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APRESENTAÇÃO: 

A história, ainda recente, dos Painéis “Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional”, agora em sua sétima edição, coincidindo com a realização do I Encontro 

Regional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, tem sua gênese na criação 

do Grupo de Pesquisa Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros 

discursos1 cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq em 2001. 

Respondia-se a uma exigência da UERJ – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – para que seus professores doutores pudessem desenvolver atividades 

correlacionadas à pesquisa, solicitar determinadas modalidades de bolsas e auxílios 

variados. Atendendo a essa exigência, um grupo de professores de literaturas, do 

Departamento de Letras da FFP – Faculdade de Formação de Professores – da UERJ, 

campus São Gonçalo, reuniu-se e, dessa reunião, originou-se o Grupo. Participaram 

daquele momento fundador Maria Alice Pires Cardoso de Aguiar, hoje aposentada e, na 

gênese, líder do Grupo; Flavio García, atual líder, na época da fundação, vice-líder; 

Fernando Monteiro de Barros, já vice-líder, após a aposentadoria de Maria Alice, hoje 

integrando outro grupo; e Regina Michelli, colaborada ativa até os dias atuais. 

Diante da necessidade de o Grupo promover ações efetivas de pesquisa e 

divulgá-las para a Universidade e a sociedade em geral, surgiu, em 2002, como projeto 

de extensão universitária, o SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos 

Literários da UERJ2, promovendo cursos livres e pequenos eventos acadêmicos, na 

expectativa de, inicialmente, dar unidade às pesquisas individuais dos integrantes do 

Grupo. Entre os objetivos expressos na instalação do SePEL.UERJ já despontavam, 

além dos cursos livres e pequenos eventos, a publicação de um periódico e de títulos 

temáticos e a realização de eventos aglutinadores de maior porte. 

Em junho 2006, em parceria com o Publicações Dialogarts, outro projeto de 

extensão da UERJ3, foi lançado o número 1 do CaSePEL – Cadernos do Seminário 

Permanente de Estudos Literários (ISSN 1980-0045)4, reunido artigos oriundos de 

                                                 
1 (Uhttp://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRIU), 
2 (Uhttp://www.sepel.uerj.brU) 
3 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.brU) 
4 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htmU) 

 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI
http://www.sepel.uerj.br/
http://www.dialogarts.uerj.br/
http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm
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aulas dadas em cursos livres anteriormente oferecidos. De lá para cá, o periódico 

migrou para a publicação de números temáticos, privilegiando os projetos de pesquisa 

dos membros de sua equipe, com dois números anuais, um para cada semestre. 

A aposentadoria de Maria Alice, a passagem de Fernando Monteiro de Barros 

para outro Grupo de Pesquisa em que seus projetos encontravam maior aderência e a 

transferência de Flavio García da FFP para o Instituto de Letras no campus Maracanã, 

fragilizaram as ações do projeto, implicando a suspensão dos cursos livres e de eventos. 

No segundo semestre de 2006, aproveitando o engajamento de seus bolsistas de 

PIBIC – Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação Científica –, Flavio García 

promoveu um curso livre, oferecido pelo SePEL.UERJ, nas dependências da FFP. 

Discutia-se, uma vez por semana, nos três primeiros tempos de aula da tarde, os 

mecanismos de construção narrativa próprios ao gênero Fantástico, dialogando com 

outros gêneros, especialmente com o Maravilhoso ou Sobrenatural, o Estranho, o 

Realismo Maravilhoso ou Mágico e o Absurdo. 

Desse curso, nasceu a idéia da realização do I Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”, do qual somente participaram alguns alunos, ao lado 

dos bolsistas PIBIC. Assim, em 15 de janeiro de 2007, Flavio García e Marcello de 

Oliveira, juntamente com aqueles alunos e bolsistas, promoveram, no miniauditório da 

FFP, durante todo o dia, apresentações de trabalhos e debates, já publicados sob o título 

A banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de construção 

narrativa5.  

O evento impulsionou o projeto de pesquisa de Flavio García, que passou a 

contar com vários bolsistas voluntários e mais bolsas, agora financiadas pela própria 

UERJ, pelo CNPq e pela FAPERJ. Acrescido, o grupo do professor e seus bolsistas 

promoveu novo curso, focalizando o conjunto da obra do escritor mineiro Murilo 

Rubião, apontada por muitos críticos como escritor fantástico, mas objeto de inúmeras 

celeumas teórico-metodológicas. O curso, semelhantemente ao anterior, transcorreu nas 

dependências da FFP, durante o primeiro semestre de 2007, tomando os três tempos 

iniciais de aulas de uma tarde. 

Do mesmo modo que antes, desse curso emergiu o II Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”: O insólito na narrativa rubiana – Reflexões sobre o 

insólito na obra de Murilo Rubião, realizado de 7 a 9 de agosto de 2007, também nas 

                                                 
5 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdfU). 

 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf


9 
 

dependências da FFP. Diferentemente do evento anterior, deste não participaram 

somente alunos do curso e bolsistas. Somava-se, ao projeto de pesquisa, Marcello de 

Oliveira Pinto, focalizando, em polo oposto ao de Flavio García, a recepção do insólito, 

bem como inscreveram-se participantes externos. Parte dos trabalhos apresentados 

encontra-se publicada sob o título Murilo Rubião e a narrativa do insólito6. 

O grupo crescia com novas adesões e a aglutinação de outros projetos e bolsistas 

em seu entorno, reunindo projetos de EIC – Estágio Interno Complementar –,BIC-

FAPERJ – Bolsa de Incentivo à Graduação – e Extensão. A esse crescimento, 

correspondeu o fortalecimento do SePEL.UERJ e do Grupo de Pesquisa Estudos 

Literários: Literatura; outras linguagens; outros discursos, representado pela 

unidade que ora se compunha entre Flavio García – dedicado às reflexões acerca do 

insólito na construção da narrativa –, Marcello de Oliveira Pinto – dedicado às reflexões 

acerca do insólito na recepção da narrativa – e Regina Michelli – dedicada às reflexões 

acerca do insólito na literatura infanto-juvenil. Não se tratava de um projeto de um 

pesquisador, mas de um projeto de grupo, com diferentes enfoques, conduzindo dentro 

de um Grupo de Pesquisa orgânico e articulado por um projeto de extensão produtivo. 

No segundo semestre de 2007, seria oferecido, ainda nas dependências da FFP e 

nos mesmos moldes dos cursos anteriores, um terceiro curso de extensão, focalizando a 

manifestação do insólito na narrativa de ficção, em suas vertentes literária e fílmica. 

A partir desse curso, organizou-se o III Painel “Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional”: o insólito na Literatura e no Cinema, último evento realizado nas 

dependências da FFP, de 8 a 10 de janeiro de 2008. O III Painel contou com maciça 

participação de público externo, tanto na apresentação de trabalhos quanto na 

assistência, podendo ser considerado o primeiro ápice climático do projeto. Os resumos 

dos trabalhos foram publicados e dão mostra do que foi o evento7. Os trabalhos 

apresentados durante sua realização, incluindo comunicações, conferências e palestras, 

aparecem publicados em Narrativas do Insólito: passagens e paragens8, Poéticas do 

Insólito9 e III Painel... – Comunicações10. 

