbrio de forças 
entre eles é tão abissal que não possuem significância para o grupo de 
maior poder.

A autoestima e autoimagem de um indivíduo estão ligadas ao que os 
outros membros do grupo pensam dele. A opinião normativa interna não 
pode ser rompida, a não ser pela perda da sanidade mental. A aprovação 
do grupo é o que separa a fantasia do sujeito da sua posição real no 
mundo. A imagem do eu e do nós estão associadas, ou seja, a identidade 
do grupo interfere na identidade pessoal (ELIAS; SCOTSON, 2000, p.42).

Nos grupos estabelecidos, o escudo fantasioso e compartilhado do 
carisma pode persistir mesmo quando suas forças entram em declínio 
e tem um valor de sobrevivência, mas a discrepância entre o real e o 
imaginário de grandeza pode acarretar na autodestruição do grupo e na 
destruição de outros grupos interdependentes a ele.

Para Beck, o medo da punição e a empatia garantem o controle de 
comportamentos imorais (1999, p.174). Ao suspender a capacidade dos 
infratores de considerarem seus atos como destrutivos, diminui-se a noção 
de responsabilidade pessoal, deslocando-a para o líder ou diluindo-a em 
um grupo. A desumanização da vítima extingue o sentimento de empatia 
e agrega uma justificativa ideológica ao extermínio.

A vítima, desestruturada desde seu íntimo, só pode ser reconstruída 
frente ao que resta de si mesma. Portanto, ao compreender o humano 
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como um resíduo, uma sobra que habita o monstruoso, o romance de 
Primo Lévi (1988) aponta para a dificuldade de categorização do que é o 
humano e para a fina casca que compõe tal noção de humanidade em nossa 
sociedade, conceito esse que é modificável de tempos em tempos, segundo 
o bel prazer dos líderes que nos governam. Dessa forma, o que nos afasta 
de nossa face monstruosa, e garante a sobrevivência do que é considerado 
humano, nada mais é do que um lampejo em meio à escuridão.

Judith Butler, em Relatar a si mesmo (2015), aponta para a existência 
de uma compulsão que compele o sujeito a seguir costumes tradicionais 
e normativos, a fim de manter comportamentos e hábitos culturais que 
dão a aparência de coletividade social. Assim, relatar a si mesmo significa 
divergir interesses universais e particulares, ou, mais do que isso, significa 
reconhecer que o si mesmo, o isso, é permeado por diversas relações com 
um conjunto de normas, o que faz com que se exceda a capacidade de 
narração deste eu, sem se apropriar do conjunto que o constitui.

Nietzche (2019), ao tratar da má consciência, descreve que a 
autorreflexão só é possível por meio do sofrimento, pois é em consequência 
do aniquilamento que o eu se volta contra ele mesmo, e a crueldade desta 
agressão moral gera reflexividade para além da norma. Da mesma forma, 
Butler (2015) argumenta que só há relato de si quando há inter-relação e 
acusação vindas de sistemas de justiça ou castigo.

A opacidade do sujeito é algo que há no sujeito, mas que não é 
possível relatar, entretanto, é em virtude do desconhecido que o sujeito 
contrai e sustenta vínculos éticos importantes. Portanto, não saber quem 
se pode assumir, mediante um pensamento crítico, um caráter de defesa 
ante ao mal que somos capazes de causar.

A impossibilidade de reconhecer e ser reconhecido leva à reflexão 
crítica das normas disponíveis para fazê-lo. Se para Hegel (1997) só 
é possível reconhecer o que está fora de si, como aquilo que pode ser 
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visto no espelho, que é o outro, a opacidade do sujeito é o rastro que nos 
confere autenticidade, é o ruído de unicidade que extrapola as normas 
sociais, mais do que o humano, é o único traço daquilo que nos torna 
autênticos e que é impossível de se relatar, dado que se esconde por trás 
das máscaras sociais que moldam o ser humano e que o constituem como 
sujeito social.

Em estados de exceção, não apenas o sistema epistêmico é modificado, 
mas igualmente o jurídico torna-se condicionado às exigências de governos 
momentâneos. De forma arbitrária, por conseguinte, o caráter enredado 
do poder se multiplica e se naturaliza a ponto dos próprios pares vigiarem-
se e se aproveitarem da punição de seu igual, o que faz com que o castigo 
pareça uma prática aceitável.

Frente à situação desanimadora e em movimento contrário à 
autodestruição, as narrativas que evocam memórias subterrâneas 
funcionam como aparatos desestabilizadores da história oficial e dos 
poderes hegemônicos, possíveis por causa das redes de vigilância e violência.

A sentença monstruosa, então, torna-se a querela de não conseguir 
decifrar o que é o humano, de não conseguirmos nos desenredar das 
amarras sociais e, por causa disso, sermos capazes de nos tornar criaturas 
atrozes, escondidas sob a face sombria do humano.
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TECNOLOGIAS DE SEDUÇÃO: A COQUETE E A 
TRANSUMANIZAÇÃO DO FEMININO

Débora Souza da Rosa

A useful thing a fan, isn’t it?

Oscar Wilde

DA NATUREZA

Em seus estudos sobre o narcisismo, em 1914, Freud afirma que a 
mulher narcísica é “o tipo feminino mais frequentemente encontrado, 
provavelmente o mais puro e verdadeiro” (2006, p.95), fruto de uma 
sexualidade imatura, prisioneira de um estágio de autoexaltação típico 
da infância, anterior à descoberta do amor objetal. Ele afirma ainda que

as mulheres, especialmente se forem belas ao 
crescerem, desenvolvem certo autocontentamento 
que as compensa pelas restrições sociais que lhes 
são impostas em sua escolha objetal. Rigorosamente 
falando, tais mulheres amam apenas a si mesmas, 
com uma intensidade comparável ao amor do 
homem por elas. Sua necessidade não se acha 
na direção de amar, mas de serem amadas; e o 
homem que preencher essa condição cairá em suas 
boas graças. A importância desse tipo de mulher 
para a vida erótica da humanidade deve ser levada 
em grande consideração. Tais mulheres exercem 
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o maior fascínio sobre os homens, não apenas 
por motivos estéticos, visto que em geral são as 
mais belas, mas também por uma combinação de 
interessantes fatores psicológicos, pois parece muito 
evidente que o narcisismo de outra pessoa exerce 
grande atração sobre aqueles que renunciaram 
a uma parte de seu próprio narcisismo e estão em 
busca do amor objetal. O encanto de uma criança 
reside em grande medida em seu narcisismo, seu 
autocontentamento e inacessibilidade, assim como 
também o encanto de certos animais que parecem 
não se preocupar conosco, tais como os gatos e os 
grandes animais carniceiros. Realmente, mesmo 
os grandes criminosos e os humoristas, conforme 
representados na literatura, atraem nosso interesse 
pela coerência narcisista com que conseguem afastar 
do ego qualquer coisa que o diminua. É como se os 
invejássemos por manterem um bem-aventurado 
estado de espírito – uma posição libidinal inatacável 
que já abandonamos. O grande encanto das mulheres 
narcisistas tem, contudo, o seu reverso; grande parte 
da insatisfação daquele que ama, de suas dúvidas 
quanto ao amor da mulher, de suas queixas quanto à 
natureza enigmática da mulher, tem suas raízes nessa 
incongruência entre os tipos de escolha de objeto. 
(FREUD, 2006, p.95-96)

A “coquete” foi talvez o tipo social que melhor aperfeiçoou o perfil 
narcísico descrito por Freud, tendo, desde o seu batismo nas línguas 
ocidentais, em meados do século XVIII, povoado os debates de filósofos e 
artistas como Jean-Jacques Rousseau, Mary Wollstonecraft, Denis Diderot. 
Percebe-se que, quando analisam a coquete para explorar os limites do 
narcisismo e o desejo erótico da mulher, esses pensadores na realidade 
procuram compreender e essencializar o feminino, definir o que é, afinal, 
a quintessência da “mulher” (entendida como mais um objeto de estudo 
e conceito universal sob as lentes iluministas), pois, como afirma Freud 
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(apenas ecoando aqui uma longa tradição), a narcísica é o tipo feminino 
“mais puro e verdadeiro”.

Em Emílio, ou Da Educação (1762), quando trata da educação de 
Sophie, Rousseau afirma que “[a] mulher é naturalmente coquete; mas seu 
coquetismo muda de forma e de objeto segundo seus desígnios; regremos 
esses desígnios em obediência à natureza e a mulher terá a educação que 
lhe convém” (1995, p.433). Ele parte do termo francês coquetterie, que 
significa entre outras acepções “a arte de agradar”, que seria, na mulher, 
natural e responsável pela sua sensibilidade estética narcísica, por sua 
empatia e pela penetração psicológica mais aguçada.

Contrapondo Rousseau, Mary Wollstonecraft afirma que a mulher 
aprende a ser coquete por necessidade, para agradar os homens (pai, 
marido, irmão) de quem para tudo depende, já que é materialmente 
destituída pelas leis e costumes ocidentais, cada vez mais privada de 
estudos e de alternativas profissionais. O processo de domesticação 
burguesa do corpo da mulher e a fixação do modelo sexual binário no 
imaginário ocidental explicam por que a perspectiva de Wollstonecraft 
não vingou e a de Rousseau tornou-se predominante.

O termo “coquete”, tipo cômico sedutor do esplêndido teatro 
seiscentista de Molière, chega ao vocabulário e à cultura inglesa por meio 
da restauração do monarca até então exilado na França, Charles II. Fruto de 
um teatro altamente performático que mimetiza a própria complexidade 
performática da cultura cortesã do Ancien Régime, ao papel de la grande 
coquette caberá cada vez mais não apenas cristalizar o feminino “mais 
puro e verdadeiro”, mas transcendê-lo por meio da técnica.

O coquetismo é uma arte que se aprimora e se adéqua aos diferentes 
tempos históricos, e a coquete é, para além de objeto de desejo por 
excelência, artista de si mesma, mestre de todas as artes e atenta à 
evolução das tecnologias de sedução de seu tempo, desde o universo dos 
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cosméticos ao de decoração de interiores. A melhor coquete não é a mais 
libidinosa (o desejo na mulher cada vez mais tornado uma excrescência 
perigosa de tempos primitivos e ambientes degradantes): ela é aquela que 
melhor domina o espetáculo visual do desejo, pois sua motivação última 
é, afinal, agradar, e apenas para isso ela é narcísica (o narcisismo provando 
mais uma de suas artes, mais uma mensagem para aquele que observa do 
que algo intrínseco, um desejo de ser daquele que é observado).

Segundo Bram Dijkstra,

não havia formas automáticas de se checar crédito, 
o Banco da Inglaterra tinha acabado de ser fundado. 
A credibilidade de alguém era estabelecida no 
boca-a-boca e as palavras nas bocas de todos eram 
determinadas pela evidência dos olhos. Esposas que 
antes teriam, em trajes simples, ajudado a administrar o 
negócio da família, tornaram-se fashion plates. Quanto 
mais metros de seda, rendas e brocados elas usassem, 
quanto mais elegantes suas carruagens parecessem, 
quanto mais evidente fosse o seu tempo livre para o 
lazer, mais provável que seus maridos conseguissem 
garantir crédito para a sua próxima aventura de 
negócios1. (1986, p.7)

Se a coquete do teatro da Restauração espelha a autoconfiança quase 
viril e o orgulho de sua própria sagacidade, com uma linguagem complexa 
movida pelo wit aristocrático, a sociedade burguesa a adaptará para seus 

1 As obras cujos títulos estão em inglês nas Referências foram traduzidas livremente por 
mim já no corpo do artigo. Optei por traduzir diretamente os textos críticos e teóricos, mas 
preservar o original em inglês dos literários no corpo do texto, trazendo suas respectivas 
traduções para as notas de fim. A opção tem como justificativa a preservação das 
possibilidades interpretativas do original por parte dos leitores, especialmente por se tratar 
de textos antigos, com termos e construções datados, dos séculos XVIII e XIX, a maioria dos 
quais nem contam com traduções oficiais disponíveis ou de fácil acesso. Alerto, porém, para 
meu compromisso com a aproximação dos sentidos nas duas línguas, mas não com a métrica 
ou com as rimas dos poemas citados, visto que não me coloco como tradutora formada e que 
me interessa aqui mais o conteúdo das obras do que suas formas, ainda que tal separação 
seja possível apenas a nível teórico e para fins analíticos.
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usos, figura camaleônica que é, para espelhar as grandezas e os medos de 
seus homens de negócios.

O corpo da mulher torna-se o espelho de inscrições sígnicas para 
refletir o desejo de si do homem burguês. E se o que mais atrai na mulher 
narcísica para a cultura oitocentista diagnosticada por Freud é a aparência 
felina de autossuficiência e de inacessibilidade, é porque isso espelha um 
aspecto infantil do ego coletivo que se interessava cultivar em tempos de 
empreendimentos industriais e financeiros de altos riscos.

DAS ARMAS

Em “The Rape of the Lock”, poema burlesco de 1712, de Alexander 
Pope, sobre o roubo da madeixa de Belinda, uma coquete, o efeito 
paródico das epopeias heroicas está precisamente em transferir a 
lógica da guerra dos homens para os conflitos de boudoir das mulheres, 
promovendo um mock-heroic meramente pela transferência do valor com 
que é costumeiramente tratado o universo masculino para o feminino. 
“What dire offence from am’rous causes springs,/ What mighty contests 
rise from trivial things/ [...] Slight is the subject, but not so the praise” 
(POPE, 2011)i: assim Pope inicia o poema, colocando ironicamente o tema 
da epopeia em seu devido lugar de trivialidade e pequenez.

O humor fica por conta do emprego do vocabulário bélico e militaresco, 
ainda que em sua faceta mitológica de deuses e semideuses guerreiros, para 
tratar de afrontas domésticas e preparos estéticos. No Canto I, por exemplo, 
os espíritos numerosos que voam ao redor dos personagens, guardando 
os castos e puros, são “the light militia of the lower sky”ii, “an equipage 
[that] thou hast in air”iii. Dessa milícia de servidores fiéis – bem ao gosto 
aristocrático de todas as épocas – desponta o próprio eu lírico-narrador, “a 
watchful sprite, and Ariel is [his] name”iv. E as próprias mulheres não perdem 
suas vaidades quando morrem, mas transformam-se em arquétipos míticos 
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da natureza, cabendo às coquetes as formas das sílfides do ar: “[t]he light 
coquettes in Sylphs aloft repair”v. As damas mais delicadas dissolvem-se na 
água como ninfas: “[s]oft yielding minds to water glide away”vi; as pudicas 
severas são sugadas pela terra, transformando-se em gnomos: “[t]he graver 
prude sinks downward to a Gnome”vii; e as coquetes, conhecidas pela sua 
leveza ou leviandade, agrupam-se no ar, observando os jogos: “o’erlook[ing] 
the cards”viii que já não mais podem jogar.

Para dar continuidade à analogia militaresca, o bardo – que se 
reportara à Musa para cantar sua epopeia – indaga dos que o escutam 
“[w]hat guards the purity of melting maids,/ In courtly balls and midnight 
masquerades[?]”, e responde: “[t’is but their sylph, the wise celestials 
know,/ though honour is the word with men below”ix. Essa talvez seja a 
mais sutil das metáforas que arremeda a analogia, pois coloca as sílfides, 
coquetes que abandonaram o plano terreno para o aéreo dos espíritos, 
como protetoras das donzelas, em última instância como o mistério 
celeste a que os homens chamam “honra”. Se a virtude torna-se a “radical 
internalização feminina da honra masculina” (MCKEON, 1995, p.313), e o 
termo “virtude” passa a ser usado consistentemente a partir do século 
XVIII como substituto feminino da “honra” masculina, o poema não faz 
mais que destacar que as disputas de vaidades femininas nos salões 
equivalem, guardadas as devidas proporções, às rivalidades dos homens 
nos campos de batalha. E que tanto mais virtuosa é a dama mais bem-
sucedida (nas conquistas dos desejos dos homens) quanto é mais honrado 
o guerreiro que sobrevive e derrota mais inimigos.

A paródia épica estende-se, naturalmente, para as disputas de fora 
dos salões, entre os pretendentes (beaux) dessas instáveis coquetes, 
como se lê no trecho abaixo:

With varying vanities, from ev’ry part,

They shift the moving toyshop of their heart;
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Where wigs with wigs, with sword-knots sword-knots 
strive,

Beaux banish beaux […]

This erring mortals levity may call,

Oh blind to truth! the Sylphs contrive it allx. (POPE, 2011)

Com o passar do tempo e o triunfo do mito da dama doméstica 
e do Anjo do Lar vitoriano, as coquetes serão vistas menos e menos 
como seres de leveza, como instrumentos de sátira, e cada vez mais 
associadas aos prazeres mundanos condenados pela moral burguesa, 
ao consumismo desenfreado e ao desgaste da própria virtude que, em 
Pope, elas ajudam a preservar. Como tantos tipos, outrora leves, elas 
ganharão uma densidade dramática, um peso trágico mais pronunciado 
quanto mais repressores se tornarão os padrões morais da sociedade 
da qual provêm. No início do século XVIII, Pope ainda pode comparar o 
coração de uma coquete a uma loja de brinquedos (“toyshop”) em que 
perucas (artigo de moda essencial na época), espadas e carruagens de 
pretendentes competem em igual medida pela supremacia da mulher. E 
o bardo pode brincar que a isso tudo chamam os mortais de “leveza”, 
esta palavra definidora do ser coquete, e arrematar ironicamente que 
estão cegos perante a verdade. Ele pode insinuar que esses jogos são 
bem mais perigosos do que parecem, e pode fazer isso numa inocente e 
leve paródia, porque o assunto não é ainda tão sério quanto seria dali a 
um século. Porque as paixões frustradas desses amantes pelas coquetes 
não são ainda a marca da sensibilidade que enobrece o herói romântico – 
como viriam a tornar-se com o culto às sensibilidades exponencialmente 
melodramatizado pelos vitorianos.