                                                 
6 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdfU) 
7 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdfU) 
8 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdfU) 
9 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdfU) 
10 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdfU) 

 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf
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Novo curso viria a ser oferecido, ainda nas dependências da FFP e ainda nos 

mesmos moldes dos cursos anteriores, tendo sido esse o último curso lá oferecido, 

igualmente àquele último Painel. O curso percorreu narrativas curtas do mineiro Murilo 

Rubião, retomando experiências de curso anterior, e se dedicou à leitura crítico-

interpretativa de obras do escritor português Mário de Carvalho, podo em tensão a 

apreensão do sólito/insólito no universo narrativo e nos atos de leituras. 

Seguindo uma mesma tendência já apontada, logo após o curso foi promovido o 

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

o insólito, de 22 a 24 de setembro de 2008, mas, dessa vez, no Instituto de Letras da 

UERJ, no campus Maracanã. Prejudicado pela longa greve que assolou a Universidade, 

o evento esteve parcialmente esvaziado, porém, ainda assim, dele participaram 

personalidades externas, do Estado e de fora dele, com absoluta e ampla integração de 

todos os docentes e discentes, de graduação e de pós-graduação, envolvidos no projeto 

de pesquisa, no projeto de extensão e no grupo de pesquisa. Nessa ocasião, foi 

publicado um Cd Rom com sete títulos já publicados digitalmente pelo projeto, em 

parceria com o Publicações Dialogarts. 

Do IV Painel, encontram-se publicados IV Painel... – Caderno de resumos11; 

Comunicações Livres 12 ; e Comunicações Coordenadas13. Durante o V Painel, foram 

publicados em CD Rom, juntamente com o Caderno de Resumos, os textos integrais das 

Comunicações Livres e da Coordenadas daquele IV Painel. 

Enfim, o I Painel dedicou-se às reflexões sobre os mecanismos de construção do 

Fantástico na narrativa; o II Painel, à manifestação do insólito na narrativa rubiana; o 

III Painel, às construção e recepção do insólito nas narrativas literária e fílmica; o IV 

Painel, às tensões entre o sólito e o insólito. O V Painel, coincidente com a realização 

de um I Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, 

refletiu sobre o insólito como questão na narrativa de ficção, ampliando os conceitos de 

narrativa e debruçando-se sobre o insólito como uma questão-problema central para a 

continuidade das pesquisas. 

                                                 
11 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdfU) 
12 Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdfU) 
13 (Uhttp://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdfU). 

 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf
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O VII Painel, coincidente com o II Encontro Nacional O Insólito como Questão 

na Narrativa Ficcional, teve por focalização temática as relações e Insólito, Mitos, 

Lendas, Crenças.  

O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe do Grupo, 

envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio García (UERJ/ 

UNISUAM) – a construção do insólito na narrativa –, Marcello Pinto (UERJ/ UNIRIO) 

– a recepção do insólito – e Regina Michelii (UERJ/ UNISUAM) – o insólito na 

literatura infanto-juvenil. 

Este volume reúne os textos integrais das apresentações orais realizadas nas 

sessões dos diferentes Simpósios promovidos durante o evento, enviados à coordenação 

dentro dos prazos estipulados e em conformidade com as normas básicas definidas para 

a publicação. O teor dos textos aqui publicados é de inteira responsabilidade de seus 

autores, e a revisão lingüístico-gramatical procurou respeitar, ao máximo, opções de 

estilo e uso da língua. Outro volume reúne textos integrais apresentados nas sessões dos 

simpósios promovidos ao longo do evento. 

Prof. Dr. Flavio García 

Prof. Dr. Marcello Pinto 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAÇÕES LIVRES 
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Enigma em Tizangara: o fantástico em  
O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto 

Ana Maria Abrahão dos Santos OLIVEIRA• 

INTRODUÇÃO 

Utilizando uma linguagem que se aproxima do fantástico e fazendo uma 

literatura de cunho engajado histórica e socialmente, o moçambicano Mia Couto 

representa em O último voo do flamingo (2000)14, a dor, a miséria e as consequências 

traumáticas da guerra civil ou Guerra dos dezesseis anos que se seguiu a anticolonial. 

Em suas narrativas, sempre há um mapeamento dos obstáculos a serem enfrentados no 

processo de construção do país, levando em conta que existe um conflito peculiar à 

multifacetada herança colonial, assim como o confronto entre os valores modernos e os 

dos antepassados. 

A presença de elementos que se aproximam do fantástico, que na ficção de Mia 

Couto atuam como forte expressão das tradições, acentuam também uma marcante 

resistência à opressão sofrida pela população moçambicana, cujo país é um dos mais 

pobres do mundo. Para isso, o escritor parte do discurso literário em Língua Portuguesa, 

em que se mesclam a linguagem coloquial e a  cultura nativa. Evita tratar os problemas 

sociais de seu país de modo panfletário, prefere utilizar o  lirismo narrativo que o fazer 

literário lhe concede para representar seus personagens, com enredos em que a ironia, a 

tradição e os questionamentos são a tônica. 

Segundo Enilce A. Rocha (2006), a colonização portuguesa, tal como as demais 

européias, com o fito de defender seus interesses econômicos e para impor sua ideologia 

e sua cultura, fizeram tudo para minar a pluralidade cultural a fim de “impedir a 

construção de qualquer manifestação nacional e tornar possível a simples idéia ou sonho 

de uma nação moçambicana (...) [tornando desse modo] as culturas africanas (...) 

inferiorizadas, negadas (...)” (ROCHA: 2006, p. 46). 

  

                                                 
• Doutoranda em Literatura Comparada –Universidade Federal Fluminense. Membro do grupo de estudos 
nação-narração- UFF 
14 Ano da primeira edição da obra em Portugal. 
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MEDO E PERPLEXIDADE EM TIZANGARA 

Em O último voo do flamingo, o leitor é direcionado a um lugar fictício, a vila de 

Tizangara, envolvido por uma atmosfera de mistério e de medo. Na primeira cena do 

romance, deparamo-nos com um fato que suscita o riso e, ao mesmo tempo, apresenta-

se como insólito. Corpos de soldados das forças de paz explodem misteriosamente e os 

habitantes da vila encontram “pedaços” de cadáveres e o mais inusitado: um pênis 

decepado. Ironicamente todos querem descobrir quem é o “dono” daquele sexo 

separado ou avulso. “Em Tizangara, só os fatos são sobrenaturais” (COUTO: 2008, p. 

15) . 

Ana Deusqueira, uma das prostitutas da cidade, é convocada para reconhecer de 

quem era aquele sexo decepado pois “ ela era (...) a mais competente conhecedora de 

machos locais.”15 (p.26). 

A narrativa, por meio de ironia e da exposição de uma situação ridícula, desperta 

o leitor para a desfaçatez reinante naquele lugar: uma sociedade onde imperam a 

corrupção e a desigualdade. As autoridades são representadas como figuras burlescas e 

autoritárias, em especial, o administrador Estevão Jonas _ personagem que também 

aparece em Terra sonâmbula (1992), primeiro romance do autor _ e sua esposa 

Ermelinda, a “administratriz”, mulher arrogante e orgulhosa que vive a exibir-se com 

suas jóias de ouro, diante da miséria do povo do lugar. 

Quando voltara da guerra anticolonial, Estêvão Jonas era visto como um deus. 

Proclamara que o país seria grande com a independência. Entretanto, ao assumir o poder 

em Tizangara, “(...) Estevão Jonas deixara de sonhar em grandes futuros. Morrera o quê 

dentro dele? (...) sua vida esqueceu-se de sua palavra. O hoje comeu o ontem.” ( p. 161). 

O italiano Massimo Risi, um oficial das Nações Unidas, é enviado para 

solucionar o mistério das explosões dos soldados, de quem só restaram os órgãos 

sexuais. Ana Deusqueira, numa atitude que nos remete às prostitutas da ficção de Jorge 

Amado (influência confessa de Mia Couto, que admira profundamente a Literatura 

Brasileira), _ lembremos aqui a personagem Teresa Batista e outras meretrizes que 

ajudaram a população  de uma cidade, acometida por uma epidemia de varíola, fazendo 

assim o papel das autoridades sanitárias do lugar, que se omitiram com receio do 

contágio, o que sinaliza a consciência social dessas prostitutas e sua preocupação com 

                                                 
15 A partir dessa citação, só indicaremos o número da página do romance, visto que utilizamos a seguinte 
edição, COUTO, Mia. O último vôo do flamingo, São Paulo: Cia. das Letras, 2008. 
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os problemas do povo _ mostra indignação e revolta com o descaso da ONU e das 

autoridades presentes, perante a população de Moçambique. “Morreram milhares de 

moçambicanos, nunca vos vimos cá. Agora desaparecem cinco estrangeiros e já é o fim 

do mundo?” (p. 32). 

Através da fala da prostituta, a narrativa faz uma crítica contumaz à 

desconsideração que sofre o povo moçambicano pelos órgãos internacionais, como a 

ONU. 

A história é narrada pelo tradutor nomeado pelas autoridades de Tizangara para 

acompanhar o enviado das Nações Unidas. Este tradutor é um narrador-observador na 

narrativa e seu nome não é mencionado em nenhum momento. A missão principal de 

Massimo Risi não é apenas desvendar o mistério dos homens que explodiram, mas 

também e principalmente, revelar um enigma maior: a cultura moçambicana. Por isso, o 

trabalho do tradutor é fundamental para a permanência de Risi em Tizangara, pois 

poderá dar pistas ao italiano que possam facilitar a compreensão de valores tão diversos 

dos ocidentais. O italiano fala português, mas como estrangeiro é tomado pelo 

estranhamento diante de fatos tão insólitos que ocorrem naquela vila. “Eu posso falar e 

entender. Problema não é a língua. O que eu não entendo é esse mundo daqui.” (p. 40). 

E mais adiante: “Sentiu-se só, com toda aquela África lhe pesando” (p. 100). 

O FANTÁSTICO EM O ÚLTIMO VOO DO FLAMINGO 

Para Bela Josef (2006), as representações da visão realista e da descrição 

objetiva do mundo declinam na literatura contemporânea. Há um afastamento da 

representação direta da realidade, direcionando-se a ficção para a criação de um mundo 

mágico e simbólico, uma metáfora do mundo real. “Cria-se um cenário de dimensões 

transcendentais, explorando o reino do subjetivo e do maravilhoso.” (JOSEF: 2006, p. 

181). 

O fantástico em O último vôo do flamingo possui uma conotação política, visto 

que é utilizado não só a fim de perenizar as tradições, mas, principalmente, para 

denunciar a situação de Moçambique e de todo o continente africano em relação ao 

resto do mundo. 

O realismo fantástico se faz presente em várias páginas do romance. 

Inicialmente, na abertura da narrativa. “Seis soldados das Nações Unidas tinham-se 

eclipsado, (...) Como podiam soldados estrangeiros dissolver-se assim, despoeirados no 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 
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meio das Áfricas, que é como se diz, no meio do nada?” (p. 30). De acordo com a fala 

de Zeca Andorinho, o feiticeiro,  a “explicação” para as explosões dos soldados seria o 

uso de feitiços  denominados “likaho”. “Fazia esse feitiço por encomenda dos homens 

de Tizangara. Ciúme dos locais contra os visitantes. Inveja de suas riquezas, ostentadas 

só para fazer suas esposas tontearem. (...) castigo contra os olhares dos machos 

estrangeiros. “ (p. 146). Andorinho utilizava esse feitiço contra os “gafanhotos”, ou seja, 

os homens de capacete azul, os soldados da ONU. 

A crítica mordaz ao governo de Moçambique e às Nações Unidas tem como seu 

principal fulcro a figura de Estêvão Jonas. No romance, esse personagem havia sido um 

guerrilheiro revolucionário da FRELIMO (Frente para a Libertação de Moçambique) 

que lutava com a população pela independência do país. Porém, quando Moçambique 

livrou-se das amarras do colonizador, e Estevão assumiu a administração, só agiu em 

benefício próprio, enriquecendo rapidamente e deixando o povo à margem, na miséria. 

Essa parece ter sido a postura assumida pela FRELIMO, da qual o próprio Mia Couto 

fazia parte e a quem dirige abertamente suas críticas em seus romances e nas entrevistas 

que concede. 

Retomando a questão do fantástico, de acordo com Todorov (2004), esse gênero 

envolve não somente a ocorrência de um fato estranho à realidade concreta, que suscita 

a hesitação do leitor e do herói; mas também num modo de percepção do mundo. A 

nosso ver, o romance de Mia Couto enquadra-se no fantástico-maravilhoso, termo 

cunhado pelo teórico francês de origem búlgara. “O fantástico-maravilhoso [está] na 

classe das narrativas que se apresentam como fantásticas e que terminam por uma 

aceitação do sobrenatural (...) sugere-nos  realmente a existência do sobrenatural” 

(TODOROV: 2004, p. 58). 

Além do episódio dos soldados que explodem, há outros que merecem destaque, 

como Temporina, a “mulher escamosa”, que apresenta o rosto de uma mulher idosa 

(pois fora castigada pelos espíritos) e o corpo de uma jovem sensual, cuja idade era 

indefinida. “(...) corpo (...) de moça polpuda e convidativa. (...) Pode uma velha com 

tamanha idade inspirar desejos num homem (...)?” (p. 39). 

A presença dessa mulher estranha, jovem e velha, não causa espanto aos 

habitantes de Tizangara, que a veem de modo natural, assim como encaram os outros 

fatos insólitos que acontecem no lugar como algo que faz parte de seu cotidiano. 

Apenas o italiano espanta-se com o que vê. “_Ah, essa é Temporina. Ela só anda no 

corredor, vive no escuro, desde há séculos. ’’(p. 39). 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto,Regina Silva Michelli (orgs.) 
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Ainda referindo-nos à “mulher escamosa”, atentemos também para a sua tia 

Hortênsia. Já havia falecido, mas visitava a sobrinha e para isso, tomava a forma de um 

inseto. “Hortênsia, a falecida, (...) visitava a pensão em forma de louva-a-deus (...) iria 

visitar os vivos em outras formas.” (p. 62). 