E alguns dos tesouros dessa loja de brinquedos portátil revelam-se, 
por fim, ao leitor/ouvinte do bardo:
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And now, unveil’d, the toilet stands display’d,

Each silver vase in mystic order laid.

First, rob’d in white, the nymph intent adores

With head uncover’d, the cosmetic pow’rs.

A heav’nly image in the glass appears,

To that she bends, to that her eyes she rears;

Th’ inferior priestess, at her altar’s side,

Trembling, begins the sacred rites of pride.

Unnumber’d treasures ope at once, and here

The various off’rings of the world appear;

From each she nicely culls with curious toil,

And decks the goddess with the glitt’ring spoil.

This casket India’s glowing gems unlocks,

And all Arabia breathes from yonder box.

The tortoise here and elephant unite,

Transform’d to combs, the speckled and the white.

Here files of pins extend their shining rows,

Puffs, powders, patches, bibles, billet-doux.

Now awful beauty puts on all its arms;

The fair each moment rises in her charms,

Repairs her smiles, awakens ev’ry grace,

And calls forth all the wonders of her face;

Sees by degrees a purer blush arise,
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And keener lightnings quicken in her eyes.

The busy Sylphs surround their darling care;

These set the head, and those divide the hair,

Some fold the sleeve, whilst others plait the gown;

And Betty’s prais’d for labours not her ownxi. (POPE, 2011)

Para além da óbvia misoginia dessa iconografia burlesca, é notável 
que, para os pensadores, especialmente os cômicos, o equivalente 
desproporcional das armas dos homens eram os adereços estéticos 
das mulheres (“cosmetic pow’rs”, “glitt’ring spoil”, “shining rows”, 
metáforas aludindo às forças, linhas de formação e espólios dos campos 
de guerra, para dar alguns exemplos). E, na guerra entre mulheres, 
disputada nos salões, ninguém superava a mulher coquete – que tem 
a seu dispor as belezas de todos os cantos do mundo, ofertas de seus 
muitos admiradores (“[u]nnumber’d treasures”, “various off’rings of the 
world”). É como se os próprios admiradores fossem a extensão de seus 
braços e pernas sobre o vasto império dos desejos dos homens que a 
ela pertence. E ela será ovacionada por trabalhos que não são seus, mas 
da milícia de sílfides, outrora também coquetes, que atendem à sua 
sofisticada toalete.

DA BATALHA

É motivo recorrente na literatura inglesa essa analogia ricamente 
colorida por Pope entre os campos de batalha e os salões, entre as 
tecnologias do combate e as da sedução. As “armas” das mulheres são 
apresentadas, suas estratégias e engenhosidade confrontadas e há sempre 
uma coquete para reinar nos bailes e chamar para si todas as atenções. 
Em Vanity Fair (1848), de William M. Thackeray, a analogia é explorada ao 
limite, com as guerras napoleônicas servindo apenas de plano de fundo 
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à guerra doméstica de seduções protagonizada por Rebecca Sharp e 
sustentada pelo séquito de admiradores e desafortunados que cruzam 
seu caminho.

Abrindo o romance como um mestre de cerimônias abre seu palco para 
uma peça, o narrador a chama Becky-Puppet ironicamente, referindo-se 
a todos os seus personagens como marionetes de suas próprias vaidades. 
Becky é apenas o catalisador dessas vaidades, a melhor manipuladora, e, 
portanto, a melhor jogadora ou combatente na acirrada disputa narcísica 
da alta sociedade britânica que o autor critica.

Entre as tecnologias mais elementares da coquete são mais 
recorrentes e significativos o espelho (símbolo de sua vaidade), o leque 
(símbolo de sua inconstância, do ser-ou-não-ser do desejo) e a máscara 
(símbolo de sua arte, de seu disfarce, de tudo aquilo que ela oculta).

She bustled, she chattered, she turned and twisted, and 
smiled upon one, and smirked on another, all in full view 
of the jealous opera-glass opposite. And when the time 
for the ballet came (in which there was no dancer that 
went through her grimaces or performed her comedy of 
action better), she skipped back to her own box, leaning 
on Captain Dobbin’s arm this time. No, she would not 
have George’s: he must stay and talk to his dearest, 
best, little Amelia.

“What a humbug that woman is!” honest old Dobbin 
mumbled to George […] “She writhes and twists about like 
a snake. All the time she was here, didn’t you see, George, 
how she was acting at the General over the way?”

“Humbug--acting! Hang it, she’s the nicest little woman 
in England,” George replied, showing his white teeth, 
and giving his ambrosial whiskers a twirl. “You ain’t a 
man of the world, Dobbin. Dammy, look at her now, 
she’s talked over Tufto in no time. Look how he’s 
laughing! Gad, what a shoulder she has! Emmy, why 
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didn’t you have a bouquet? Everybody has a bouquet.”. 
(THACKERAY, 1994, p.267)

“And she left her bouquet and shawl by Amelia’s side, and 
tripped off with George to dance. Women only know how 
to wound so. There is a poison on the tips of their little 
shafts which stings a thousand times more than a man’s 
blunter weapon. Our poor Emmy, who had never hated, 
never sneered all her life, was powerless in the hands of 
her remorseless little enemy. (1994, p.271)xii

Às vésperas da Batalha de Waterloo, em junho de 1815, durante 
o tempo em que as damas passam em Bruxelas com seus cavalheiros 
combatentes, o coquetismo frenético de Becky espelha diretamente a 
guerra dos homens. Com a flexibilidade tipicamente atribuída ao corpo 
coquete, Becky, que “sabe admiravelmente representar o papel da 
ingênua”, “esplêndida atriz e diretora”, lança mão de todas as suas armas 
na maior batalha erótica do romance, em que ela seduz o marido da 
melhor amiga. George, o típico dândi, critica a esposa pela falta do buquê, 
como um general que criticasse um oficial menor pelo desleixo de sua 
farda ou a falta de uma bota. A disputa entre as mulheres nunca é tão 
intensa quanto nesse momento vulnerável em que os destinos de homens 
e nações estão para serem decididos, e as técnicas de sedução são a 
maior artilharia de que as mulheres dispõem. E, o que talvez seja mais 
notável: nesta cena fica evidente que os signos são compartilhados, que 
os homens não somente os compreendem perfeitamente, mas intervêm 
diretamente na performance das damas.

DAS ESTRATÉGIAS E DA ESPIONAGEM INIMIGA

Outro exemplo literário claro dessa vigilância constante dos homens 
que força o cuidado e o aperfeiçoamento das tecnologias de sedução das 
mulheres está na famosa cena de pedido de casamento do protagonista 
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da peça The Way of the World (1700), de Wiliam Congreve. Trata-se 
daquela espécie de tutorial que Mirabell apresenta à Millamant junto à sua 
proposta, o imprimis ao contrato que os uniria, em que ele se demonstra 
conhecedor profundo das artes estéticas e performáticas do coquetismo 
e em que, na qualidade de connoisseur, tenta impor claros limites aos 
artifícios da futura esposa.

MIRABELL: I thank you. Imprimis then, I covenant that 
your acquaintance be general; that you admit no sworn 
confidant or intimate of your own sex; no she-friend to 
screen her affairs under your countenance, and tempt 
you to make trial of a mutual secrecy. No decoy-duck 
to wheedle you a fop, scrambling to the play in a mask; 
then bring you home in a pretended fright, when you 
think you shall be found out, and rail at me for missing 
the play, and disappointing the frolic which you had, to 
pick me up and prove my constancy.

MILLAMANT: Detestable imprimis! I go to the play in 
a mask!

MIRABELL: Item, I article, that you continue to like your 
own face as long as I shall, and while it passes current 
with me, that you endeavor not to new-coin it. To which 
end, together with all vizards [masks] for the day, I 
prohibit all masks for the night, made of oiled skins and 
I know not what—hog’s bones, hare’s gall, pig water, 
and the marrow of a roasted cat. In short, I forbid all 
commerce with the gentlewomen in what-d’ye-call-
it court. Item, I shut my doors against all bawds with 
baskets, and pennyworths of muslin, china, fans, 
atlases, etc. (CONGREVE, 1997, p.297)xiii

Durante o período da Restauração, um ex-libertino, como Mirabell, que 
sabe tudo das tecnologias da toalete e das atuações das mulheres, era algo 
aceitável e desejável, porque a cultura do wit e da coquetterie estava em 
alta, porque fazia parte do conceito da mondanité o conhecimento apurado 
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das artes de agradar, entreter e servir, em todos os níveis e situações. Já 
em meados do século XIX, um dândi sofisticado e ditador das modas, como 
George Osborne, pode ser interpretado apenas como um Narciso vazio, um 
bufão manipulado nas mãos de Becky, sob o olhar crítico de uma moralidade 
utilitarista, puritana, que prioriza o honesto, atrapalhado e tolo, Dobbin – o 
constantemente humilhado amigo de George.

Vanity Fair não teria sido escrito no ano de estreia de The Way 
of the World, porque o século XVIII que se desdobrou entre as duas 
obras operou uma mudança significativa na valoração de diversas 
características humanas, dentre elas a vaidade, acentuando seu aspecto 
narcísico. Quando pesquisamos a etimologia do adjetivo “vain”2 (que 
significa ainda hoje tanto vaidoso quanto vão, vazio), entendemos não 
apenas que provém do latim por meio do francês antigo, do período 
de dominação normanda da ilha da Grã-Bretanha (século XII, XIII), mas 
que ganhou contornos narcísicos e egoístas, atribuídos à individualidade 
humana (conceito novo fruto do humanismo e do racionalismo) 
apenas em fins do século XVII, período da restauração da monarquia 
e apropriação inglesa do teatro de Molière. A vaidade não se trata, 
portanto, de um excesso de autoamor ou apenas de um traço digno de 
riso, mas da ausência de uma solidez desejada, de atributos que dão 
valor e consistência ao caráter de homens e mulheres, de valores morais 
mais nobres, e do nobilíssimo desejo de comunhão entre os dois sexos 
– que o século das luzes normatizou. O vaidoso tende a ser narcísico 
e a ter olhos apenas para si mesmo, algo que, como vimos em Freud, 
implica, para a psicanálise vitoriana, uma imaturidade psíquica.

2  vain (adj.) c. 1300, “devoid of real value, idle, unprofitable,” from Old French vain, 
vein “worthless, void, invalid, feeble; conceited” (12c.), from Latin vanus “empty, void,” 
figuratively “idle, fruitless,” from PIE *wano-, suffixed form of root *eue- “to leave, abandon, 
give out.”. Meaning “conceited, elated with a high opinion of oneself” first recorded 1690s in 
English; earlier “silly, idle, foolish” (late 14c.). Phrase in vain “to no effect” (c. 1300, after Latin 
in vanum) preserves the original sense. Related: Vainly; vainness. Compare also vainglory. 
ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. In https://www.etymonline.com Acesso em 20.Mar.2019.
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Ainda em The Way of the World, a cena em que Lady Wishfort, uma 
senhora de meia idade, prepara-se em sua casa para receber o pretenso 
(e falso) admirador, Sir Rowland, é notavelmente cômica.

LADY WISHFORT: Well, and how shall I receive him? In 
what figure shall I give his heart the first impression? 
There is a great deal in the first impression. Shall I sit? 
– No, I won’t sit – I’ll walk – aye, I’ll walk from the door 
upon his entrance; and then turn full upon him. – No, that 
will be too sudden. I’ll lie – aye, I’ll lie down – I’ll receive 
him in my little dressing-room; there’s a couch – yes, 
yes, I’ll give the first impression on a couch. – I won’t lie 
neither, but loll and lean upon one elbow, with one foot 
a little dangling off, jogging in a thoughtful way – yes – 
and then as soon as he appears, start, aye, start and be 
surprised, and rise to meet him in a pretty disorder – yes 
– oh, nothing is more alluring than a levee from a couch 
in some confusion. – It shows the foot to advantage, and 
furnishes with blushes, and recomposing airs beyond 
comparison. (CONGREVE, 1997, p.292-293)xiv

A engenhosidade dos ângulos, das sequências narrativas do desejo, 
o domínio da dialética do interior e do exterior – a “dialética do sim e do 
não, do ser ou não ser”, como afirma Bachelard (1978, p.335). Nenhuma 
dessas estratégias e conhecimentos é descrito como ameaçador. São 
artifício do riso porque são de conhecimento geral, e não artes ocultas 
das mulheres de que elas se servem para manipular os homens. A cultura 
da Inglaterra pós-Restauração é abertamente performática, consciente 
do corpo e da parafernália alegórica da sedução. É consciente do desejo, 
hipersexualizada pelos gostos do rei Charles II e sua corte afrancesada, 
e por isso nela o teatro desabrocha com extravagância subversiva para 
os que haviam acolhido os anos puritanos de Cromwell. Não há perigo 
para os homens nesse teatro; o coquetismo é aqui mais a suspensão dos 
egos, como o descreveria o filósofo Georg Simmel (2006) em “Psicologia 
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do coquetismo”, de 1909, do que a elevação do ego da mulher narcísica, 
como descreveria Freud. Segundo Simmel (2006), no coquetismo – um 
modo de sociação possível no mundo individualista contemporâneo, e 
ao mesmo tempo um jogo lúdico de motivos eróticos3 –, há jogadores, 
não combatentes, e ambos sabem que se trata de mera performance, e, 
portanto, idealmente nenhum deles se decepcionaria. Freud, por outro 
lado, trata das neuroses decorrentes de egos desajustados (prisioneiros 
de um narcisismo infantil incompatível às necessidades sócio-psíquicas 
da vida adulta) e do ímpeto masculino de fixá-los. Simmel descreve o 
coquetismo típico da Restauração (que ele enxerga na sociedade moderna 
e individualista do início do século XX); Freud, por outro lado, descreve o 
coquetismo como o jogo do flerte vazio da Era Vitoriana.

DO FEMININO TRANSUMANO

Pensando na atmosfera ameaçadora e no aspecto felino da narcísica 
de Freud, não é de surpreender que o narrador de Vanity Fair compare 
Becky a uma sereia e pergunte aos seus leitores moralistas se por acaso 
cometeu a indiscrição, se “has he once forgotten the laws of politeness and 
showed the monster’s hideous tail above water? […] writhing and twirling, 
diabolically hideous and slimy, flapping amongst bones, or curling round 
corpses”xv (THACKERAY, 1994, p.620-621). O autor revela neste excerto 
os medos de uma cultura para a qual as técnicas de sedução ganharam 
contornos de terror, de modo que, para tratar do desejo, o romance de 
3  “Todos os atrativos ligados à concomitância do pró e do contra, ao ‘talvez’, à retenção 
prolongada de uma decisão, permitindo gozar de antemão seus dois aspectos que se 
excluem mutuamente na realização, todos esses atrativos não são próprios apenas do 
coquetismo da mulher diante do homem, mas atuam em presença de mil outros conteúdos. 
É a forma na qual a indecisão da vida se cristaliza num comportamento totalmente positivo, 
não fazendo, por certo, da necessidade virtude, mas prazer. Com esse jogo, que nem sempre 
é acompanhado de uma atmosfera lúdica e que consiste em se aproximar e se afastar, em 
pegar para tornar a largar, em largar para tornar a pegar, em fazer menção, por assim dizer, 
de voltar-se para o objeto, quando já se projeta a sombra do desmentido, nesse jogo a alma 
encontrou a forma adequada de seu comportamento diante de inúmeras coisas”.
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costumes tem de que pedir licença ao leitor (ainda que ironicamente) para 
pisar fora do universo das civilidades vitorianas (“the laws of politeness”). 
Além disso, para tangenciar sem descrever diretamente as técnicas, o 
autor de romances de costumes vê-se compelido a pedir empréstimos 
recorrentes ao gótico clássico.

Retornando ao tema das técnicas, Becky não demonstra a confusão 
estratégica de Lady Wishfort: a anti-heroína de Vanity Fair está no perfeito 
– se não mesmo tedioso – controle da situação.

[W]henever the dear girl expected his lordship, her 
toilette was prepared, her hair in perfect order, her 
mouchoirs, aprons, scarfs, little morocco slippers, and 
other female gimcracks arranged, and she seated in 
some artless and agreeable posture ready to receive 
him — whenever she was surprised, of course, she had 
to fly to her apartment to take a rapid survey of matters 
in the glass, and to trip down again to wait upon the 
great peer. (THACKERAY, 1994, p.465)xvi

O obstáculo maior à excelência coquete na moral vitoriana, 
Becky superara o sentimento de culpa de corromper sua virtude, 
presumidamente o bem maior de sua “natureza” feminina. Para preservar 
a reputação, ela conta apenas com suas habilidades, suas maquinações 
e, como toda artista, deleita-se nelas, não em seu público em si. Becky 
é chamada misantropa pelas colegas de escola, sabemos que tem pouco 
ou nenhum respeito pelas pessoas que a cercam, aproxima-se somente 
por interesses pessoais. Em geral, não encontra nos homens jogadores 
tão habilidosos quanto ela, apenas vítimas: o mais notável dândi, George, 
mostra-se um ingênuo perto dela; Steyne torna-se seu amante e joga com 
ela, diz que “[men] are babies compared to her”, que ele mesmo é “a fool 
in her hands – an old fool”xvii, embora termine por arruiná-la.

Se entre Millamant e Mirabell havia um diálogo dos signos de desejo, 
um jogo lúdico de suspensão de egos sem perigos reais (como se verifica 
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pela cena em que negociam os termos de seu contrato matrimonial), no 
século XIX não há espaço seguro para o aperfeiçoamento das tecnologias 
de sedução, e toda coquete é uma potencial mulher caída, pois com o vai e 
vem do leque a mulher aposta, quer queira, quer não, sua virtude. Leques 
sempre podem cair, assim como os mosquetes: reputações, também.

Em O Corpo Mecânico Feminino, Maria C. Monteiro revela a 
presença de Eros na criação do transumano, no desejo de superação do 
próprio corpo, e a presença da técnica enquanto o “querer fabricar-se 
a si mesmo” (MONTEIRO, 2016, p.17). Segundo Ellen Rosenman, “para a 
mulher habilidosa, a moda pode ser […] uma legítima ‘arte visual’ e o olhar 
narcisista no espelho uma forma de autorretratismo para quem o público 
é a própria mulher” (2011, p.96).

As personagens coquetes são retratadas nessa relação erótica 
consigo mesmas, nesse processo de autofabricação da própria imagem 
enquanto autorretrato. Essa missão institucionalizada para a mulher 
– e não por ela – de recriar esteticamente, tendo por ponto de partida 
o próprio corpo, a grandeza moral, econômica e política do marido 
subentende o conhecimento e o aperfeiçoamento de toda técnica que 
possa transumanizar o feminino, e a absorção mecânica de todo apetrecho 
que possa adornar e comunicar as grandezas cobiçadas pelos homens e, 
em última instância, pelo próprio império. Se o Anjo do Lar vitoriano é 
este signo da grandeza moral da Inglaterra, as coquetes comunicam sua 
grandeza econômica, seu refinamento estético, o Belo frequentemente 
tomado pelo Verdadeiro, por selo de autoridade divina e qualidade 
metafísica. No século XIX, após o restabelecimento de padrões de beleza 
clássicos no século anterior, o Belo também figura como superioridade 
cultural nas empreitadas civilizatórias do imperialismo.

Por essas e outras, a coquete torna-se a vitrine absoluta do 
consumismo, no século XIX. Uma coquete não é uma coquete, parecem 
concordar todos, sem toda a artilharia estética que cerca sua figura: roupas, 
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sapatos, chapéus para enfeitá-la, cosméticos e máscaras para ocultar sua 
verdadeira face, espelhos para multiplicar e magnificar sua beleza, leques 
para dispersar respostas definitivas, cães de colo para duplicarem seu 
refinamento, afastarem admiradores persistentes e reforçarem a aura 
de sedução ingênua, infantil, entre tantos outros objetos disparatados 
que ganham vida nas mãos da coquete – ou mesmo a partir dela, como a 
cobiçada mecha de cabelos de Belinda.

Rebecca Free (2000), em The Theatrical Coquette in the Belle Époque, 
analisa como a figura de la grande coquette da Era Eduardiana servia para 
produzir e divulgar modas, exatamente por essa expertise (inerente a qualquer 
coquete) de organizar os elementos materiais de que dispõem para atrair as 
atenções dos homens. Como bruxas (de quem são logicamente herdeiras 
domesticadas para o lar burguês), as figuras coquetes parecem conjurar e 
enfeitiçar objetos, engrandecendo por meio deles a sua presença, usando-os 
como extensões de si mesma, dispersando-se, diluindo-se como as sílfides 
do ar que são também por meio deles e das mensagens volúveis que eles 
comunicam. De todo modo, elas espalham a sua presença indulgentemente, 
como se manipulassem magicamente tudo à sua volta, tornando a tudo e a 
todos – inclusive seus admiradores – objetos de seus caprichos.

Em Zuleika Dobson (1911), Max Beerbhom introduz uma das versões 
mais esvaziadas de coquete: uma mulher que não ama sua autoimagem 
por si, mas pelo fascínio que exerce sobre os homens. Ela é uma coquete 
carente do amor objetal que não encontra o amor porque os homens 
se colocam como seus escravos e uma “imperadora” não pode amar 
um escravo. Seu amor narcísico é medido pela turba de admiradores 
anônimos, indistintos, numa relação assimétrica de natureza simbiótica 
em que eles figuram como partes dela, como seus tentáculos de Medusa 
espalhados ao seu redor, arrastando-se por onde ela passa, magnificando 
seu corpo, intensificando a socialização da sua beleza e influência, 
mitificando o feminino que ela representa.
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She was a nymph to whom men’s admiration was the 
greater part of life. By day, whenever she went into 
the streets, she was conscious that no man passed her 
without a stare; and this consciousness gave a sharp zest 
to her outings. Sometimes she was followed to her door—
crude flattery which she was too innocent to fear. Even 
when she went into the haberdasher’s to make some 
little purchase of tape or riband, or into the grocer’s—
for she was an epicure in her humble way—to buy a tin 
of potted meat for her supper, the homage of the young 
men behind the counter did flatter and exhilarate her. As 
the homage of men became for her, more and more, a 
matter of course, the more subtly necessary was it to her 
happiness. (BEERBHOM, 2010, p.18-19)xviii

Não é por acaso que Zuleika faz truques de mágica: apesar de pouco 
ou nenhum talento nos truques em si, seu poder de atração, sim, é quase 
mágico, visto que, perfeitamente dependente de todos em geral e de 
ninguém em particular, o aspecto de autossuficiência e inacessibilidade 
da narcisista de Freud são irresistíveis.

CONCLUSÃO

As coquetes se fabricam, são artistas, objetos e diretoras da arte de 
si. Seus materiais, sua técnica, suas ideias, contudo, são informados pela 
cultura da qual provêm. Seu berço foi o teatro de artifícios de linguagem e 
de tipos sociais marcados, com características explícitas externalizadas em 
corpos, aparatos e gestos, facilmente reconhecíveis, metateatrais porque 
parte de uma cultura teatral cortesã. Os próprios corpos passam a ser 
rejeitados ao longo do século XVIII, o teatro é censurado a partir de 1737, 
e vai aos poucos se mediocrizando em favor do romance, que textualiza 
os corpos, invadindo mentes, almas, descartando ou denegrindo tudo o 
que é meramente visual. O Anjo do Lar só é belo porque sua beleza emana 
do espírito imortal. Neste novo cenário, novos valores, a coquete torna-
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se um artefato anacrônico, desgastado, vitrine de um consumismo vulgar 
ou de uma insaciedade patológica, fatal, como em Becky e tantas outras. 
Sua arte se esvazia porque a própria arte pela arte torna-se algo obsceno 
ao longo do século XIX, ressurgindo no período decadentista com Oscar 
Wilde, mas jamais com seu vigor pré-vitoriano.

A técnica da coquete nada mais é do que o domínio aprimorado, 
otimizado das “armas” da mulher, já que a coquete em si essencializa 
a feminilidade autoconsciente, a partir do século XVIII. Perfeitamente 
consciente de si mesma, a mulher deve ser consciente do feminino, pois, 
como o modelo sexual binário que passa a predominar no século XVIII 
nos quer convencer, a essência “espiritual”, “psicológica” da biologia 
ou fisiologia da mulher é o gênero feminino – exaustivamente descrito 
ou prescrito por médicos, filósofos e demais pensadores da época. O 
corpo feminino torna-se signo [obrigatório] de feminilidade – o que, ao 
contrário do que muitos ainda pensam, não foi assim desde sempre. O 
corpo da mulher (ou qualquer corpo) não é novidade; a(s) feminilidade(s) 
atribuída(s) a esse corpo, sim. E a coquete nada mais é do que o tipo 
social e artístico que melhor reúne os atributos mais artificiais dessa 
feminilidade – por vezes, contudo, sob uma perspectiva extravagante e 
cômica, ou patética e trágica, dependendo da moral da época e/ou do 
autor da obra que a apresenta.

Como tantos outros corpos transumanos nas narrativas 
megalomaníacas e apocalípticas de individualismos exacerbados de fins do 
século XIX, porém, as personagens coquetes tornam-se progressivamente 
mais perigosas conforme magnificam, como as lentes de aumento que são, 
as falhas dos sistemas (culturais, políticos, econômicos) que as tornaram 
signos possíveis e necessários.
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Notas de tradução

(Endnotes)
i  “Que terrível ofensa de causas amorosas desponta,/ Que poderosas disputas surgem de 
tão triviais razões/ [...] Banal é o assunto, mas não a aprovação” (versos 1-5).
ii  “A leve milícia das hierarquias mais baixas do céu” (verso 42).
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iii  “Uma equipagem que vós tendes no ar” (verso 45).
iv  “Um espírito vigilante, e Ariel é [seu] nome” (verso 106).
v  “[a]s leves coquetes reúnem-se como sílfides nas alturas” (verso 65).
vi  “[m]entes delicadas e submissas dissolvem-se nas águas” (verso 61).
vii  “[a] sisuda pudica afunda na terra como um gnomo” (verso 63).
viii  “espia[ndo] os jogos de cartas por cima” (verso 54).
ix  “[o] que é que protege a pureza das frágeis donzelas,/ Em festas na corte e bailes de 
máscaras noturnos[?]” (versos 71-2); “[é] nada menos que a sua sílfide, como sabem os 
sábios celestiais,/ embora honra seja a palavra com que a chamam os mortais abaixo” 
(versos 77-78).
x  “Com variadas vaidades, de todo tipo,/ Elas agitam a loja de brinquedos móvel de seus 
corações;/ Onde perucas com perucas, punhos com punhos de espada provam seu valor,/ 
Pretendentes banem pretendentes [...]/ Este erro de leveza podem chamar os mortais,/ Oh, 
cegos para a verdade! são as Sílfides que arquitetam tudo” (versos 99-104).
xi  “E agora, revelada, a toalete é exibida/ Cada vaso de prata ordenado misticamente/ 
Primeiro, trajada de branco, a ninfa atenta adora/ Com a cabeça descoberta, os poderes 
cosméticos./ Uma imagem divina no espelho surge,/ Para a qual ela se inclina, a ela seus 
olhos guardam/ A menor, ao lado dela no altar,/ Tremendo, inicia os ritos sagrados do 
orgulho./ Inúmeros tesouros são abertos de imediato, e aqui/ As ofertas mais variadas 
do mundo aparecem:/ De cada um ela delicadamente escolhe com curioso esforço/ E 
reveste a deusa com o radiante espólio./ Essa caixa revela brilhantes joias da Índia/ E toda 
a Arábia respira daquela caixa ali./ A turquesa aqui e o marfim do elefante se unem,/ 
Transformados em pentes, o pintado e o branco./ Então pilhas de radiantes alfinetes se 
enfileiram,/ Almofadas, pós, remendos, bíblias, cartas de amor/ Agora a terrível beleza 
equipa-se de todas as armas,/ A bela a cada momento mais charmosa/ Restaura seus 
sorrisos, desperta todas as graças/ E comanda todas as maravilhas do seu rosto;/ Vê um 
rosado mais puro gradativamente surgir/ E raios intensos avivarem seus olhos./ As sílfides 
ocupadas rodeiam sua querida/ Essas ajeitam a cabeça e aquelas dividem os cabelos,/ 
Algumas dobram as mangas, enquanto outras passam o vestido,/ E Betty é elogiada por 
trabalhos que não são seus” (versos 121-48).
xii  Ela se apressava, fofocava, se virava e se contorcia, e sorria para um, dava um risinho a 
outro, tudo às vistas dos ciumentos binóculos de ópera do adversário. E quando a hora da 
dança chegou (em que não havia dançarina que se expressasse fisicamente ou performasse 
a ação cômica melhor), ela fugiu para o seu próprio camarote, segurando o braço do Capitão 
Dobbin desta vez. Não, ela não seguraria a de George: ele deveria ficar e conversar com sua 
mais querida Amelinha.
“Que falsa é aquela mulher!” sussurrou o bom e honesto Dobbin [...] Ela se move e se 
contorce como uma cobra. Todo tempo que estava aqui, você não reparou, George, como 
ela atuava com o general no caminho?”.
“Falsa—atuando! Esqueça isso, ela é a mulherzinha mais adorável da Inglaterra,” respondeu 
George, mostrando seus dentes brancos e dando uma volta em seus garbosos bigodes. 
“Tu não é um homem do mundo, Dobbin. Cara, olha pra ela agora, ela convenceu Tufto 
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rapidinho. Olha como ela ri! Deus, que ombros ela tem! Emmy, por que você não trouxe um 
buquê? Todas têm um buquê”.
“E ela deixou seu buquê e xale ao lado de Amelia e saiu com George para dançar. Somente 
mulheres sabem como ferir assim. Elas têm um veneno em suas delicadas extremidades que 
perfura mil vezes mais do que a arma mais perigosa de um homem. Nossa pobre Emmy, que 
nunca havia odiado, nunca havia humilhado ninguém em toda a vida, viu-se impotente nas 
mãos da mais insensível das inimigas.
xiii  MIRABELL: Eu lhe agradeço. Imprimis, portanto, eu concordo que você conheça pessoas 
em geral, que não admita confidente jurado ou íntimo do seu próprio sexo, nenhuma amiga 
para ocultar os assuntos dela sob as suas feições ou tentar você a envolver-se em segredo 
mútuo. Nenhum bode expiatório para dissuadi-la com algum almofadinha, chegando ao 
teatro com uma máscara, e então trazê-la para casa com um susto fingido, quando você 
achar que será flagrada, e brigar comigo por ter perdido a peça, e por arruinar sua diversão, 
me provocando a provar minha constância.
MILLAMANT: Imprimis detestável! Eu ir à peça numa máscara.
MIRABELL: Item, eu exijo que você continue a gostar do seu próprio rosto por tanto tempo 
quanto eu gostar, e, enquanto estiver do meu agrado, que você não tente dar-lhe nova face. 
Para tal fim, junto a todas as outras máscaras do dia, eu proíbo todas as máscaras da noite, 
feitas de peles com óleos e sei lá mais o quê – ossos de javalis, biles de lebre, urina de 
porco e o tutano de um gato assado. Em suma, eu proíbo as relações com as senhoras do 
que se chama corte. Item, fecho minhas portas a todas as velhas com cestas e musselinas, 
porcelanas, leques, baratos, etc.
xiv  LADY WISHFORT: Bem, e como irei recebê-lo? Com que figura darei ao coração dele 
sua primeira impressão? Há muito numa primeira impressão. Estarei sentada? – Não, não 
sentada – estarei andando – Sim, andarei da porta quando ele entrar e então me virarei 
inteiramente para ele. – Não, isso será muito repentino. Eu me deitarei – sim, me deitarei – 
Vou recebê-lo em meu quartinho; tem um sofá – sim, sim, darei a primeira impressão num 
sofá. – Não deitarei também, mas me recostarei no antebraço, com um pé aparecendo um 
pouco, movendo-se refletidamente – sim – e então assim que ele chegar, eu desperto, sim, 
desperto e pareço surpresa, e me levanto para recebê-lo numa adorável desordem – sim 
–oh, nada é mais sedutor que uma levantada do sofá em alguma confusão. – Exibe o pé em 
vantagem e possibilita rubores e o respirar recomposto como nada mais”.
xv  “ele por alguma vez se esqueceu os bons modos e mostrou a cauda horrenda do monstro 
sobre as águas? [...] serpenteando, diabolicamente horrível e pegajosa, batendo-se entre 
ossos ou enroscando-se em corpos”.
xvi  “[S]empre que esperava pelo marquês, a toalete dela estava preparada, seus cabelos 
em perfeita ordem, seus lenços, aventais, echarpes, chinelinhos marroquinos e outros 
balangandãs femininos arrumados, e ela sentada em alguma postura aparentemente 
espontânea e agradável para recebê-lo – sempre que era pega de surpresa, é claro que tinha 
de correr à sua alcova para dar uma rápida olhada no estado de coisas pelo espelho, e então 
descer correndo novamente para receber o grande nobre”.
xvii  “[os homens] são bebês comparados a ela”/ “um tolo em suas mãos – um velho tolo”.
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xviii  “Ela era uma ninfa para quem a admiração dos homens consistia na maior parte da 
vida. De dia, sempre que saía às ruas, ela estava consciente de que nenhum homem passava 
por ela sem olhá-la, e essa consciência aguçou seu apetite por saídas. Às vezes, ela era 
seguida até a sua porta – uma cortesia grosseira que ela era muito inocente para temer. 
Mesmo quando ia ao armarinho comprar ninharias como uma fita ou uma faixa, ou então à 
vendinha (pois era uma epicurista, com seu jeito modesto) para comprar uma lata de carne 
para o jantar, a homenagem dos jovens do outro lado do balcão lisonjeava-a e a comovia. 
Conforme o tributo dos homens tornava-se para ela mais e mais um lugar-comum, tanto 
mais sutilmente necessário tornava-se para a sua felicidade”.
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TRADUÇÃO E ANTOLOGIZAÇÃO: 
A REESCRITA DA MONSTRUOSIDADE EM 

ANTOLOGIAS GÓTICAS BRASILEIRAS
Jamile Silva Rocha

Juliana Cristina Salvadori

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta um recorte dos resultados finais da pesquisa 
de Iniciação Científica intitulada “Quem Conta o Conto?: análise das 
antologias góticas brasileiras” que, inserida no projeto “Da Tradução 
Como Reescrita: o gótico no sistema literário brasileiro”, da Prof. Drª. 
Juliana Cristina Salvadori, tem como principal objetivo compreender de 
que forma a antologização reescreve o gênero gótico para os leitores 
brasileiros. Durante o processo de pesquisa mapeamos obras góticas no 
acervo do Programa Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE), disponível 
no site do Ministério da Educação (MEC), e a partir de critérios de inclusão 
e exclusão, selecionamos a coleção Os Góticos, composta pelas antologias 
Góticos – contos clássicos (2011) e Góticos II: lúgubres mistérios (2012).