Isso posto, importa mencionar a relação dos vivos com os mortos no romance. É 

como se não houvesse uma fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Estes 

“convivem” com os vivos, o que faz parte da crença dos moçambicanos. O tradutor de 

Massimo Risi também reencontra a mãe. “Me virei: era minha mãe. (...) há muito 

passara a fronteira da vida, para além do nunca mais, (...) ela surgia nas folhagens, 

envolta em seus panos escuros, seus habituais.” (p. 111). 

A presença do elemento fantástico dá-se também com o pai do tradutor, o velho 

Sulplício, cujo nome já é um indicativo de todo o sofrimento pelo qual ele e também 

toda a população moçambicana passaram durante as duas guerras. Sulplício possuía 

uma singularidade. Já falara com o filho sobre o assunto, mas este não acreditara. Pôde 

crer apenas depois que presenciou a transformação do pai. 

(...) eu o segui espiando, a espreitar a verdade de sua fantasia de 
pendurar o esqueleto. Foi então que, por trás dos arbustos, me 
surpreendeu a visão de arrepiar a alma: meu pai retirava do corpo os 
ossos e os pendurava nos rumos de uma árvore. (...) já desprovido de 
interna moldura, ele amoleceu, insubstanciando-se no meio do chão. 
Ficou ali esperamorto, igual uma massa suspirosa (...) só os ossos da 
maxilas ele conservava. Para as falas, conforme (...) explicou. (p. 211) 

O FLAMINGO, ÍCONE DA ESPERANÇA 

A história dos flamingos surge nesse cenário pós-guerra como um ícone de 

esperança. Certa vez o flamingo disse: “_ Hoje farei meu último voo!” (p. 113). Reuniu-

se com os outros em assembleia e afirmou que havia dois céus e que queria ultrapassar  

o limite entre os dois. “Queria ir lá onde não há sombra, nem mapa. Lá onde tudo é luz 

(...) Mais um bater de plumas e, de repente, a todos pareceu que o horizonte se 

vermelhava (...) Nascia assim o primeiro poente. Quando o flamingo se extinguiu, a 

noite se estreou naquela terra” ( pp. 114-115). 

Para os pescadores, os flamingos eram os “salva-vidas”. Quando estavam 

perdidos em alto-mar, eram os sons emitidos pelos flamingos que lhes orientava a 

direção a seguir. “Se confirmava, na vertência do caso, a vocação salvadora dos 

pássaros” (pp. 132-133). 
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Até mesmo o italiano Massimo Risi deixa-se enredar pelas trilhas da crença e da 

tradição africanas, em suas últimas palavras, no capítulo final, num diálogo com o seu 

tradutor. (Tradutor) “_ Que vamos fazer? (...) (Massimo) _ Esperar por outro voo do 

flamingo. Há-de vir um outro” (p. 220). 

No desfecho da narrativa, os deuses fazem o país desaparecer numa imensa 

cratera, pois os governantes não o amavam o suficiente, fazendo a população sofrer com 

a penúria, com a miséria e a corrupção. 

(...) a nação desaparecera naquela infinita cratera. (...) Era esse o triste 
julgamento dos mortos sobre o estado dos vivos. Já acontecera com 
outras terras de África. Entregara-se o destino dessas nações a 
ambiciosos que governavam como hienas, pensando apenas em 
engordar rápido. (...) Faltava gente que amasse a terra. (...) Nesse 
lugar onde nunca nada fizera sombra, cada país ficaria em suspenso, a 
espera de um tempo favorável para regressar ao seu próprio chão. (p. 
216) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A narrativa de Mia Couto traz à tona um olhar questionador sobre a realidade de 

seu país, além de impregnar as páginas de O último voo do flamingo de um caráter 

mágico, aproximando sua ficção do realismo fantástico, ou do fantástico-maravilhoso, 

segundo a terminologia de Todorov.16 O escritor moçambicano conduz para o universo 

da representação os contrates entre dois mundos: o de Moçambique, país jovem do 

continente africano, ex-colônia de Portugal, e que sofre até hoje as marcas indeléveis 

das guerras pelas quais passou, aqui representado pelos habitantes da Vila de Tizangara; 

e de outro lado, o mundo europeu, elitizado, colonizador de vários países, aqui 

personificado pelo estrangeiro Massimo Risi,  

(...) pois na realidade todo movimento de aproximação do Ocidente 
com a África tem sido mediado pela violência e no sentido da diluição 
de suas referências. Na forma de exploração desenfreada ou sob a 
máscara da cooperação, o continente (...) continua sendo vítima de 
políticas e acordos que só vêm afastando da situação de paz necessária 
a sua recuperação. (CHAVES: 2005, p. 247) 

As páginas do autor moçambicano mostram-nos que aqueles que se empenharam 

para tornar Moçambique um país livre, tornaram-se depois, inimigos do povo. Mais 

uma vez, as palavras da prostituta Ana Deusqueira fazem emergir  a dura realidade 

enfrentada pela população: 

                                                 
16 Op. Cit. 
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A desgraça é esta: só uns poucos aprenderam a lição da humanidade 
(...) Estes poderosos de Tizangara têm medo de suas próprias 
pequenidades. Estão cercados, em seu desejo de serem ricos. Porque o 
povo não lhes perdoa o facto de eles não repartirem riquezas. A moral 
aqui é assim: enriquece sim, mas nunca sozinho. São perseguidos 
pelos pobres de dentro, desrespeitados pelos ricos de fora. (pp. 178-
179) 

Ficção que utiliza em sua tessitura elementos do fantástico para preservar as 

tradições e em especial, como forma de resistência à toda imposição social, econômica e 

cultural sofrida pelos moçambicanos,  não envereda pelos caminhos da panfletagem, 

mas sim, por uma veia mítica e pelas sendas da tradição oral, representando aqueles que  

“ainda ‘ousam’ ter esperança, não obstante estarem imersos em situações de barbárie, 

arbitrariedades e abuso de poder, [trazendo] uma escrita que potencializa o valor dos 

sonhos e o seu talento para converter e regenerar a vida,  (...)” (OLIVEIRA: 2008, p. 

89). 

Encerramos nossa reflexão com as palavras do escritor17 que crê firmemente na 

reconstrução de seu país e com os dizeres de Zeca Andorinho, o feiticeiro de Tizangara, 

respectivamente.  

A terra, a árvore, o céu: é na margem desses dois mundos que tento a 
ilusão de uma costura. É uma escrita que aspira ganhar sotaques do 
chão, fazer-se seiva vegetal (...) sonhar o voo da asa rubra. É uma 
resposta pouca perante os fazedores de guerra e construtores da 
miséria. Mas é aquela que sei e que posso (...). (pp. 224-225)  

O que fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra: 
ocuparam-nos a nós, acamparam no maio de nossas cabeças. Somos 
madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos 
sombra. Temos que secar à luz de um sol que ainda não há. Esse sol 
só pode nascer dentro de nós. (p.154) 
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O Mito de Eros na Poétia Limiana 
Ataide José Mescolin VELOSO 18 

RESUMO: A partir do século XIX, os mitos ligados à fantasia e ao instinto, 
principalmente o mito grego de Eros, passam a se fazer presentes em diversas formas de 
manifestação artística. Foi, provavelmente, o pensamento freudiano um dos 
responsáveis pela revalorização dos mitos, já que, para Freud, estes são uma espécie de 
fonte de captação do dinamismo do inconsciente humano. A teoria de Freud se alicerça 
no desejo: considera que o ser humano é movido por um impulso constante que o leva a 
procurar um objeto capaz de proporcionar satisfação. Na literatura brasileira, um dos 
poetas que recupera o mito de Eros, dando-lhe um novo sentido, é Jorge de Lima, 
pertencente à assim denominada “Segunda Geração do Modernismo”. Em sua poesia, o 
diálogo com o referido mito se constrói a partir das relações que o poeta mantém como 
sagrado e com a Musa. Investido de uma missão sobrenatural, o poeta se torna um 
demiurgo, um intermediário entre a força vital suprema e a carência que existe no 
interior de cada homem. Não é possível dissociar tal missão do erotismo, pois segundo 
Georges Bataille, o erotismo, em suas diversas formas de manifestação, é sempre 
sagrado. O erotismo proporciona ao homem um exercício de conhecimento interior. 
Dentro de cada ser humano, existe uma força inquieta, insatisfeita, que se projeta para 
fora de si, numa tentativa de preenchimento. 

PALAVRAS-CHAVE: mito, eros, poética, Jorge de Lima 

 INTRODUÇÃO 

A filosofia, durante toda a história do Ocidente, sempre procurou se mostrar 

como algo lógico e racional: ela pretendia ser, de fato, o esplendor da razão. Para 

filosofia, a racionalidade do pensamento é que deveria estar no centro de todas as 

coisas, pois considerava ser a razão o lugar em que reside toda a verdade. Julgando-se 

completamente independente da não-filosofia, o filósofo descartava tudo aquilo que 

escapasse aos reclames da razão, pois não poderia haver verdade senão no pensamento 

racional. “O mito, as lendas, os sonhos, a loucura, a poesia, a religião, para terem lugar 

no país da verdade, guardado pela filosofia, necessitavam das credenciais da razão.” 

(LEÃO: 1991, p. 195). O mito era visto apenas como algo irracional, a-lógico, portanto, 

indigno de figurar nas discussões filosóficas. 
                                                 
18Doutor e Pós-Doutorando em Ciência da Literatura (Poética) pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Professor auxiliar da Universidade Estácio de Sá e do Centro Universitário Augusto Motta, 
Professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Colégio Brigadeiro Newton Braga 
(Aeronáutica/RJ, Membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Membro do GT Teoria do Texto Poético 
(ANPOLL) 
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Hoje, a filosofia já reconhece a sua dependência da não-filosofia. Libertando-se 

das amarras da razão, a filosofia passa a tratar com seriedade a finitude da errância que 

a constitui e cede espaço ao estrangeiro. Ela passa a aceitar o mito como se fosse um 

novo princípio, uma outra infância. Não  o vê mais como algo infantil e irracional: 

percebe haver perdido, com o império do racional, a riqueza original pertencente ao seu 

próprio patrimônio. A verdade não é mais instaurada a partir de dicotomias, tais como 

racional/irracional, lógico/alógico. É muito distante de tais pares dicotômicos que se 

abre toda verdade. Em tal espaço de liberdade, são aceitas a verdade da fantasia e da 

loucura. 

DESENVOLVIMENTO 

A partir dessa nova maneira de pensar, a questão do mito adquire uma nova 

dimensão, recuperando a força de uma hermenêutica existencial, originária, que não se 

coloca diante da obra de arte na tentativa de extrair um significado absoluto, mas que 

permite que a obra de arte fale, ou melhor, que ela opere, de fato, dentro de cada um. 

Uma hermenêutica que possibilita que a obra de arte abra, do seu modo, o ser do ente. 

“Na obra, acontece esta abertura, a saber, o desocultar, ou seja, a verdade do ente. Na 

obra de arte, a verdade do ente pôs-se em obra na obra. A arte é o pôr-se-em-obra da 

verdade.” (HEIDEGGER: 1999, p. 30). 

É na obra que o acontecimento da verdade está a operar. Portanto, pode-se 

considerar a criação artística como, utilizando as palavras de Heidegger, “o deixar-

emergir num produto”. Isso significa que o “tornar-se-obra” da obra é uma maneira do 

“passar-a-ser” da verdade. (HEIDEGGER: 1999, p. 48). A verdade é apresentada como 

uma forma de combate original, em que o aberto é conquistado a seu modo, “no qual 

tudo assoma e a partir do qual se retrai tudo o que se mostra e se erige como ente”. 

(HEIDEGGER: 1999, p. 49). 

O mito não busca passar fatos ou mesmo explicá-los. Ele também não visa ao 

ensino de padrões de comportamento. O mito não tem, de maneira alguma, esse sentido. 

Na realidade, ele se revela como uma força capaz de instaurar uma ordem. Pode-se 

chamar de “ordem” toda força que procura desencadear uma estruturação dos fatos e 

que tem a função de modelar as condutas de uma cultura e de uma ancestralidade. É por 

isso que Emmanuel Carneiro Leão afirma que, neste sentido, “todo mito é um processo 

instaurador de perfis históricos de cultura” (LEÃO: 1995, p. 19). 
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Mircea Eliace considera o mito como um tempo primordial, o tempo fantástico 

do início de tudo. Em outras palavras, “o mito narra como, graças às façanhas dos Entes 

Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou 

apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição” (ELIADE: 1972, p. 11). Sendo assim, o mito sempre conta como algo foi 

gerado e como passou a existir. O mito sempre fala do que aconteceu realmente e do 

que se manifestou de forma plena. Os personagens, cuja história o mito narra, são os 

Entes Sobrenaturais os quais se tornaram conhecidos devido aos feitos realizados num 

tempo primordial. Os mitos expõem o poder criador desses seres e revelam o sagrado 

que envolve todas as suas obras. Os mitos são sempre histórias sagradas e, portanto, 

verdadeiras. “Os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do 

sagrado (ou do sobrenatural) do Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente 

fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje.” (ELIADE: 1972, p. 11). 

Joseph Campbell afirma que os mitos agem como pistas para o potencial 

espiritual que a vida apresenta. Para Campbell, o mito é, na verdade, uma experiência de 

vida. Ele ajuda o homem a se aproximar da experiência de estar vivo. Tudo que os seres 

humanos têm em comum é revelado através dos mitos. Os mitos refletem não só a nossa 

busca da verdade através dos tempos, mas também a procura do sentido e da 

significação. As artes, as religiões, os sonhos, a filosofia e até mesmo as grandes 

descobertas tecnológicas e científicas nascem a partir do “círculo básico e mágico do 

mito” (CAMPBELL: 1995, p. 6). 

O mito é uma ontofania, uma cosmofania e uma antropofania: todas ao mesmo 

tempo. Na concepção de Eudoro de Sousa, o mito não é alegoria ou uma expressão 

fantasiosa. De fato, ele expressa o que em verdade é. O mito apresenta os eventos 

originários, a origem de tudo. O mito é inexaurível, é o dizer noturno de dentro, que é o 

mistério. “Mito não é teofania, mas teocriptia. Em seu mundo é que os deuses vêm á 

fala com os mortais.” (SOUSA: 1995, p. 21). 