No presente artigo buscamos compreender como se dá a reescrita 
da monstruosidade nas antologias supracitadas, através do processo de 
antologização e tradução, bem como a formação de um cânone doméstico 
do gênero gótico. Assim, para a realização desta pesquisa, dividimos a 
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coleção em duas etapas: a primeira se trata de um mapeamento dos 
monstros que compõem as antologias mencionadas de modo a perceber 
aqueles que são mais recorrentes nelas; já a segunda, trata-se da análise 
comparativa entre o conto “The Vampyre”, escrito por Polidori, e suas 
traduções: “O Vampiro”, por Renata Bottini, presente na antologia Caninos: 
antologia do vampiro literário (2010) – ao qual iremos nos referir como 
Texto A – e “O Vampiro”, por Luiz Antonio Aguiar, presente na antologia 
Gótico - contos clássicos: vampiros, múmias, fantasmas e outros astros da 
literatura de terror (2011) – ao qual iremos nos referir como Texto B.

Além da coleção Os Góticos utilizadas na pesquisa de Iniciação 
Científica, irei utilizar, para este artigo, a antologia Caninos: antologia do 
vampiro literário. Embora esta última antologia não estivesse presente 
como objeto principal durante o processo de pesquisa, ela esteve inserida 
no processo de mapeamento de antologias góticas e contribuiu para a 
discussão que realizamos a respeito do gênero gótico. As três antologias 
estão presentes no acervo do Programa Nacional da Biblioteca da Escola 
(PNBE) e são direcionadas para o público infantojuvenil; a antologia Caninos: 
antologia do vampiro literário, que foi organizada por Bruno Berlendis de 
Carvalho e publicada pela editora Berlendis & Vertecchia em 2010, possui 
vinte e quatro textos literários traduzidos, cujo protagonista é o vampiro. 
A antologia Góticos - contos clássicos possui onze textos literários, nos 
quais os protagonistas são múmias, fantasmas, vampiros, entre outros; e a 
antologia Góticos II: lúgubres mistérios possui dez textos literários. Ambas 
as antologias foram organizadas por Luiz Antonio Aguiar e publicadas pela 
editora Melhoramentos em 2011 e 2012, respectivamente, juntamente 
com a empresa Veio Libri Produções Literárias.

“O Vampiro” é considerado o primeiro texto em prosa a abordar tal 
monstro. O conto traz a história de um jovem, nomeado Aubrey, que vai à 
uma expedição com um aristocrata conhecido por Lord Ruthven. Durante 
a viagem, Aubrey nota aparições sobrenaturais e escuta a respeito 



O Inumano e o monstro

162

da lenda de um vampiro. Após ataques e assassinatos, a personagem 
descobre que esse ser vampiresco é ninguém menos que o próprio Lord 
Ruthven e promete a ele, em seu leito de morte, não revelar seu segredo. 
No entanto, Aubrey descobre que o vampiro está vivo e que pretende 
se casar com a sua irmã. Sem poder impedir o casamento dela com o 
monstro, devido a promessa de esconder a identidade dele, Aubrey sofre 
um colapso nervoso e, pouco antes de morrer, escreve uma carta à irmã 
contando o segredo de Lord Ruthven. A carta, entretanto, não chega a 
tempo e sua irmã é encontrada morta, sem sangue.

Para o cotejo entre os textos em língua inglesa e português brasileiro, 
utilizamos um excerto que traz a construção da monstruosidade na 
personagem de Lord Ruthven, o vampiro. Para a discussão sobre reescrita 
e monstruosidade, sobretudo a respeito do vampiro, utilizamos como 
referencial teórico as concepções de André Lefevere (2007) acerca da 
reescrita como meio para manipulação do texto literário, Lawrence 
Venuti (2002) a respeito de identidades culturais e a formação do cânone 
doméstico de um autor, um gênero e/ou um texto, Luiz Antonio Aguiar 
(2012), Ken Gelder (2000), Jonathas Nunes (2015) e Bruno Carvalho (2010) 
a respeito da monstruosidade e do vampiro.

REESCRITA E FORMAÇÃO DE CÂNONE DOMÉSTICO

A edição, a crítica, a tradução e a antologização, de acordo com André 
Levefere (2007), em seu livro intitulado Tradução, Reescrita e Manipulação 
da Fama Literária, tratam-se de reescritas, meios para manipulação. O 
autor defende a existência de dois tipos de leitores: o profissional e o 
não profissional, esse último compõe grande parte da população. Por 
ter uma grande circulação entre os leitores não profissionais, a reescrita 
contribui para a sobrevivência de determinado texto, autor ou gênero. 
Entretanto, tal público é propício à manipulação do texto literário, uma 
vez que, como afirma o autor, tais produções são realizadas sob restrições 
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poéticas e ideológicas. Lefevere (2007) confirma ainda a necessidade de 
estudar a reescrita e cita Scholes, que julga necessário “ver através das 
manipulações de todos os tipos de textos em todos os tipos de mídia” 
(SCHOLES Apud LEFEVERE, 2007, p.24).

Em relação à antologização, Lefevere (2007) aponta que uma antologia 
possui um número de páginas pré-determinado, demanda investimento 
de editores e, também, é direcionada a um público específico. Tal público 
alvo, por vezes, como afirma Lefevere, está inserido em instituições de 
ensino, e essas antologias são frequentemente utilizadas como material 
didático nas escolas. Assim como o processo descrito pelo autor 
supramencionado, a antologia Góticos, por se tratar de uma obra utilizada 
em diversas escolas para fins didáticos, possui 326 páginas que trazem 
além dos contos e dos poemas góticos, uma introdução produzida pelo 
organizador, a fim de apresentar a obra e justificá-la, já que ela contém 
uma compilação de contos, poesias e ensaios de alguns tradutores acerca 
do terror. Já a antologia Góticos II possui 376 páginas e os mesmos gêneros 
textuais presentes no primeiro volume da coleção Os Góticos.

Trazemos ainda a discussão a respeito da tradução e seu impacto na 
formação de identidades culturais e cânones domésticos, apresentada 
por Lawrence Venuti (2002), em seu livro Escândalos da Tradução. O autor 
aponta que a escolha de textos estrangeiros e, também, as estratégias 
utilizadas no processo de tradução, contribuem para a domesticação 
da literatura estrangeira, já que os “cânones que se amoldam a valores 
estéticos revelando, assim, exclusões e admissões, centros e periferias 
que se distanciam daqueles existentes na língua estrangeira” (2002, 
p.130). Ou seja, a tradução e a seleção de textos estrangeiros podem 
construir ou desconstruir estereótipos e/ou preconceitos raciais, étnicos, 
nacionais, de gênero, entre outros. No presente artigo pretendemos 
discutir os processos de antologização e tradução como forma de reescrita 
e, portanto, manipulação.
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Embora nosso foco esteja na coleção Os Góticos, a antologia Caninos 
também foi reescrita por meio do processo de antologização. Foi 
publicada em 2010 pela editora Berlendis & Vertecchia, sob a organização 
de Bruno Berlendis de Carvalho, e apresenta vinte e três (23) textos dentre 
ensaios, contos, poemas etc., além de trazer também agradecimentos, 
apresentação, mapa, acenos históricos e posfácio, como podemos ver no 
quadro abaixo.

Quadro 1- Composição da antologia Caninos: antologia do vampiro 
literário (2010)

OBRA AUTOR TRADUTOR
Dissertação sobre 

regressantes Dom Calmet Bruno de Carvalho

Crê a minha moça amada 
(o vampiro) Ossenfelder Erick Ramalho

Leonor Bürger Erick Ramalho
A noiva do Corinto Goethe Leonardo Fróes

Christabel (primeira parte) Coleridge Erick Ramalho
O Infiel Lord Byron Leonardo Fróes

O Vampiro Polidori Renata Bottini
Augustus Darvell 

(fragmento de uma novela) Lord Byron Sergio Pachá

O vampiro, melodrama em 
três atos, com um prólogo

Nodier, 
Carmouche e 

Jouffroy D’Abbans
Sergio Pachá

A narrativa de Cyprian Hoffman Claudia Abeling
Deixem os mortos repousar Raupach Bruno de Carvalho

A guzla Mérimée Ivo Barroso
VII Gógol Denise Sales

A morta apaixonada Gautier Cristina Prado
Varney, o vampiro 

(capítulo 82) Rymer Maria Lúcia Cumo
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Helena Heine Bruno de Carvalho
O estranho misterioso Anônimo Alexandre Morales
As metamorphoses do 

vampiro Baudelaire Ferreira Gullar

Carmilla Le Fanu Renata Bottini
Os mortos são insaciáveis Shacher-Mosoch Bruno de Carvalho

O Horla Maupassant Cristina Prado
Dracula (capítulo 2) Stoker Sergio Pachá

Um vampiro Capuana Maurício Dias
Fonte: Caninos: antologia do vampiro literário (2010)

As antologias Góticos e Góticos II foram organizadas pelo escritor 
Luiz Antonio Aguiar, juntamente com sua empresa Veio Libri, e publicadas 
pela editora Melhoramentos. As obras encontram-se inseridas no 
acervo de 2013 do PNBE, sendo direcionadas aos estudantes do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. Ambas as antologias possuem em sua 
composição poemas, contos, ensaios e textos a respeito dos textos 
literários e do gênero gótico para pesquisa e aprofundamento da 
discussão sobre o gênero.

A primeira antologia Góticos apresenta dezoito textos, e dentre os 
gêneros textuais supramencionados temos: “A uma taça feita de um 
crânio humano”; “O vampiro”; “A pata do macaco”; “4 Poemas macabros”; 
“Histórias para sentir medo”; “5 Lote 249”; “O hóspede de Drácula”; 
“Transformação”; “O fascínio do medo”; “A queda da casa de Usher”; “A 
amante morta”; “Sombras da adolescência”; “Dickon, o Diabo”; “Janet, 
a Maligna”; “O terror diz: ‘até breve!’”. Dentre os textos, notamos 
a presença de quatro ensaios, escritos por autores e pesquisadores 
brasileiros, cinco poemas e nove contos, que são procedentes da língua 
inglesa e foram traduzidos para o português na variante brasileira. Os 
tradutores presentes nas antologias são: Luiz Antonio Aguiar, Sandra Pina, 
Claudia Abeling, Oscar Mendes, Domingos Demasi e Margaret Sobral. 
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Como podemos ver no quadro a seguir, no primeiro volume da coleção 
há apenas um poema: “Uma taça feita de um crânio humano”, escrito por 
Lord Byron, e traduzido por Castro Alves.

Quadro 2 - Poemas que compõem a antologia Góticos: contos clássicos 
(2011)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Poema
A uma taça feita 

de um crânio 
humano

Lord Byron Castro Alves

Fonte: Góticos - contos clássicos (2011)

Os contos, por sua vez, compõem grande parte da antologia, 
totalizando nove, e são eles: “O vampiro”, de John William Polidori e 
traduzido por Luiz Antonio Aguiar, “A pata do macaco”, de W. W. Jacobs e 
traduzido por Sandra Pina, “5 Lote 249”, de Arthur Conan Doyle e traduzido 
por Oscar Mendes, “O hóspede de Drácula”, de Bram Stoker e traduzido 
por Luiz Antonio Aguiar. Além desses, temos o conto “Transformação”, de 
Mary Shelley, e “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe, ambos 
traduzidos por Domingos Demasi, “A amante morta”, de Théophile Gautier 
e traduzido por Margaret Sobral, “Dickon, o diabo”, de Joseph Sheridan Le 
Fanu, e “Janet, a Maligna”, de Robert Louis Stevenson, ambos traduzidos 
por Sandra Pina.

Quadro 3 - Contos que compõem a antologia Góticos: contos clássicos 
(2011)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Conto O vampiro John William 
Polidori

Luiz Antonio 
Aguiar

Conto A pata do 
macaco W. W. Jacobs Sandra Pina

Conto 5 Lote 249 Arthur Conan 
Doyle Oscar Mendes
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Conto O hóspede de 
Drácula Bram Stocker Luiz Antonio 

Aguiar

Conto Transformação Mary Shelley Domingos 
Demasi

Conto A queda da casa 
de Usher Edgar Allan Poe Domingos 

Demasi

Conto A amante morta Théophile 
Gautier Margaret Sobral

Conto Dickon, o Diabo Joseph Sheridan 
Le Fanu Sandra Pina

Conto Janet, a Maligna Robert Louis 
Stevenson Sandra Pina

Fonte: Góticos - contos clássicos (2011)

Após o fim de cada texto literário, há um pequeno texto informativo 
no qual são abordados o autor, a obra em destaque, contexto histórico 
e, também, relações com outros autores e obras. Essas relações entre 
autores e textos são abordadas nos ensaios que compõem a antologia. 
O primeiro ensaio apresentado é intitulado “Histórias para sentir medo” 
e foi escrito por Pedro Bandeira. Em seguida, temos o ensaio “O fascínio 
do medo”, escrito por Luiz Raul Machado, e “Sombras da adolescência”, 
escrito por Daniel Piza. Por fim, temos o ensaio de encerramento da 
antologia, intitulado “O terror diz: ‘até breve!’”, por Luiz Antonio Aguiar, 
organizador da coleção.

Quadro 4 - Ensaios que compõem a antologia Góticos: contos clássicos 
(2011)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Ensaio Histórias para 
sentir medo Pedro Bandeira -³

Ensaio O fascínio do 
medo

Luiz Raul 
Machado -
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Ensaio Sombras da 
adolescência Daniel Piza -

Ensaio O terror diz: 
“até breve!”

Luiz Antonio 
Aguiar -

Fonte: Góticos - contos clássicos (2011)

Já o segundo volume, Góticos II, possui dezoito textos, dentre os 
gêneros textuais mencionados anteriormente, temos: “O terror está 
de volta!”, “O caixão fantástico”; “O coveiro”; “O morcego”; “Vozes da 
morte”; “A casa do juiz”; “A noiva do enforcado”; “A marca da besta”; “O 
olho maligno”; “Presença do Gótico”; “Olalla”; “O esqueleto”; “Sir Edmund 
Orme”; “A noiva do Corinto”; “O Sangue de Drácula”; “O fantasma de todas 
as salas”; “A corrente do destino”; “Lúgubres Mistérios”. Desses textos, 
temos quatro poesias escritas por Augusto dos Anjos, escritor brasileiro, 
intituladas: “O caixão fantástico”, “O coveiro”, “O morcego”, “Vozes da 
morte”. Notamos que, diferentemente dos apresentados na antologia 
anterior, esses poemas estabelecem uma relação maior com a literatura 
brasileira, sobretudo do gênero gótico.