Através dos diferentes períodos da história da literatura, os mitos antigos foram 

recriados por diversos poetas. Sempre num processo de assimilação e metamorfose. O 

século XIX presencia a eclosão dos mitos ligados à revolta e ao trabalho (a figura de 

Prometeu recebe especial atenção). Nas palavras de Marcuse, Prometeu é, na verdade, 

“o herói-arquétipo do princípio do desempenho” (MARCUSE: 1968, p. 147). E, 

conseqüentemente, no universo desse herói, Pandora, que representa o princípio 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 



24 
 

feminino, sexualidade e também prazer, é considerada uma maldição: como se fosse 

alguém ligado ao desintegrador e ao destrutivo. 

Mitos que eram tidos como contrários aos interesses da força capitalista 

dominante foram completamente banidos. No império da razão da civilização ocidental, 

os instintos sempre foram suprimidos e a sensualidade, tida como um elemento hostil e 

nocivo. “As categorias em que a Filosofia englobou a existência humana mantiveram a 

ligação entre razão e supressão; tudo o que pertencer à esfera da sensualidade, do 

prazer, dos impulsos, tem por conotação ser antagônico da razão – algo que tem de ser 

subjugado, reprimido.” (MARCUSE: 1968, p. 146). Sendo assim, desde o pensamento 

platônico até o mundo moderno, o princípio do prazer foi difamado. 

A fantasia e a imaginação foram colocadas em segundo plano. Em nome do 

princípio de desempenho e buscando renegar o princípio do prazer, as perversões, que 

mantêm uma estreita ligação com a fantasia, foram também enjeitadas. A partir do 

século XX, entretanto, os mitos ligados à fantasia e ao instinto, principalmente o mito 

grego de Eros, passam a se fazer presentes nos trabalhos artísticos. Foi, provavelmente, 

o pensamento freudiano um dos responsáveis pela revalorização dos mitos, já que, para 

Freud, os mitos são uma verdadeira “fonte de captação da dinâmica do inconsciente 

humano” (SOARES, 1999, p. 23). A teoria de Freud se alicerça no desejo: considera 

que o ser humano é movido por um impulso constante que o leva a procurar um objeto 

capaz de proporcionar satisfação. 

“O princípio do prazer é próprio de um método primário de funcionamento por 

parte do aparelho mental” (FREUD: 1998, p. 12); entretanto, devido à influência 

exercida pelos instintos de autopreservação do ego, o princípio de realidade vem a ser 

posto no lugar desse princípio de prazer. O princípio da realidade não desiste da 

intenção de obter prazer, mas “exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de 

uma série de possibilidades de obtê-la, e a tolerância temporária do desprazer como uma 

etapa no longo e indireto caminho para o prazer” (FREUD: 1998, p. 12). 

Ao recuperar o mito de Eros, a modernidade não visa a empreender uma simples 

volta à tradição clássica, mas sim a redimensioná-lo, proporcionando, dessa forma, ao 

homem moderno um espaço para reflexão a respeito da criação artística, do próprio 

fazer poético e da vida. Tal interesse se deve ao fato de que este proporciona a abertura 

de caminhos múltiplos de leitura e também de reflexão. Tais caminhos encontram seus 

pontos de sustentáculo em um dos principais relatos do nascimento de Eros: o 

apresentado por Platão na fala de Diotima, no seu famoso O banquete. Platão informa, 
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através de Diotima, que Eros teria nascido da união entre Poros (Recurso) e Pênia 

(Pobreza). Tal união teria ocorrido após um banquete dado pelos deuses, por ocasião do 

nascimento de Afrodite. Enquanto os deuses se banqueteavam, apareceu Pênia a fim de 

mendigar as sobras da festa.  

“Embriagado pelo néctar, Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá 

adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então que Pênia, em sua miséria, desejou 

ter um filho de Poros. Deitou-se ao seu lado e concebeu a Eros.” (PLATÃO, 2000, p. 

144). Por ser fruto da união entre Recurso e pobreza, Eros é tido como um “dáimon”, 

força espiritual misteriosa, intermediário entre os deuses e os homens. A vida e suas 

manifestações seriam, assim, resultantes dessa força, “que, no interior dos homens, vive 

à procura da satisfação plena de suas carências (o que se liga à Pobreza) através de seus 

poderes geradores (o que se liga a Recurso)” (SOARES: 1999, p. 21). 

A crítica literária ganha em profundidade quando esta toma como base os mitos, 

dialogando com estes. Torna-se possível, então, indagar de maneira radical, ou melhor, 

descer às raízes do pensamento, observando “o dinamismo das imagens que se renovam 

a cada época” (SOARES: 1999, p. 19). Seguindo tal linha de raciocínio, este artigo será 

conduzido através de uma postura hermenêutica ao abordar a poesia do poeta alagoano 

Jorge de Lima. Nem toda interpretação pode ser considerada hermenêutica: apenas 

aquela que consegue atingir a dinâmica do destino que serve de base à história. A 

hermenêutica pode ser definida como a arte da interpretação do discurso, mas não que 

esta tenha como objetivo interpretar o discurso das falas já disponíveis, mas sim o 

“acervo de linguagem das falas e das línguas, entendida a linguagem como sendo o 

cabedal da diferença que gera e impõe sempre novas transformações, e novas 

perspectivas de crescimento e desenvolvimento” (LEÃO: 1995, p. 17). 

A palavra “hermenêutica” origina-se do verbo grego hermeneuein (transmitir 

uma mensagem). Tem-se, então, uma referência a Hermes, que atuava como mensageiro 

dos deuses. Na mitologia grega, é Hermes que apresenta “a mensagem do destino que 

trama as vicissitudes da história dos homens” (LEÃO, 1991, p. 196). Numa perspectiva 

hermenêutica, o mito deixa de ser simplesmente uma narrativa fantasiosa, ele adquire 

outro sentido, passando a fazer o real eclodir como palavra: 

Ho mithos exprime o destino que se lega historicamente à existência. 
Por isso, em sua originalidade, todo mito é uma etiologia. A vivência 
de uma estruturação destinada. Só originadamente o mito é um relato, 
a expressão daquela vivência. A hermenêutica interpreta, então, o mito 
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quando desce da expressão dinâmica da vivência. E o faz numa 
variedade de níveis e de graus. (LEÃO: 1991, p. 196) 

Jorge de Lima, poeta pertencente à assim denominada “Segunda Geração 

Modernista”, que abrange o período de 1930 a 1945, passa a explorar o mito de Eros, 

com maior intensidade, a partir da publicação da coletânea Tempo e eternidade, em 

1935. Ao poeta, é concedida uma missão especial: a de revelar o sagrado a todos os 

homens. Realmente, não é possível dissociar essa missão do erotismo, pois segundo 

Bataille, “todo erotismo é sagrado” (BATAILLE: 1988, p. 14). O erotismo proporciona 

ao homem um exercício do conhecimento interior. Dentro de cada ser humano, existe 

uma força inquieta, insatisfeita, que se projeta para fora de si, numa tentativa de 

preenchimento. É a abundância de vida (Poros), que busca preencher a falta (Pênia). 

Na poesia de Jorge de Lima, o diálogo com o mito de Eros se constrói a partir 

das relações que o poeta mantém com o sagrado e com a Musa. Investido de uma 

missão sobrenatural, o poeta se torna um demiurgo, um intermediário entre a força vital 

suprema e a carência que existe no interior de cada homem. A poesia passa a ser o 

próprio testemunho dos sentidos. Octavio Paz afirma que é na fusão de ver e crer que 

reside o segredo da poesia. Tudo aquilo que o poema mostra não é possível enxergar 

com os olhos da matéria, mas sim com os do espírito. Para ele, os sentidos são e não são 

deste mundo. “A poesia faz tocar o impalpável e escutar a maré do silêncio cobrindo 

uma paisagem devastada pela insônia” (PAZ: 1999, p. 11). Sem que se percam os seus 

poderes, os sentidos transformam-se  em escravos da imaginação e possibilitam que se 

ouça o inaudito e que se veja o que não poe ser percebido usualmente. 

Na poética limiana, o desejo de ver o imperceptível se manifesta através de uma 

necessidade de adentrar os portais do sagrado. O movimento erótico se dá por meio de 

uma tentativa de substituir o isolamento do ser por um sentimento de continuidade 

profunda, que, neste caso, se dá através da experiência humana. Na visão de Bataille, “a 

reprodução faz intervir seres descontínuos” (BATAILLE: 1988, p. 12) e cada ser é 

distinto um do outro. Entre um ser e outro, existe sempre um abismo, uma 

descontinuidade, embora todos possuam a nostalgia da continuidade perdida. É por isso 

que o homem ao menos tenta preencher esse vazio, dar continuidade ao descontínuo. 

Em Jorge de Lima, esse elemento que busca romper o isolamento do Ser é o sagrado. 

Jorge de Lima reconhece que o homem moderno precisa recuperar o lado 

espiritual da vida, que foi abafado por uma supervalorização dos elementos materiais. O 

homem precisa ser regenerado. Devido a uma visão limitada, o homem passou a 
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defender a inexistência do mistério. Sua ação passou a ser diferençada não pela sua 

profundidade, mas sim pela enorme enorme extensão: 

Tal ação esbarra sempre num círculo vicioso: trata-se de produzir para 
obter o máximo rendimento material; e o rendimento material é 
aplicado em produzir, etc. Fabricam-se soldados, marinheiros e 
aviadores para justificar a produção de tanques, couraçados, e aviões; 
e fabricam-se estas máquinas aperfeiçoadíssimas que não poderão 
certamente ficar inertes, devendo ser usadas pelos soldados etc. É 
profundamente trágica a constatação de que o homem moderno só se 
diverte nas trincheiras e nos cassinos. (LIMA: 1935, “A Mística e a 
Poesia) 

Em sua conferência, Jorge de Lima enfatiza que a verdadeira poesia deve ser 

caracterizada por um componente litúrgico. Em consonância com este pensamento, 

Murilo Mendes afirma ser a liturgia uma comunicação da caridade que visa a atingir os 

diferentes sentidos: “uma lição de vida, renovada todos os dias sob o influxo do Espírito 

Santo” (MENDES: 1945, p. 25). Murilo Mendes explica que viver liturgicamente 

implica a aceitação da atribulação. Além de procurar consolar os sofredores e visitar 

aqueles que se encontram em um leito de dor, a vida litúrgica busca dar liberdade aos 

oprimidos e alimentar os famintos (MENDES: 1945, p. 25). 

O poeta é considerado um ser inspirado cujo dom tem procedência divina. Ele é 

uma espécie de imitação sobrenatural do criador – eleito de Deus para comunicar à 

humanidade uma realidade superior, transcendental. Deve, portanto, negar-se a si 

mesmo e deixar-se envolver pelo amor na sua forma mais pura. O caráter sobrenatural 

emerge no próprio início do processo poético, uma vez que a Graça Divina lhe é 

outorgada de maneira gratuita. 

O sagrado sempre pertence, como uma propriedade, a determinadas coisas, 

como por exemplo, os instrumentos de culto; a determinados seres, como o rei e o 

padre; a determinados espaços, como o templo e a igreja; e a determinados tempos, 

como o dia de Páscoa e o Natal. Não existe nada que não possa passar a ser a sua sede e 

ser, dessa forma, revestido, diante de todos, de um prestígio inigualável. “Nada há, 

igualmente, que não possa ver-se desapossado dele. É uma qualidade que as coisas não 

possuem por si mesmas: uma graça misteriosa vem-na acrescentar a elas.” (CAILLOS: 

1988, p. 20). Muitas vezes, o ser ou o objeto sagrado não tem a sua aparência 

modificada, mas isso não é motivo para deixar de ter a sua totalidade transformada. A 

maneira como as pessoas costumam agir em relação a ele é alvo de uma modificação.  
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Este objeto consagrado suscita sentimentos de pavor e de veneração, 
apresenta-se como interdito. O seu contato tornou-se arriscado. Um 
castigo automático e imediato atingiria o imprudente tão 
infalivelmente como a chama queima a mão que a toca: o sagrado é 
sempre mais ou menos “aquilo de que não nos aproximamos sem 
morrer”. (CAILLOIS: 1988, p. 21) 

O sagrado que emana a partir de um objeto pode ser evidenciado através do 

poema “O manto do poeta”, no qual é reforçada a missão sobrenatural do poeta. Através 

do manto, recebido “pelas próprias mãos do Senhor”, torna-se possível a transmissão de 

uma mensagem às nações de todas as épocas. “O poeta é o prático do espírito” 

(MENDES: 1945, p. 132). O manto concedido não é descrito como uma vestimenta 

comum: é associado à túnica inconsútil de Cristo. “E o manto do poeta lhe foi dado 

frente a frente / e investido pelas próprias mãos do Senhor. / E manto era talar e por fora 

tinha cordas de harpa / para transmitir a todas as gerações / o som de seus gestos e de 

seu andar” (LIMA: 1997, p. 353). 

Para Jorge de Lima, é a poesia a responsável por levar adiante uma celebração 

do Ser do homem, procurando transcender tempo e espaço. Em “O poeta vence o 

tempo”, o poeta torna-se controlador absoluto do tempo. Chega a mergulhar no passado 

remoto do “Velho Testamento”, para encontrar Davi, que, acompanhado de sua harpa, 

compõe inúmeros versos: 

Já não vejo mais a paisagem de plantas carnívoras. 

Levada pelos riachos a água velha canta de novo. 

A relva ignora sua tragédia e alteia as folhas inocentes. 

Regresso ao teu tempo, Davi. 

Como tu tenho harpa e tenho Deus. 

E num dia bíblico assim 

fora dos tempos duros 

posso voltar às origens, 

e sentir como tu 

que sou mais forte que o rei, 

mais forte que todos os Golias. 

Mas não sei como tu 

distinguir se essa estrela claríssima 

é a estrela da manhã 

ou se é mesmo a poesia 

que nós vemos no céu 
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antecedente e posterior a tudo. (LIMA: 1997, p. 338) 

A fim de tentar libertar-se das “correntes” que o mantêm aprisionado à finitude 

da vida, o poeta, como se estivesse realizando uma viagem, vai em busca dos valores da 

“Eternidade”. Os “tempos duros” cegam o homem por completo. É necessário “voltar às 

origens”. O poeta identifica-se, portanto, com o pastor e expressa o seu desejo de ser 

mais forte que o rei e superior a todos os gigantes. A conjunção adversativa “mas” 

introduz o reconhecimento de uma limitação: assim como Davi, não consegue 

diferenciar a iluminação poética, metaforizada numa estrela, da própria poesia, que é 

evocada, aqui, no seu aspecto mais primitivo, antecedente e posterior, a todas as coisas. 