Quadro 5 - Poemas que compõem a antologia Góticos II: lúgubres 
mistérios (2012)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Poema O caixão 
fantástico

Augusto dos 
Anjos -

Poema O coveiro Augusto dos 
Anjos -

Poema O morcego Augusto dos 
Anjos -

Poema Vozes da morte Augusto dos 
Anjos -

Fonte: Góticos II: lúgubres mistérios (2012)
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A segunda antologia, como podemos perceber a seguir, possui dez 
contos, sendo nove deles da literatura estrangeira, traduzidos para o 
português brasileiro, e um conto escrito em português, a saber: “A casa 
do juiz”, de Bram Stocker e traduzido por Luiz Antonio Aguiar; “A noiva do 
enforcado”, de Charles Dickens e traduzido por Sandra Pina; “A marca da 
besta”, de Rudyard Kipling e traduzido por Domingos Demasi; “Olalla”, de 
Robert Louis Stevenson e, também, traduzido por Sandra Pina; o conto “O 
Esqueleto”, do escritor brasileiro Machado de Assis; “Sir Edmund Orme”, 
de Henry James e traduzido também por Domingos Demasi; “A noiva do 
Corinto”, de Johann Wolfgang Goethe e traduzido por Claudia Aberling; “O 
fantasma de todas as salas”, de Daniel Defoe e “A corrente do destino”, de 
Bram Stoker, ambos traduzidos por Luiz Antonio Aguiar.

Quadro 6 - Contos que compõem a antologia Góticos II: lúgubres 
mistérios (2012)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Conto A casa do juiz Bram Stocker Luiz Antonio 
Aguiar

Conto A noiva do 
enforcado Charles Dickens Sandra Pina

Conto A marca da 
besta Rudyard Kipling Sandra Pina

Conto O olho maligno Mary Shelley Domingos 
Demasi

Conto Olalla Robert Luiz 
Stevenson Sandra Pina

Conto O esqueleto Machado de 
Assis -*

Conto Sir Edmund 
Orme Henry James Domingos 

Demasi

Conto A noiva do 
Corinto

Johann 
Wolfgang 
Goethe

Claudia Aberling
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Conto O fantasma de 
toda as salas Daniel Defoe Luiz Antônio 

Aguiar

Conto A corrente do 
destino Bram Stoker Luiz Antônio 

Aguiar
Fonte: Góticos II: lúgubres mistérios (2012)

A antologia possui também três ensaios, um a menos que a antologia 
Góticos, intitulados: “Presença do Gótico”, escrito por Laura Sandroni, “O 
Sangue de Drácula”, de Rodrigo Lacerda, e, por fim, “Lúgubres Mistérios”, 
o ensaio que nomeia e encerra a antologia, escrito por Luis Antonio Aguiar.

Quadro 7 - Ensaios que compõem a antologia Góticos II: lúgubres 
mistérios (2012)

GÊNERO 
TEXTUAL OBRA AUTOR TRADUTOR

Ensaio Presença do 
Gótico Laura Sandroni -

Ensaio O Sangue de 
Drácula Rodrigo Lacerda -

Ensaio Lúgubres 
Mistérios

Luiz Antônio 
Aguiar -

Fonte: Góticos II: lúgubres mistérios (2012)

Além dos poemas, contos e ensaios, as antologias apresentam material 
para pesquisa e aprofundamento do tema gótico e trazem, nas respectivas 
apresentações, justificativas por parte do organizador a respeito de suas 
escolhas. Na apresentação da primeira antologia, como foi discutido no 
artigo, Aguiar (2011) aponta que os contos de terror selecionados para 
compor Góticos “fazem parte de uma série nobre da literatura”, sendo 
“modelos de excelência e o que melhor se criou em literatura, tanto 
pelas técnicas de composição e pelo manuseio da linguagem como em 
termos de representação da alma humana” (AGUIAR, 2011, p.6). O autor 
afirma ainda que os escritores escolhidos para compor a antologia são 
“mestres, gênios da literatura e referência para os escritores que vieram 
depois, até os dias de hoje” (2011, p.6), uma vez que apresentam em 
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suas ficções diversos personagens afamados que são considerados, pelos 
leitores, personagens fantásticos, e justifica afirmando que a escolha dos 
textos para compor a antologia se deu a partir do que ele considera como 
clássico. Para ele clássicos são histórias que “permanecem, sobrevivem às 
mudanças culturais, de costumes, de linguagem” (2011, p.7).

Aguiar (2012), na apresentação da segunda antologia, aponta os 
dois motivos pelos quais escolheu os títulos dos livros: no primeiro, 
de acordo com ele, trata-se de uma homenagem prestada ao criador 
de Drácula, Bram Stoker, autor que abre e fecha os textos literários na 
antologia; no segundo parte dos autores escolhidos para compor a obra, 
já que o organizador afirma que estes “explora[m] algumas variações do 
terror gótico, propondo uma incursão sutil à sombra das histórias mais 
tradicionais” (2012, p.5).

De acordo com Aguiar (2011), o medo tem sido o tema central da 
literatura desde seus primórdios, como na Ilíada e na Odisseia de Homero, 
obras nas quais as personagens estão em constante contato com aquilo 
que lhes representa o perigo e, portanto, causa-lhes medo. Rossi (2008) 
aponta que para Lovecraft o medo é a emoção mais forte e antiga da 
humanidade, sendo o medo do desconhecido uma das piores formas 
dele, e que tal sensação, por sua vez, é resultado do estranho, que é 
conhecido pelo inconsciente, mas desconhecido pelo consciente. Essa 
manifestação de medo, por sua vez, gera o terror que “resulta do impasse 
causado pela manifestação do estranho no mundo real”, tratando-se de 
“uma suspensão momentânea do nosso senso de realidade” (FREUD Apud 
ROSSI, 2008, p.67).

As antologias, como podemos perceber, trazem contos que 
apresentam como personagens principais criaturas sobrenaturais que, 
por serem desconhecidas, provocam a sensação de medo, de terror. 
Esse terror é o que trata de levar o leitor ao mundo dos monstros, das 
anomalias naturais e sobrenaturais, explorando o medo visceral do ser 
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humano. Notamos também que, dentre os seres sobrenaturais presentes 
nas antologias, os mais recorrentes são os vampiros, presentes em cinco 
contos, fantasmas, em quatro e demônios, também em quatro contos. 
Sendo assim, na próxima seção iremos discutir a respeito de tais criaturas 
e de como o vampiro, enquanto monstro, é reescrito para o público 
brasileiro, nas traduções do conto “The Vampyre”.

O VAMPIRO E A REESCRITA DE UM MONSTRO

A palavra monstro, de acordo com Ken Gelder (2000), está 
relacionada à palavra “demonstrar” – que traz o sentido de revelar, 
manifestar, exibir, entre outros. O autor aborda, ainda, que o papel dos 
monstros não teve grandes alterações desde a Renascença, na qual os 
monstros serviam como uma forma de aviso, presságio e, atualmente, são 
vistos com uma função crítica. Ainda sob a mesma fonte, a teratogenia 
tende a ser mais presente em algumas culturas que em outras, dessa 
forma, o autor observa que o monstro tem um significado cultural e, 
assim, considera que uma cultura pode ser lida ou vista através de seus 
monstros. Gelder afirma que “às vezes, o monstro pode trabalhar para 
obscurecer certas características que tornam uma cultura o que ela é; a 
inescrutabilidade de um monstro pode apontar para uma certa cegueira 
que a cultura tem sobre si mesma”1 (2000, p.82 - tradução nossa). O 
autor afirma que os monstros podem, também, ser híbridos, contendo 
diferentes características e não focando em apenas um aspecto, dessa 
forma, o monstro funciona de modo a tornar evidente cada parte desse 
ser fragmentado.

Carvalho (2010), no posfácio da antologia Caninos, questiona a 
princípio o que é o vampiro e as definições que tal ser mitológico tem 
recebido ao longo dos séculos. O autor aponta que apenas a listagem de 

1  “Sometimes the monster might well work to obscure certain features that make a culture 
what it is; a monster’s inscrutability may point to a certain blindness culture has about itself”. 
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características desse ser não é o suficiente para defini-lo e que tal ação 
nos “reconduziria a diferentes tradições culturais de expressão popular ou 
folclórica” (2010, p.476), ou seja, cada cultura possui suas características 
quando se trata dos seres vampirescos, assim, não se deve desconsiderar 
ou sobrepor determinadas propriedades em relação às demais. O autor 
ressalta que o vampiro folclórico é diferente do vampiro literário e que é 
necessário fazer tal distinção.

Sendo assim, Carvalho (2010) elenca, com base em sua pesquisa a 
respeito do vampiro literário, algumas propriedades, apresentadas como 
presentes nos eixos centrais. A primeira característica parte do vampiro 
enquanto ser de ordem sobrenatural, já que ele apresenta resistência à 
morte, condição de materialidade, influência sobre forças naturais. Além 
dessas características, o autor também cita a relação assimétrica no que 
se refere aos humanos, que é também uma relação parasitária, e uma 
aproximação erótica, afetiva ou familiar.

O conto “The Vampyre” foi publicado pela primeira vez em 1º de abril 
de 1819, na revista britânica New Monthly Magazine, e é apontado como 
o primeiro texto em prosa a trazer a figura vampiresca, sendo também 
considerado inspiração para a criação da personagem vampiresca 
mais conhecida de todos os tempos: Drácula. O excerto a seguir traz a 
primeira descrição do Lord Luthven, o vampiro do conto. Como apontado 
anteriormente, o Texto Fonte diz respeito ao texto em língua inglesa, o 
Texto A, à tradução de Renata Bottini – antologia Caninos (2010) – e o 
Texto B, à tradução de Luiz Antonio Aguiar – antologia Gótico (2011).
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Quadro 8 - Excerto da descrição da personagem para cotejo 
tradutório.

TEXTO FONTE TEXTO A TEXTO B

Those who felt this 
sensation of awe, 
could not explain 
whence it arose: 

some attributed it to 
the dead grey eye, 

which, fixing upon the 
object’s face, did not 
seem to penetrate, 
and at one glance 

to pierce through to 
the inward workings 
of the heart; but fell 
upon the cheek with 

a leaden ray that 
weighed upon the skin 

it could not pass.

Aquelas que sentiam 
essa sensação de 
temor reverente 

não sabiam explicar 
de onde surgia. 

Algumas a atribuíam 
ao olhar de um 

cinza mortiço que, 
fixando-se no rosto 
de alguém, parecia 
não penetrar e num 

só relance transpassar 
até os recônditos 
mecanismos do 

coração – mas caía 
como um raio de 
chumbo sobre as 

faces que não pudesse 
atravessar.

Os que tinham sentido 
tal assombro não 

conseguiam explicar o 
que os havia abalado. 

Alguns o atribuíam 
aos olhos mortos e 
acinzentados dele, 

que, uma vez fixados 
sobre o rosto de 

alguém, pareciam não 
alcançá-lo, mas que, 

num único instante, se 
tornavam capazes de 

invadir as profundezas 
do coração da 

pessoa e cair como 
um raio de chumbo, 
esmagando a pele 

que não conseguiam 
rachar.

Fonte: Góticos – contos clássicos (2011)

Nos excertos acima podemos notar, em itálico, uma caracterização 
da personagem Lord Ruthven, na qual há uma oração que apresenta a 
descrição dos olhos do vampiro e, também, seu efeito sobre aqueles que 
os viam. A primeira descrição é apresentada pelo Texto Fonte a partir 
da sentença “the dead grey eye, which, fixing upon the object’s face, did 
not seem to penetrate”, trazendo uma descrição do olhar do monstro. Tal 
sentença é traduzida no Texto A como “olhar de um cinza mortiço que, 
fixando-se no rosto de alguém, parecia não penetrar”. Já o Texto B traz 
a mesma sentença como “olhos mortos e acinzentados dele, que, uma 
vez fixados sobre o rosto de alguém, pareciam não alcançá-lo”. Pode-se 
notar que o Texto A realiza a descrição de forma mais breve e direta, uma 
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tradução literal, enquanto o Texto B é traduzido de modo a explicitar mais 
informações do texto. Percebemos que no Texto A, o tradutor pluraliza o 
substantivo “eye” quando o traduz para “olhos” e realiza sua concordância 
com os adjetivos “mortos e acinzentados”. Já o Texto B traduz as mesmas 
expressões para o verbo “olhar”, relacionando-o com os adjetivos “cinza 
mortiço”. Ambos os textos trazem traduções de “eye” de modo que 
as escolhas se relacionem à aparência da personagem, no entanto a 
tradução “olhos” focaliza os olhos, isto é, a característica mais concreta 
da fisionomia de Lord Luthven, enquanto a escolha por “olhar” focaliza a 
ação da personagem.

De acordo com Cambridge Dictionary, a palavra “dead” utilizada 
como advérbio tem como principal função dar ênfase a determinada 
palavra e pode significar “complete(ly)”. Dessa forma, a palavra “dead” 
não só enfatiza o adjetivo “gray”, como também traz a relação com a 
morte, uma das principais características atribuídas ao vampiro, um 
ser morto-vivo. A tradução do Texto A traduz o termo para “mortiço”, 
apresentando a princípio três significados: algo que está próximo 
à morte; algo apagado e sem brilho; e a falta de ânimo, firmeza. Tal 
escolha traz a ênfase ao adjetivo “gray” e, assim como o Texto Fonte, 
demonstra um vínculo com o significado relacionado à morte. O Texto B, 
por sua vez, traduz para “mortos”, enfatizando a falta de vida e o caráter 
inanimado do substantivo.

De acordo com The Free Dictionary, além dos significados relacionados 
à cor cinza, “gray” apresenta o seguinte significado: “lacking in cheer”, em 
relação à falta de alegria, bem como “gloomy” que traz, de acordo com 
o mesmo dicionário, um sentido de escuridão melancólica e depressiva. 
O Texto A traduz tal adjetivo para “cinza”, enfatizando a questão da 
coloração. No entanto a palavra cinza também pode se referir ao resíduo 
de combustão, que apresenta diversos significados de ordem metafórica, 
tais como: a provocação do sentimento de tristeza; tempo consumado; 
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vestígio do que foi destruído; memórias póstumas etc. Tal tradução 
permite que os leitores vagueiem pelos possíveis significados da expressão 
e construam sua própria interpretação. Já o Texto B, ao traduzir o adjetivo 
“gray” para “acinzentado”, enfatiza, também, a relação do significado do 
adjetivo à cor cinza, fazendo breve menção a outros significados como 
a tristeza e a falta de brilho. Nesse texto, diferentemente do Texto A, o 
tradutor, ainda acrescenta o pronome possessivo “dele”, para explicitar 
que os olhos pertencem a Lord Ruthven.

Ainda na descrição dos olhos da personagem, o Texto Fonte 
apresenta a sentença “fixing upon the object’s face, did not seem to 
penetrate”. No entanto, o uso do substantivo “object”, de acordo com a 
Cambridge Dictionary, é dado a coisas que não são pessoas, plantas ou 
animais, ou seja, traz o sentido de algo que não possui vida. No Texto A, 
a sentença é traduzida para “fixando-se no rosto de alguém, parecia não 
penetrar”, mantendo o raciocínio do original. Já no Texto B, “uma vez 
fixados sobre o rosto de alguém, pareciam não alcançá-lo” e notamos o 
acréscimo de uma locução conjuntiva “uma vez”. A tradução do termo 
“object”, em ambas as traduções, faz com que se atribua vida a algo 
que antes, na visão do narrador, não tinha. Ainda na mesma sentença, 
notamos o uso do verbo “penetrate”, que traz o sentido de entrar ou 
forçar uma entrada, o Texto A manteve a tradução literal do termo, já o 
Texto B trouxe o verbo “alcançar” com diversos significados, dentre eles 
o de atingir, chegar, abater-se ou aproximar-se. Dessa forma, a troca do 
sentido do verbo faz com que o olhar do vampiro não aparente ser tão 
violento quanto, de fato, é.

A descrição da consequência do olhar de Lord Ruthven se dá na 
sentença “and at one glance to pierce through to the inward workings of 
the heart; but fell upon the cheek with a leaden ray that weighed upon 
the skin it could not pass”, na qual o narrador descreve como o olhar do 
vampiro que age sobre suas “vítimas”. A tradução da expressão “and at one 
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glance”, no Texto A é dada como “num só relance”, enquanto no Texto B, 
como “num único instante”, de modo a transformar a sentença que antes 
trazia o sentido do olhar mais relacionado ao tempo, diferentemente do 
Texto A, que enfatiza o olhar.

Em seguida, a expressão “inward workings of the heart”, é traduzida 
no Texto A como “recônditos mecanismos do coração” e no Texto B como 
“profundezas do coração”. Percebemos, a partir da escolha tradutória de 
Bottini, do Texto A, para o termo “inward”, e também da simplificação de 
outros, que o tradutor guia seus leitores a partir da sua interpretação. 
Aguiar, do Texto B, opta por trazer um termo mais complexo, considerando 
que “inward” era comumente usado nos séculos passados, mas seu uso 
veio decaindo ao longo dos tempos. A escolha tradutória para “recônditos” 
pode ter como função causar nos leitores o mesmo incômodo que eles 
teriam se lessem o texto em língua inglesa atualmente.

O segundo excerto trata-se de uma descrição a respeito da relação 
do vampiro com aqueles que recebiam suas caridades. Como apontado 
anteriormente, uma das características do vampiro trazidas por Carvalho 
(2010) é a atuação sobre forças da natureza. Aqueles que se relacionavam 
com Lord Ruthven estavam destinados à desgraça ou ao sucesso. 
Este trecho, ainda posto no início do conto, utiliza da técnica literária 
foreshadowing para alertar ao leitor que a relação entre o vampiro e o 
jovem Aubrey não acabará de forma aprazível.
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Quadro 9 - Excerto da descrição da personagem para cotejo 
tradutório

TEXTO FONTE TEXTO A TEXTO B

There was one 
circumstance about 

the charity of his 
Lordship, which was 
still more impressed 

upon his mind: all 
those upon whom 
it was bestowed, 

inevitably found that 
there was a curse 

upon it, for they were 
all either led to the 
scaffold, or sunk to 
the lowest and the 
most abject misery.

Havia uma outra 
circunstância em 
torno da caridade 
de Lord Ruthven 

que lhe ficara ainda 
mais gravada na 

mente: todos aqueles 
que a recebiam 
inevitavelmente 
descobriam que 

ela carregava uma 
maldição, pois ou 

acabavam conduzidos 
ao patíbulo ou caíam 

na mais baixa e 
abjeta miséria.

A respeito da caridade 
do aristocrata, houve 

uma circunstância, 
no entanto, que ficou 
gravada de maneira 

mais intensa na 
mente de Aubrey. 
Todos a quem lord 
Ruthven amparava 

descobriam, 
inevitavelmente, que 
havia uma espécie de 
maldição agregada 
ao que recebiam já 
que ou acabavam 
arrastados para 

forca ou afundavam 
na mais tenebrosa 

miséria.
Fonte: Góticos- contos clássicos (2011)

O Texto Fonte traz a sentença “all those upon whom it was bestowed, 
inevitably found that there was a curse upon it” apontando que até mesmo 
a caridade de Lord Ruthven é amaldiçoada. O Texto A, como discutido 
anteriormente, apresenta uma estrutura mais direta e curta, seguindo 
o Texto Fonte, como podemos ver na sentença “todos aqueles que a 
recebiam inevitavelmente descobriam que ela carregava uma maldição”. 
O termo “bestowed” está relacionado ao ato de receber um presente, 
uma honra etc., dessa forma, ao traduzir tal termo para “recebiam”, como 
traz o Texto A, nota-se que se perde a ironia do termo, já que se quebra 
o sentido de ganhar algo de ordem positiva e passa-se a ganhar algo de 
valor negativo. O Texto B traz a sentença traduzida para “Todos a quem 
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lord Ruthven amparava descobriam, inevitavelmente, que havia uma 
espécie de maldição agregada ao que recebiam”, assim, notamos que o 
tradutor nos dá mais detalhes e explicita mais informações a respeito do 
texto. A tradução do termo “bestowed”, no entanto, permanece a mesma 
no Texto A, causando o mesmo efeito de tal tradução.

O Texto Fonte, então, traz as consequências das ações das 
personagens que se relacionam com o vampiro: “for they were all either 
led to the scaffold, or sunk to the lowest and the most abject misery”. Tal 
sentença é traduzida no Texto A como “pois ou acabavam conduzidos ao 
patíbulo ou caíam na mais baixa e abjeta miséria” e no Texto B como “já 
que ou acabavam arrastados para forca ou afundavam na mais tenebrosa 
miséria”. A expressão “led to the scaffold” traz o sentido de algo, nesse 
caso a relação com o vampiro, que direciona alguém ao topo de algum 
lugar, o sucesso. A tradução do Texto A mantém a tradução literal 
traduzindo “led” para “conduziu” e “scaffold” para “patíbulo”. O Texto B, 
no entanto, traduz o termo “led” para “arrastando”, o que leva o leitor 
a interpretar tal ação como um processo mais violento do que sutil, e o 
termo “scaffold” como “forca”, deixando a expressão com apenas um lado 
negativo, uma vez que a forca está relacionada à morte e o andaime está 
relacionado à construção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresenta um recorte dos resultados finais da pesquisa 
de Iniciação Científica “Quem conta o Conto?: análise das antologias 
góticas brasileiras” inserido no projeto de pesquisa “Da Tradução como 
Reescrita: o gótico no sistema literário brasileiro” da Profª Drª Juliana 
Cristina Salvadori. A pesquisa buscou compreender de que forma o 
processo de antologização reescreve o gótico para o público brasileiro. 
Sendo assim, o presente artigo teve como objetivo compreender a 
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reescrita da monstruosidade nas antologias Góticos (2011) e Góticos II 
(2012) por meio dos processos de antologização e tradução. Para tanto, 
dividimos a pesquisa em duas seções: a primeira realiza uma discussão 
a respeito da seleção de textos para compor as antologias e acerca 
da formação de um cânone doméstico do gênero gótico; em seguida 
discutimos o monstro vampiro e o modo como ele é reescrito a partir das 
traduções de “The Vampyre”.

Realizamos, então, o mapeamento das antologias Góticos e Góticos 
II, contextualizamos a antologia Caninos (2010) que, apesar de não ser o 
foco neste mapeamento, contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa. 
A partir disso pudemos compreender a proposta do organizador de 
reescrever o gótico por meio do terror, relacionando-o com o sobrenatural, 
o monstruoso e o inumano, de modo a formar um cânone doméstico do 
gênero e criar um padrão do gênero terror em sua antologia. Nas antologias 
notamos a presença de seres sobrenaturais tais como vampiros, lobisomens, 
zumbis, demônios, fantasmas, entre outros, no entanto, os monstros com 
mais recorrência são vampiros, presentes em cinco contos, fantasmas, em 
quatro, e demônios, também em quatro contos. Ou seja, dentre os dezesseis 
contos que compõem ambas as antologias, os três seres sobrenaturais 
citados anteriormente estão presentes em treze contos.

Por meio do cotejo de tais contos com sua versão em língua inglesa, 
notamos que a tradutora do Texto A opta por manter o texto simples 
e direto, já o tradutor do Texto B explicita informações e torna o texto 
mais inteligível para seu público alvo, por meio da simplificação e de 
determinadas escolhas linguísticas. Notamos também que a personagem 
vampiresca é reescrita dentro das características apresentadas por 
Carvalho (2010): um monstro que atua sobre a força da natureza, podendo 
decidir sobre o destino de outros; tem resistência à morte, já que “morre” 
mas retorna no final do conto; possui materialidade, corpo e uma relação 
de dependência com os mortais, uma vez que se alimenta de sangue.
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VAMPIRISMO E TRANSGRESSÃO: FIGURAÇÕES 
DO FEMININO EM LA MORTE AMOUREUSE DE 

THÉOPHILE GAUTIER
Laís Marx Umpierre

Luísa Freire

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho tem como objetivo tratar da representação da 
figura feminina em La Morte amoureuse, novela de Théophile Gautier 
publicada em 1834, a partir do exame de Clarimonde, uma bela cortesã 
com traços sobrenaturais. Elaborado no âmbito do projeto de pesquisa 
“Literatura Fantástica Francesa e Tradução”, coordenado por Gabriela 
Jardim da Silva na Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e consagrado 
ao estudo do fantástico e à tradução de um grupo de narrativas de 
expressão francesa publicadas na primeira metade do século XIX, este 
estudo visa examinar, através da descrição do narrador-protagonista, 
os aspectos físicos e psicológicos que caracterizam a personagem sobre 
a qual nos debruçamos, através de suas ações e suas interações com as 
outras personagens da história.

Ocupamo-nos da complexidade de Clarimonde, caracterizada pela 
antítese de ser considerada simultaneamente como um ser fascinante 
(pelo narrador-protagonista) e diabólico/transgressor (do ponto de vista 
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da moral da época). Em La Morte amoureuse, tal contradição está em 
consonância com a noção de femme fatale que, associada à condição de 
vampiro desta personagem, fazem dela um ser capaz de desviar Romuald, 
jovem pároco inexperiente no que diz respeito à vida mundana. Espera-
se, então, desenvolver um exame concentrado na esfera do monstruoso, 
acerca de Clarimonde, acompanhando a sua complexidade, mutabilidade 
e suas características vampirescas.

LA MORTE AMOUREUSE, DE THÉOPHILE GAUTIER

Antes de analisarmos as questões relacionadas diretamente à 
personagem Clarimonde, convém expormos as estratégias narrativas 
empregadas em La Morte amoureuse devido à sua importância para a 
construção da atmosfera fantástica. Concentramo-nos, para tanto, no 
tipo de narrador e no discurso característico ao fantástico, relevantes para 
desenvolver um exame das características monstruosas e transgressoras 
de Clarimonde, relatadas pelo narrador-protagonista. Desse modo, é 
necessário expor um resumo da história.

Aos 66 anos, Romuald, padre em uma paróquia da província, conta a 
um jovem clérigo a história do amor profano que vivera em sua juventude: 
se foi sonho ou realidade, ele não tem certeza. O padre relata, com riqueza 
de detalhes, suas lembranças sobre o período do qual fez parte de sua vida 
a famosa cortesã Clarimonde, cuja beleza sobrenatural fê-lo duvidar de sua 
vocação religiosa. Durante três anos, possivelmente, o jovem Romuald teve 
uma vida dúbia: à noite, acreditava ser amante da cortesã, tendo uma luxuosa 
vida em Veneza. No entanto, durante o dia, parecia retornar à sua vida de 
simples padre provinciano. Desde o primeiro instante que a vira, em uma 
igreja no dia de sua ordenação, Romuald julgou haver algo de sobrenatural 
em sua amada. Enquanto se relacionavam, a cortesã fora acometida de uma 
estranha doença, curada apenas ao beber o sangue do pároco. Tal atitude 
levou-o a questionar sua verdadeira natureza: seria Clarimonde uma vampira?



O Inumano e o monstro

184

Uma vez brevemente apresentada a trama da novela, destaca-se que 
ela é exposta por um narrador-protagonista. Conforme a classificação de 
tipos de narrador de Gérard Genette, em seu ensaio Discours du récit (1972), 
dir-se-á que Romuald é um narrador autodiegético, isto é, ele se enquadra 
como personagem e é, ao mesmo tempo, protagonista de sua história. 
Em virtude da participação do narrador nos eventos, reconhece-se que o 
relato é o resultado entre a visão de mundo, os afetos e as experiências 
anteriores de Romuald. A partir dessa percepção, concebe-se um alto nível 
de subjetividade tanto na narrativa como, por conseguinte, na interpretação 
do leitor. Devido à parcialidade que transpassa a exposição de Romuald, 
estabelece-se um diálogo entre os estudos sobre le fantastique de Tzvetan 
Todorov e le narrateur autodiégétique. Para Todorov, o fantástico refere-se 
a um evento que não pode ser explicado pelas leis naturais conhecidas:

[a personagem protagonista] deve optar por uma das 
duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos 

sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso 
as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então 
o acontecimento realmente ocorreu [...] mas nesse caso 
esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. 
(2012, p.30)

Ao compreender que o caráter fantástico está intimamente 
relacionado à presença da hesitação, em consonância com a definição de 
Todorov, identifica-se um vínculo entre esse sentimento e as características 
do narrador autodiegético: se a narração deste é tendenciosa em razão 
de ser originária de uma percepção individual implicada nos eventos, 
esses podem ser questionados a qualquer momento. O leitor nunca terá a 
certeza de que as descrições expostas são fiéis aos eventos desenrolados, 
portanto a novela analisada é permeada pela dúvida e pela hesitação, 
tanto por parte de Romuald, como pelo leitor-narratário.

A partir do resumo, nota-se o ambiente realístico que serve de 
cenário para a narrativa de Gautier, pois nele estão presentes elementos 
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do mundo empírico, como a religião católica e a cidade de Veneza. Antes 
da ordenação, Romuald tem uma existência pacata, de futuro previsível, 
porém, suas perspectivas mudam abruptamente ao deparar-se com a 
bela Clarimonde. Assim, é possível abordar a definição de fantástico de 
Pierre-Georges Castex, um dos precursores dos estudos desse gênero 
na segunda metade do século XX. Em Le conte fantastique en France: de 
Nodier à Maupassant, publicado em 1951, ele caracteriza o fantástico 
como “uma intrusão brutal do mistério no âmbito da vida real” (1994, p.8 
- tradução nossa); podemos, então, interpretar o aparecimento repentino 
de Clarimonde, transformador da vida ordinária do protagonista, como 
peça-chave para a eclosão do fantástico.

Dessa forma, através das definições de Castex e de Todorov, podemos 
associar a fantasticidade da novela à personagem Clarimonde, por ser 
sua existência o motivo da hesitação do protagonista e das mudanças 
drásticas em sua trajetória pacífica. Corrobora essa reflexão o estudo de 
Joël Malrieu, em sua obra intitulada Le Fantastique, na qual discorre sobre 
a mulher como uma personagem afeita ao sobrenatural:

Da mulher apagada à mulher toda-poderosa, [...] 
sempre há na mulher alguma coisa do fenômeno. 
Quando, excepcionalmente, é ela que se encontra na 
situação de personagem diretamente confrontada 
com o fenômeno, revela já ser ela mesma o fenômeno. 
(1994, p.61- tradução nossa)

Para Malrieu, independentemente da relevância ou da personalidade 
da mulher em uma narrativa fantástica, ela sempre fará parte do episódio 
sobrenatural ou será o próprio fenômeno, designação que ele atribui à 
personagem/ao evento de caráter insólito. Em relação à Clarimonde, trata-
se do segundo caso: por tratar-se de um ser surreal, ela desencadeia todos 
os fatos notáveis da história. Assim, a cortesã caracteriza-se como o centro 
de nossa análise: a fonte de todos os acontecimentos extraordinários.
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UM ESTUDO SOBRE CLARIMONDE ENQUANTO PERSONAGEM 
FANTÁSTICA

No estudo sobre Clarimonde, foram observados três principais 
fatores, considerando-se seus entrelaçamentos e de que maneira agem 
na construção da personagem: suas características físicas e psicológicas; 
seu comportamento e suas atitudes definidos como transgressores, a 
partir das ações e interações das quais participa; e, por fim, os elementos 
que viabilizam caracterizá-la como vampira ou monstro.

Características físicas e psicológicas

No decorrer da narrativa, a aparência física de Clarimonde é relatada 
de maneira detalhada pelo narrador autodiegético, enquanto suas 
características psicológicas são apresentadas de forma sutil. A descrição 
da fisionomia da cortesã recebe maior enfoque quando o pároco narra a 
cena na qual a observa pela primeira vez. A atração imediata sofrida por 
Romuald manifesta-se através da emoção que transpõe sua descrição:

Ela era bastante alta, com aparência e porte de deusa; 
seus cabelos, de um louro suave, separavam-se no alto 
da cabeça e corriam-lhe sobre as têmporas como dois 
rios de ouro; dir-se-ia uma rainha com seu diadema; 
sua testa, de uma brancura azulada e transparente, 
estendia-se larga e serena sobre os arcos de dois cílios 
quase marrons, singularidade que realçava ainda mais 
o efeito das pupilas verde-mar de vivacidade e brilho 
insustentáveis. (GAUTIER, 2009, p.271 - grifo nosso)

Neste trecho, faz-se nítida a idolatria do eclesiástico em relação à 
Clarimonde, como podemos observar através do destaque de termos 
como “aparência e porte de deusa” e “uma rainha”. Ao longo da narrativa, 
Romuald descrever-lhe-á como um ser detentor de uma “beleza 
sobrenatural” (GAUTIER, 2009, p.279) e rara. Devido às suas características 
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físicas, a cortesã parece-lhe uma personagem magnífica e quimérica. 
Assim, podemos associar a idealização da dama, pelo olhar e relato do 
narrador, à única forma de amar conhecida por ele: a adoração. O jovem 
Romuald crescera em um ambiente religioso, no qual há forte vínculo 
com suas imagens sagradas, todas representadas como seres perfeitos e 
sublimes. Essas são reverenciadas com devoção pelos religiosos, que lhes 
prestam cultos fervorosos como prova de sua fé. Desta mesma maneira, 
desde o primeiro momento em que é vista por Romuald, Clarimonde é 
por ele adorada através de uma forma elevada de amor, permeado pelo 
fanatismo e pela idealização de uma imagem.

Além dessas descrições, no transcorrer da narrativa, o narrador faz 
uso de adjetivos ou ressalta certos aspectos que se relacionariam com o 
caráter vampiresco da personagem a quem dirigiu e, de certa forma, ainda 
dirige no presente da narração seus paradoxais afetos. Há, igualmente, 
diversos trechos que evidenciam a alvura, a translucidez, a opacidade ou 
a palidez de sua pele; ela é comparada, até mesmo, a pérolas (GAUTIER, 
2009, p.272). Outra cena na narrativa a ser frisada é quando o padre faz 
referência ao “brilho fosfórico de seus olhos” (2009, p.279-280), pois 
revela que a possível natureza vampiresca de sua amante atravessa seus 
pensamentos ao longo da história.

Devido ao fato de a narrativa possuir um narrador autodiegético, as 
características psicológicas descritas são suscetíveis de interpretação, 
uma vez que o discurso de Romuald é subjetivo. Assim sendo, a análise do 
comportamento e da psique da dama é fundamentada na visão do pároco. 
Destaca-se um excerto no qual o eclesiástico profere: “Ter Clarimunda1 
era ter vinte amantes, era ter todas as mulheres, tanto ela era mutável, 
cambiante e diferente dela mesma, um verdadeiro camaleão!” (GAUTIER, 
2009, p.300 - grifos nossos). Salienta-se os adjetivos “mutável”, “cambiante” 

1  Na redação do texto, os nomes originais dos personagens foram mantidos. No entanto, 
nas traduções utilizadas como referência, estes foram traduzidos.
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e “camaleão”, pois são estes que promovem uma compreensão da mente 
da cortesã. Ela seria uma mulher inconstante e impressionante, como será 
discutido ao discorrer-se sobre o caráter transgressor da personagem.

Além disso, Romuald também utiliza termos como “selvagem” e 
“feroz” e estes contrastam com eventuais descrições indicativas da 
brandura e docilidade de sua amada: “Clarimunda me olhava com um 
ar de benevolência maternal” (GAUTIER, 2009, p.297 - grifo nosso). A 
presença desses adjetivos antitéticos demonstra o conflito interno do 
jovem clérigo, bem como a maneira que enxergava Clarimonde. Desde 
sua ordenação, Romuald vivencia duas experiências discrepantes: uma 
vida casta e religiosa; outra de prazeres e luxo. Ele aparenta buscar 
em sua amante, por um lado, a ternura e a delicadeza que encontra na 
religião e, por outro lado, a sensualidade desejada em casos de um tórrido 
amor. Ademais, o pároco deixa-se induzir por Sérapion, e essa influência 
expressa-se quando Romuald retrata a cortesã como agressiva e satânica.

Transgressão

As condutas de Clarimonde, bem como suas relações com as demais 
personagens, auxiliam em sua caracterização como uma figura feminina 
transgressora e evidenciam seus traços sobrenaturais. Trata-se de uma 
mulher que contraria os padrões de sua época em diversos aspectos; 
sobreleva-se a comparação feita entre ela e a personagem histórica 
Cleópatra e a figura bíblica Balthazar, por meio das palavras de Sérapion, 
em uma conversa com Romuald, na qual este relata mais uma das mortes 
da dama:

— A grande cortesã Clarimunda morreu há pouco tempo, 
depois de uma orgia que durou oito dias e oito noites. 
Foi algo infernalmente esplêndido. Renovaram-se as 
abominações dos festins de Balthazar e de Cleópatra. 
Em que século vivemos, meu bom Deus?! Os convivas 
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eram servidos por escravos bronzeados falando uma 
língua desconhecida e que me pareceram verdadeiros 
demônios; a libré do mais humilde deles poderia ter 
servido de vestimenta de gala a um imperador. Sempre 
correram sobre essa Clarimunda histórias muito 
estranhas, e todos os seus amantes terminaram de 
forma miserável ou violenta. Disseram que era uma 
vampiresa, um vampiro mulher, mas para mim era 
Belzebu em pessoa. (GAUTIER, 2009, p.291)

O eclesiástico mostra grande comoção ao expor a causa peculiar 
da morte de Clarimonde: ao questionar a Deus o século em que viviam, 
ele revela o quão impactantes para a moral da época eram as ações da 
cortesã. Sérapion compara a situação com os festins de Balthazar e de 
Cleópatra, personalidades que representam dois elementos importantes da 
constituição da individualidade da personagem. Primeiramente, a questão 
do pecado, simbolizada pelo rei Balthazar, presente no Antigo Testamento:

O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus 
grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo 
Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios 
de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha 
tirado do templo que estava em Jerusalém, para 
que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas 
mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios 
de ouro, que foram tirados do templo da Casa de Deus, 
que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os 
seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam 
o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, 
de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. (BÍBLIA, 
Daniel, 5: 1-4)

Nos versículos iniciais deste capítulo, nota-se a devassidão do festim 
referido pelo abade: a luxúria, a gula e a avareza manifestam-se por meio 
da descrição do ambiente, da grandiosidade do evento e dos deuses aos 
quais louvavam. Estes se referem, metaforicamente, aos bens materiais e 
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às riquezas. Em relação a isso, enfatiza-se a vaidade do monarca ao utilizar 
os vasos sagrados para servir seus convidados, como um símbolo da sua 
superioridade perante Deus. No que se reporta à La Morte amoureuse, 
Sérapion, ao ser questionado por Romuald sobre o palácio onde morava 
a cortesã, afirma: “é o antigo palácio que o príncipe Concini deu à cortesã 
Clarimunda; ali acontecem coisas pavorosas” (GAUTIER, 2009, p.281). Tal 
declaração intensifica a ideia de Clarimonde ser julgada como um ser 
pecaminoso pelo ponto de vista da moral cristã, ao trazer em suas ações 
os pecados de Balthazar e suas extravagâncias degeneradas.

Em segundo lugar, evidenciamos a questão da transgressão, 
representada pela comparação entre a cortesã e Cleópatra. Este paralelo 
entre elas é traçado também por Romuald, após algum tempo de convivência 
com a dama em Veneza: “Clarimunda apreciava a vida com grandes pompas 
e tinha algo de Cleópatra em sua maneira de ser” (GAUTIER, 2009, p.299 - 
grifo nosso). Por representar uma das mais imponentes figuras femininas 
da História, a célebre faraó não era apenas conhecida por ter conquistado 
e seduzido dois imperadores romanos, mas também pela sua incrível 
inteligência e engenhosidade. Ambiciosa, ela se colocou em uma posição de 
soberania na qual poucas mulheres estiveram.

Assim como a rainha do Egito transgrediu o arquétipo feminino 
de seu período histórico por ser uma mulher independente, sedutora, 
suntuosa, tenaz, ousada e detentora de um enorme poder, Clarimonde 
reflete essa personalidade autônoma e insubmissa. A cortesã retratada 
em La Morte amoureuse vivia intensamente, aproveitando tudo que sua 
fortuna poderia lhe proporcionar, contrariando o modelo esperado de 
uma mulher do século XIX. Por este motivo, ela é considerada como um 
ser monstruoso ou demoníaco por aqueles atrelados aos padrões morais 
e religiosos da época.
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Vampirismo

A essência vampiresca de Clarimonde manifesta-se na narrativa 
desde sua fisionomia até suas condutas. Como apontado anteriormente, 
a aparência pálida de sua pele é repetidamente ressaltada, da mesma 
forma que o próprio Sérapion utiliza palavras como “vampiresa” e 
“vampiro mulher” (GAUTIER, 2009, p.291). O abade também relata a 
Romuald que “não é a primeira vez que ela morre” (2009, p.291), ou 
seja, Sérapion é uma personagem que expõe elementos que corroboram 
a natureza monstruosa da cortesã. Ao cortar o dedo, Romuald 
compreende a possível índole de sua amante, como observamos na 
passagem abaixo:

O sangue imediatamente jorrou em filetes purpúreos e 
algumas gotas respingaram em Clarimunda. Seus olhos 
se iluminaram, sua fisionomia assumiu uma expressão 
de alegria feroz e selvagem que eu nunca havia visto 
nela. Pulou da cama com uma agilidade animal, uma 
agilidade de macaco ou de gato e precipitou-se sobre 
meu ferimento, que começou a chupar com ar de 
indescritível volúpia. Engolia o sangue em pequenos 
goles, lenta e preciosamente, como um gourmet que 
saboreia um vinho de Xerez ou de Siracusa; semicerrava 
os olhos e a pupila de seus olhos verdes tornara-se 
alongada em vez de redonda. (GAUTIER, 2009, p.301 - 
grifos nossos)

A descrição contida neste excerto parece evidenciar a verdadeira 
natureza de Clarimonde, pois o uso das expressões “alegria feroz e selvagem”, 
“agilidade animal”, “indescritível volúpia” e “lenta e preciosamente” apenas 
reforçam a descoberta de Romuald. O eclesiástico, mesmo que não por 
completo, constata o gosto de sua amada por sangue, demonstrado pela 
melhora física instantânea da cortesã muito doente segundos antes de 
ingerir o líquido vermelho que vertia do dedo de seu amado.
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As características destacadas podem ser reconhecidas em outras 
personagens, de mesma natureza, da literatura do século XIX. A 
necessidade de sangue desperta a essência selvagem de sobrevivência 
presente nos vampiros, um instinto primitivo e animalesco ligado aos seus 
desejos. Desta forma, nota-se a presença da agilidade sobre-humana da 
personagem, assim como o vampiro Varney, protagonista do romance 
Varney the vampire (1845), do escritor inglês James Malcolm Rymer, que 
possuía, da mesma forma, grande força física.

Apresenta-se, igualmente, a questão da sensualidade, associada de 
modo frequente aos vampiros, não apenas como forma de atrair suas 
presas, mas, além disso, em seu modo de agir enquanto alimentam-se. 
Este é um momento de intenso deleite para o predador e, em algumas 
narrativas, também para a vítima. Pela descrição do narrador, fica claro o 
regozijo de Clarimonde ao beber o sangue lenta e preciosamente, a fim de 
prolongar a sensação de prazer, assim como podemos observar em outra 
figura vampiresca da literatura, Carmilla, personagem da novela epônima 
de 1872, escrita por Sheridan Le Fanu.

Um instante que reforça a noção de uma Clarimonde-monstro, uma 
personagem assustadora, é quando o jovem padre passa a desconfiar e, 
por fim, descobre que sua amada derramava um pó em sua bebida todas as 
noites com o objetivo de deixá-lo inconsciente para beber um pouco de seu 
sangue. Nessa ocasião, dissipasse-se toda a dúvida de Romuald, uma vez que 
a cortesã se torna, aos olhos do amante, uma vampira, não necessariamente 
monstruosa, mas certamente suscetível de questionamento.

Por fim, o argumento que busca demonstrar que Clarimonde é uma 
vampira dá-se no desfecho da narrativa, quando Sérapion joga água benta 
no corpo morto da dama e este se desfaz em poeira (GAUTIER, 2009, 
p.306). À vista disso, Romuald constata a atmosfera diabólica na qual 
estava inserido, pois como poderia viver com sua amante se o corpo dela 
se encontrava enterrado, ainda que intacto, supostamente há certo tempo?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do relato de toda a sua história, o narrador de La Morte 
amoureuse joga com as dicotomias fascínio e horror, vida e morte, sagrado 
e profano, sonho e realidade. É no espaço ficcional que permeia esse 
último par antitético que repousa a hesitação, considerada por Todorov 
condição sine qua non para a impressão do fantástico a uma obra de 
ficção. Ao passo que, seguindo a definição de Castex, a brutal intromissão 
desta mulher misteriosa e fascinante na monótona vida de Romuald, 
desviando-o de seu caminho, seria suficiente para considerar a narrativa 
como pertencente a este gênero literário. Ademais, a partir dos estudos 
de Malrieu, é possível atestar que Clarimonde contém em si todo o foco 
da fantasticidade da novela, caracterizando essa personagem feminina, 
cuja natureza é vampírica, como um ser fantástico.

No que tange especificamente à cortesã, foco de nossa análise, 
podemos concluir que sua essência monstruosa não está ligada apenas 
às suas características vampirescas, tão visivelmente presentes na 
narrativa, mas também ao seu caráter transgressor, explicitado de 
forma sutil pelo comportamento e ações descritos pelas personagens 
ao seu redor. O monstro existe apenas porque há uma norma e, 
desta forma, por desafiar a ordem social vigente, Clarimonde é vista 
como um ser profano, uma personagem feminina capaz de desviar o 
mais casto dos homens de seus votos perante Deus, uma ameaça aos 
padrões impostos, uma femme fatale que consegue tudo o que deseja, 
uma mulher independente e insubmissa, um monstro para a sociedade 
patriarcal do século XIX.
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UM CORPO ESTRANHO: 
A FIGURAÇÃO UTÓPICA DO CORPO TRANSUMANO 

EM HOMEM-MÁQUINA
Francisco Magno Soares da Silva

Desde a virada do século XX, a noção de humanidade está sob 
transformação. As descobertas científicas e tecnológicas intensificadas 
nas últimas décadas têm contribuído para decodificar e entender o 
funcionamento das engrenagens que constituem a mente e o corpo 
humano. Ao buscar meios para prever e corrigir potenciais falhas, a 
técnica humana tenta maximizar nossas habilidades, tornando o corpo 
mais confiável e preciso, e assim livrar a humanidade da dor e prolongar 
a expectativa de vida.

Com isso o corpo humano é colocado sob interrogação, despertando 
inquietações sobre uma nova antropomorfia entre Homem e máquina, 
orgânico e artificial, levantando questionamentos sobre o que é ser humano 
na entrada do século XXI (SANTAELLA, 2003, p.181). Com as transformações 
biotecnológicas, tanto as já implementadas quanto as que se apresentam 
como possibilidades, a visão ontológica do sujeito humano atrelado a um 
corpo natural, está fadada a dar espaço para um novo tipo de ser. Um 
ser com habilidades mentais e físicas superiores e que não se vê preso às 
limitações de sua organicidade. Para alguns a humanidade marcha para um 
novo nível de existência que está por vir: a pós-humanidade.
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Contudo, argumenta-se que o ser humano do século XXI já se 
encontra em processo de mutação. O filósofo estadunidense Max More 
afirma que o sujeito humano que conhecemos hoje é um elo entre nossa 
hereditariedade animal e o futuro pós-humano (2013, p.55). Cidadãos 
deste século são dotados de meios para atuar de forma ativa sobre sua 
constituição física e, em breve, estarão aptos a utilizar a tecnologia para 
promover melhorias significativas na natureza biológica do humano, o 
que alçaria a humanidade a um novo estágio evolutivo no qual doenças, 
envelhecimento e mortalidade serão possivelmente banidos. Os 
defensores do uso deliberado da técnica para promover alterações no 
corpo humano, visando a criação de sujeitos aprimorados, fazem parte 
de um movimento que permeia ciência, filosofia e arte conhecido como 
transumanismo. O termo cunhado em 1957 pelo biólogo Julian Huxley 
prega que o humano deve lançar mão de todo e qualquer meio a sua 
disposição, a fim de gozar todas as potencialidades do ser.

As novas descobertas nas diversas áreas do nosso conhecimento 
reforçam a ideia de que podemos de fato assumir um papel ativo para 
acelerar a evolução de vida inteligente além da forma humana atual. 
Os entusiastas da era pós-humana entendem que a conjuntura implica 
na visão do humano enquanto um projeto customizável. Em seu artigo 
“Engaging Transhumanism”, a professora Hava Tirosh-Samuelson coloca 
como característica central do transumanismo a crença de que a natureza 
humana não é fixa, mas sim maleável (2011, p.19). Logo, o futuro da 
humanidade está aberto a alteração. Ao fazer uso de técnicas oriundas 
do intelecto humano, tais como engenharia genética, psicofarmacologia, 
drogas de aumento de concentração e memória, interfaces neurais, 
ferramentas de gerenciamento de informação, wearable gadgets, entre 
outros, o ser humano se esquivaria da imprevisibilidade e aleatoriedade 
da natureza e, consequentemente, estaria apto não só a redesenhar a si 
mesmo como também a definir as gerações futuras.
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Assumindo a tecnologia como motor evolutivo a humanidade 
atingiria um estado de plenitude, na qual indivíduos gozariam a utopia 
transumana de superfelicidade, superinteligência e superlongevidade. O 
historiador israelense Yuval Harari aponta, inclusive, que esses objetivos 
constituem a agenda humana para século XXI. O autor de Homo Deus 
(2016) argumenta que ao longo do processo civilizatório a humanidade 
superou muitos dos problemas que a afligiram durante os séculos. Harari 
ressalta que ainda que a guerra, a fome e doenças diversas ainda façam 
parte da nossa realidade e condenem muitos à morte ao redor do globo, 
não constituem os mesmos flagelos anunciadores de aniquilação da vida. 
Segundo o autor, “o açúcar é mais perigoso do que a pólvora” (2016, p.24), 
já que hoje se morre muito mais por excesso de alimentação do que por 
falta de comida. Harari destaca que em 2012, 620 mil pessoas morreram 
por conta da violência humana, ao passo que 800 mil cometeram suicídio 
e 1,5 milhão morreram de diabetes (2016).

Uma vez que controlamos a fome, a guerra e um número significativo 
de enfermidades, nossos esforços tecnológicos devem se voltar para uma 
agenda específica, que tem como objetivo esmiuçar o ser humano em 
seu cerne, a fim de alcançar o controle dos mecanismos que tornarão os 
indivíduos mais felizes, mais saudáveis e potencialmente imortais. Para isso 
será preciso saber que botões apertar para reconfigurar o humano, mudar 
nossa bioquímica e fazer uma reengenharia do nosso corpo e mente.

Entretanto, mudar o ser humano a nível celular desperta uma série de 
preocupações sociais, culturais e até ontológicas. Promover e possibilitar 
a intervenção direta no DNA humano pode resultar no desaparecimento 
do Homo sapiens, que dará espaço a indivíduos completamente novos. 
“Na busca de saúde, felicidade e poder, os humanos modificarão primeiro 
uma de suas características, depois outra, e outra, até não serem mais 
humanos” (HARARI, 2016, p.57). Essa nova estirpe que ocupará o trono 
dos Sapiens é fonte de especulação por ainda não haver clareza de que 
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mudanças esse novo ser acarretará. Será de fato um super-humano com 
habilidades sem precedências colocando-o ao nível de divindade? Homo 
deus segundo Harari? Ou será uma criatura híbrida, mais máquina e mais 
animal, e com poucos resquícios de humanidade? Qual será o impacto 
desses superseres quando começarem a ser inseridos na sociedade ainda 
majoritariamente constituída de sapiens?

Nesse contexto especulativo, a ficção desempenha um papel crucial na 
elaboração de futuros pós-humanistas. Particularmente, a ficção científica 
é um dos gêneros mais propícios para vislumbrar as consequências futuras 
da vontade humana de modificar o ambiente que habita e, principalmente, 
modificar o próprio ser humano. Desde Frankenstein, de Mary Shelley, a 
ficção científica tem nos presenteado com obras que discutem como 
a ciência e a inovação tecnológica podem afetar a estrutura de nossa 
sociedade e o modo como nos relacionamos, servindo como manifestações 
evidentes das mudanças ocorridas na mente humana. O monstro literário 
de Shelley nasce da especulação científica de seu tempo e se constitui como 
pedra fundamental da representação do desejo humano de controlar o 
corpo, de superar limites e derrotar a morte.

Passados pouco mais de duzentos anos desde sua primeira publicação, 
Frankenstein e o gênero o qual inaugurou ainda se mostram relevantes o 
bastante na representação do ser humano desamparado diante de sua 
condição: uma criatura diminuta diante da vastidão do universo, frágil e de 
breve existência, assombrado pela morte e atormentado pela consciência 
de sua situação. O drama de Victor Frankenstein inspirou muitos outros 
artistas a imaginar como os avanços tecnológicos de seu tempo servem 
de molde para criar seres fictícios perfeitos que personificam o potencial 
humano que habita a imaginação do artista. Para brevemente listar 
alguns, podemos pensar na figura do cientista louco que almeja modificar 
animais, dotando-os de traços humanoides, cujo propósito é fundar uma 
sociedade moralmente superior a nossa, em A ilha do Dr. Moreau de H. 
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G. Wells; na mulher androide feita para corrigir a mulher de carne, cuja 
aparência moldada por anjos é profanada por um espírito mesquinho 
aos olhos de Edison, homem da ciência, em A Eva futura de Viller de 
L. Adam; nos robôs da vasta obra de Isaac Asimov; ou ainda nos seres 
biologicamente engenhados, os replicantes, que se aventuram na busca 
de seu criador para estender seu prazo de validade de quatro anos de vida 
em Blade Runner, filme de Ridley Scott.

Com a proliferação das inovações tecnológicas que permeiam nosso 
cotidiano no século XXI, a ficção científica (FC) se mostra como veículo 
ideal para o debate de questões que se apresentam a uma sociedade cada 
vez mais integrada com o maquínico, especialmente por ser um ponto de 
encontro entre arte e ciência, refletindo em forma literária as grandes 
revoluções culturais, científicas e tecnológicas de cada período da 
humanidade. Embora a FC não desfrute de grande prestígio acadêmico, 
é possivelmente o gênero mais importante de século XXI (HARARI, 2018, 
p.207). Tal argumento baseia-se no fato de que apesar da grande produção 
de pesquisas em campos como a engenharia genética, inteligência 
artificial ou aprendizado de máquina, o número de pessoas que leem 
os artigos publicados por estudiosos dessas áreas é consideravelmente 
pequeno. E ainda que o público geral se debruçasse sobre tais publicações 
possivelmente teriam bastante dificuldade para apreender seu conteúdo. 
E é aí que entra o papel do gênero FC. Através de filmes como Ela e Matrix e 
séries de televisão como Westworld e Black Mirror é que o grande público 
acessa os mais importantes desenvolvimentos sociais e econômicos de 
nosso tempo.

Portanto, seguindo os tropos germinados por Mary Shelley, a 
FC produzida no presente século serve como materialização das 
representações do corpo humano inserido em um contexto tecnológico 
que visa, sobretudo, a imortalidade. Os herdeiros do monstro literário 
oriundo da ambição humana de escapar de seu destino representam as 
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metamorfoses tecnológicas do corpo humano na produção artística do 
século XXI, que corporificam o discurso transumanista de reificação do 
humano por meio da experimentação técnica, gerando figuras híbridas 
que habitam as fronteiras entre o humano e o inumano, ilustrando, o 
que penso ser, uma das principais figurações estéticas de corpos que 
transcendem o biológico, apontando inclusive para a construção de um 
imaginário de entidades pós-humanas.

Refiro-me a uma moldura estética recorrente na construção de 
personagens de FC no último par de décadas: o corpo cyborg, ou ainda, 
o corpo corrigido. Trata-se de uma visão técnica e médica do humano, 
que vê o corpo como matéria maleável e passiva de manipulação técnica, 
cujo propósito é elevar a máquina biológica humana ao ápice de suas 
funcionalidades. Nas palavras do sociólogo francês David Le Breton, o 
alinhamento do corpo à máquina advém do modelo mecanicista norteado 
pelo princípio de inteligibilidade do mundo, onde “a difusão de mecanismos 
de todos os tipos desde o século XVI, como, por exemplo, a imprensa 
e o relógio, dão ao homem um sentimento de poder sobre o mundo 
desconhecido anteriormente” (2016, p.92). O biológico entra no processo 
de explicitação do mundo, o corpo é dessacralizado pelo pensamento 
mecanicista que coloca o humano em uma mesa de dissecação, na qual 
ações radicais de transformação da natureza e uma experimentação do 
corpo do Homem (e do animal) se tornam pensáveis e possíveis, desprovida 
de reticências morais (2016, p.94). O vivo é pensado segundo o modelo da 
maquínico, possibilitando o enxerto do humano na máquina, e, assim, um 
vira extensão do outro, apagando os limites que os separam.

O romance Homem-máquina utiliza o contexto partilhado por grande 
parte dos leitores para ilustrar a simbiose entre o humano e a tecnologia, 
chegando ao ponto de especular uma fusão entre Homem e máquina, além 
de apontar para uma vontade antropotécnica difundida pelo transumanismo 
de aperfeiçoamento incessante da natureza biológica humana.
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Insatisfação com o corpo humano e a vontade de consertá-lo é o 
mote central do romance de ficção científica do escritor australiano Max 
Barry. Em Homem-máquina (2012), conhecemos o narrador e personagem 
principal Charles Neumann, um engenheiro sem muito traquejo social, 
com uma predileção pelo maquínico por acreditar que seu funcionamento 
é superior e mais confiável do que o do corpo humano. As primeiras linhas 
da obra apresentam Neumann descrevendo que em suas brincadeiras 
de criança ele tinha um hábito incomum: enquanto as outras crianças 
gostavam de brincar com trens, ele gostava de imaginar que era um trem: 
“O que eu gostava era de fingir que meu corpo era composto por 200 
toneladas de aço, impossível de ser parado. De imaginar que eu era feito 
de pistões, válvulas e compressores hidráulicos” (BARRY, 2012, p.7).

Neumann enxerga a natureza biológica do humano como um fardo, 
uma construção desajeitada, propensa a falhas e fadada ao perecimento. 
Essa visão negativa é agravada já no primeiro capítulo da obra, quando 
o engenheiro se envolve em um grave acidente de trabalho, tendo uma 
de suas pernas amputadas acima do joelho. O evento serve para reforçar 
em Neumann o sentimento de fragilidade e precariedade do corpo. Ao se 
ver obrigado a utilizar uma cadeira de rodas, muletas e arrastar-se para o 
banheiro em alguns momentos, Neumann vê em seu corpo acidentado e 
mutilado algo estranho. Em suas palavras, não ter uma perna é mais que 
uma perda, é uma regressão. Ele se descreve como um ser deficitário. “Não 
é um capítulo. É uma regressão. [...] Isso é objetivamente verificável. Eu 
sou menos.” (2012, p.22-23). Sempre que se olha no espelho só consegue 
enxergar a pele rosada e os pontos pretos de seu membro amputado, 
sente-se uma criatura que termina nas coxas, uma forma de vida diferente.

Contudo, a tragédia abre o caminho para que Neumann ponha em 
prática seu lado transumanista. Ele pode de fato usar a tecnologia para 
consertar seu corpo, que se transforma em transumano ao se acoplar com 
uma prótese cibernética que não só substitui o membro perdido como o 



O Inumano e o monstro

202

supera em força e agilidade. Seu corpo protético borra as margens entre o 
natural e o artificial, ainda que sua função seja refinar o biológico. Neumann 
é agora transumanista e transumano. É ao mesmo tempo entusiasta de uma 
nova antropomorfia do humano e uma espécie de cobaia da intervenção 
médica radical na biologia humana, transformando-se em uma quimera 
biocibernética. Sua figura híbrida representa uma forma suspensa entre 
formas, que ameaça destruir fronteiras. Dotado de uma perna biônica 
multifuncional, Neumann transmuta-se em ciborgue, que na definição de 
Katherine Hayles é uma figura de fronteira que separa o humano do pós-
humano, que olha tanto para o passado quanto para o futuro.

No imaginário transumanista a tecnologia ultrapassa o caráter 
paliativo e transforma o corpo corrigido em algo de valor superior ao 
biológico. De fato, na narrativa transumanista o corpo natural sem a 
manipulação científica é o que será marcado como desvio. Com isso em 
mente, Charles Neumann passa a ver sua perna de carne remanescente 
como fraca, flácida e arcaica em comparação à artificial equipada com 
múltiplas funcionalidades.

Estava tarde. Meus assistentes de laboratório haviam 
ido embora. Olhei para minha perna, a boa. Quer dizer. 
Não exatamente “boa”. Aquela que eu tinha desde 
o nascimento. Levantei a calça e virei a perna para 
um lado e para o outro. Era gorda, fraca e comum. 
Quanto mais eu olhava para ela, mais me incomodava. 
(BARRY, 2012, p.58)

Sob um ponto de vista transumanista, Neumann põe em cheque toda 
a biologia do corpo humano ao colocar a tecnologia não como um meio 
de mitigar o sofrimento decorrente de um mal congênito ou acidente de 
qualquer tipo que viole a fragilidade física do humano, mas sim como 
ferramenta para interferir e aprimorar aquilo que não apresenta defeito 
algum, exceto sua natureza biológica submetida à aleatoriedade genética, 
que aos olhos do engenheiro se põe como negativa. A personagem 
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esquadrinha o próprio corpo, que se figura como rascunho aberto a novas 
possibilidades que podem ser montadas e remontadas de acordo com a 
imaginação e desejo do artesão, cuja matéria-prima é a carne humana.

Eu sempre sentia isso ao fim de um projeto. Eu ficava 
frenético, determinado e empolgado, e depois triste 
porque acabara e não havia mais nada para aprimorar. 
Olhei para a perna. Então me ocorreu que eu não havia 
contornado meus obstáculos. Eu só havia empurrado 
para trás. Eu havia feito uma perna que podia andar 
sozinha, o que era bom, mas agora eu via que não dava 
para ficar melhor que isso. Todas as melhorias a partir 
dali seriam incrementos, porque o obstáculo era meu 
corpo. (BARRY, 2012, p.58)

O sentimento de insatisfação com o próprio corpo e fazer de si mesmo 
um projeto customizável de alto valor conduz Neumann ao ato insano 
de amputar deliberadamente sua perna biológica remanescente, com o 
objetivo de portar duas próteses tecnológicas e ser capaz de fazer coisas 
que outros humanos munidos de seus membros inferiores biológicos 
seriam incapazes, como caminhar sobre paredes, saltar do alto de um 
prédio sem sofrer qualquer tipo de dano e estabelecer uma integração 
mais eficiente via chip entre sua mente e suas pernas.

Contudo, os atos de intervenção radical no próprio corpo não 
saciam a vontade antropotécnica de Neumann. Seu corpo transumano 
transforma-se em uma espécie de produto com grande potencial de valor 
comercial. O corpo-cobaia de Neumann ganha status de protótipo que 
servirá para experimentos de melhorias biomédicas do corpo, funcionais 
e cosméticas, que poderão ser convertidas em produtos comercializados 
em grande escala, criando uma estética da nova carne humana, melhor, 
mais funcional e mais bela. Com isso, Neumann é incentivado e financiado 
por sua empresa a experimentar novas formas de manipulação de sua 
matéria. A personagem passa a vislumbrar diferentes maneiras de alterar 
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partes orgânicas de seu corpo por artefatos tecnológicos que o colocariam 
como um ser mais apto que os outros. Portanto, ele decide trocar também 
sua mão por uma prótese, e depois suas córneas por lentes de contato de 
alta precisão, e assim por diante, até que em dado momento não se sabe 
mais se ele é homem ou máquina.

A atitude ou sentimento de Neumann representa uma das muitas 
críticas aos transumanistas. O transumanismo é movido pela ideia de que 
o indivíduo, em particular o corpo, é local de constante aperfeiçoamento. 
Porém, os detratores do movimento argumentam que tal desejo é mera 
utopia. Não há como chegar a plenitude do corpo e mente humana. Em 
determinado ponto a busca por aperfeiçoamento transforma-se em 
obsessão aparentemente sem fim, pois a cada obstáculo transposto 
um novo surge, tornando a automodificação um processo perpétuo. O 
sujeito é visto como um quebra-cabeça cujas partes permitem inúmeras 
configurações. No entanto, parece sempre haver uma peça que falta, 
impedindo-o de completar a figura.

Logo, sua atitude desperta naqueles ao seu redor o mesmo sentimento 
de modificar os órgãos de seus corpos por equivalentes aprimorados, 
permitindo uma melhoria no funcionamento do organismo, propiciando-
lhes aumento de qualidade de vida. Uma vez coberto o âmbito da saúde, os 
discípulos de Neumann passam a investir em sua estética, visando quebrar 
o estereótipo físico atrelado a pesquisadores e cientistas, que segundo 
a obra de Barry são indivíduos tão focados em seu desenvolvimento 
intelectual que tendem a negligenciar sua aparência.

Eu estava acostumado a olhar as pessoas dentro de 
um laboratório e ver acne, olheiras e peles da cor 
de um cadáver recém-tirado de um lago. Cabelos 
desgrenhados ou presos em rabos de cavalo [...] Meus 
assistentes eram desajeitados, malvestidos, gordinhos 
ou morbidamente magros [...] Esses eram um sinal de 
um bom laboratório. (BARRY, 2012, p.135)
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Contudo, munidos das ferramentas para redefinir seus corpos, 
os assistentes de Neumann passam a ser cobaias de seus próprios 
experimentos, tornando-se mais belos, dotados de pele bonita e 
cabelo reluzente, removendo o aspecto estereotipado descrito acima 
e adquirindo um visual mais próximo de astros de cinema e TV. “Agora 
parecia um laboratório daqueles que apareciam em comerciais de TV para 
produtos para a pele” (BARRY, 2012, p.135).

Nesse contexto, o corpo é colocado como produto vendável, 
equipado com acessórios que possam atender a diferentes tipos de 
clientes e propósitos. Não demora para que Homem-máquina pense em 
diferentes modos de comercializar o corpo corrigido: olhos melhores, 
pele melhor, ouvidos melhores, coração, cabelo, pâncreas, até um corpo 
totalmente manipulado para a criação de soldados melhores. O corpo é 
manipulado a fim de espremer todas as possibilidades de aprimorá-lo 
para que sempre apresente alguma novidade, permanecendo como uma 
mercadoria atrativa.

É nesse ciclo que o protagonista de Homem-máquina é apreendido. 
A sedução pelas possibilidades apresentadas pela tecnologia o 
faz inserir seu corpo em uma nova morfologia do ser. O apetite por 
aperfeiçoamento revoga seu status de humano. Neumann não é mais 
visto como pessoa, mas sim como um conjunto de partes cibernéticas 
pertencente a empresa que financiou sua metamorfose. Por fim, 
seu corpo é reduzido a uma caixa que serve de receptáculo de sua 
consciência, que através de uma lente observa com estranheza como 
seres humanos se sentem confortáveis andando por aí em corpos feitos 
basicamente de fluídos. “Isso é realmente bizarro” (BARRY, 2012, p.279), 
pensou o homem na caixa.

A utopia transumanista se transforma em fardo por promover uma 
jornada sem fim, uma busca pelo inalcançável. O indivíduo adepto da 
busca constante por melhoramentos pode estar preso a um sentimento 
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de sempre procurar por uma falha, algo passível de melhora. Ao invés 
de atingir um estado de felicidade e plenitude contínuo, o transumanista 
pode estar condenado a viver uma vida de insatisfação e incompletude.
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