No poema acima, observa-se que o poeta regressa a um período em que 

predominavam as comunidades agrícolas e pastoris, semelhantes às da época arcaica, 

em que Hesíodo viveu e compôs seus cantos. A poesia de Hesíodo retrata um tempo 

anterior à invenção da pólis, do alfabeto e da moeda. Nessa época, o aedo (poeta-cantor) 

simboliza o potencial máximo de tecnologia e comunicação. Todo o poder estava 

centrado na poesia. “Toda visão de mundo e consciência de sua própria história (sagrada 

e/ou exemplar) é, para este grupo social, conservada e transmitida pelo canto do poeta.” 

(TORRANO: 1995, p. 16). Pode-se, talvez, dizer que a voz poética desempenhava um 

papel semelhante ao dos meios de comunicação de hoje, só que sem a força de 

manipulação apresentada pela mídia. 

Ao ouvir o canto do poeta, o homem comum passava a ter a possibilidade de 

superar os limites de movimento e visão, “transcender suas fronteiras geográficas e 

temporais, que de outro modo permaneceriam infranqueáveis, e entrar em contato e 

contemplar figuras, fatos e mundos que pelo poder do canto se tornam audíveis, visíveis 

e presentes” (TORRANO, 1995, p. 16). A flexibilidade apresentada pelo poeta, que lhe 

permite deslocar-se por diversas direções, é considerada por Octavio Paz um 

componente significativo do sagrado. Paz afirma ser o divino o responsável por alterar 

mais intensamente as noções de tempo e espaço, consideradas por ele como elementos 

responsáveis por nortear a nossa maneira de pensar. 

A experiência do sagrado afirma: aqui e lá; os corpos são ubíquos; o 
espaço não é uma qualidade; ontem é hoje; o passado regressa; o 
futuro já aconteceu. Se examina de perto essa maneira de passar que 
têm o tempo e as coisas, percebe-se a presença de um centro que atrai 
ou supera, eleva ou precipita, move ou imobiliza. (PAZ: 1982, p. 153) 
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Na poesia de Jorge de Lima, o universo onírico conduz o poeta ao período da 

infância. Neste, a pulsão de Eros também se faz presente, como por exemplo, no soneto 

“Nas noites enluaradas cabeleiras”. O poeta parece reviver os seus dias de criança, 

quando, juntamente com seus companheiros, em alguma antiga casa situada na Praça da 

Matriz, era envolvido pelos longos cabelos de belas moças que os embalavam: 

Nas noites enluaradas cabeleiras 

das moças debruçadas, dos sobrados 

desciam como gatas borralheiras 

por sobre os nossos lábios descuidados. 

 

Beijávamos os cachos; das olheiras 

delas caíam prantos obstinados. 

Calmávamos com eles as fogueiras 

dos nossos próprios olhos assustados. 

 

Românticos demais. Nós os meninos 

urdíamos tranças, e em seus braços 

ouvíamos suspiros desolados. 

 

Elas tinham soluços repentinos 

e nos acalentavam nos regaços. 

Ó meninos, ó noites, ó sobrados! (LIMA: 1997, p.361) 

O contato físico que se inicia na primeira estrofe se intensifica na segunda, 

quando os meninos beijam as cabeleiras das moças. Os prantos derramados pelas jovens 

serviam para acalmar o fogo dos olhos assutados dos meninos: uma provável fusão 

entre eros e thanatos. O fogo, como elemento consumidor, remeteria à morte.  

Georges Bataille afirma ser o erotismo “a aprovação da vida até na própria 

morte”, (BATAILLE, 1988, p. 11) pois embora a atividade erótica, no seu início, 

apresente um excesso de vitalidade, o seu objetivo, para além da reprodução, não é 

indiferente à morte. Para Bataille, o ser humano é um ser descontínuo e a função da 

morte seria, então, a de dar o sentido da continuidade do ser. Ocorre, na mudança do 

estado normal para o desejo, um enorme fascínio pela morte. O erotismo está 

relacionado á dissolução das formas constituídas: aquelas que a vida social cria e que 

permitem a descontinuidade das individualidades. No erotismo, a vida descontínua não 
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está fadada ao desaparecimento. Ela fica perturbada, ou seja, passa por transtornos de 

proporções indescritíveis. O erotismo visa a atingir a parte mais íntima do ser, 

exatamente no ponto em que todo tipo de palavra ou sentimento não podem ser úteis. 

“A passagem do estado normal ao desejo erótico supõe a relativa dissolução do ser 

constituído na ordem descontínua.” (BATAILLE, 1988, p. 16). 

Durante o movimento que faz com que os seres se dissolvam, o elemento 

masculino desempenha um princípio ativo e o feminino, o passivo. Nesse movimento, é 

o feminino que é dissolvido, preparando, afinal, uma fusão em que os dois seres se 

confundem e se dissolvem completamente. Todo o ato erótico tem como objetivo fazer 

com que o ser fechado tenha a sua estrutura dilacerada.  

A nudez é considerada por Bataille como uma oposição ao estado fechado de 

existência descontínua. Dessa forma, o desnudamento passa a ser o ato fundamental do 

erotismo e permite a manifestação da busca de uma forma de continuidade do ser. “Os 

corpos abrem-se à continuidade através desses comportamentos secretos que nos dão o 

sentimento de obscenidade” (BATAILLE: 1988, p. 16). 

As duas últimas estrofes do soneto em questão revelam um componente erótico 

ainda maior. Os meninos, elementos ativos do ato erótico, agora, encontram-se nos 

braços das moças e põem-se a tecer as suas tranças, num quase entrelaçamento de 

corpos, já que os “suspiros desolados” podem ser plenamente sentidos. O último terceto 

vem apenas corroborar a sensualidade já intensa, através de uma aproximação ainda 

maior entre os seres. Os meninos eram postos no colo das moças e o sono deles era 

embalado por uma suave cantiga de ninar. A apóstrofe final se dirige aos três elementos 

que realmente ficaram registrados na memória do poeta: meninos, noites e sobrados. 

Tempo e eternidade, há um grupo de três poemas sucessivos (“Amada vem”, “A 

distância da Bem-Amada” e “O sacrifício da Bem-Amada”) nos quais a musa é a figura 

central. No primeiro poema desse grupo, a Musa é invocada com intensidade, 

manifestada através de versos de caráter anafórico, que se iniciam com verbo no 

imperativo. Pode-se observar, através destes, o desejo de completude característico do 

movimento erótico. 

Amada, deixei a porta aberta para vires. 

Plantei árvores longas para te dar sombra. 

Apressa-te, querida minha, 

fechei os olhos para esperar-te. 

Só os abrirei quando chegares, 
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ó perfeitíssima entre as mulheres. 

Fecharei depois a minha porta 

para o silêncio de Deus nos envolver. 

Amada minha, traze a eternidade para nós.  

 

Traze a estrela que me prometeste. 

Traze tuas sobrancelhas como asas. 

Perdi o paraíso; não to posso dar. 

Dar-te-ei o sonho em que te geraste: 

o começo das águas em que te vi flutuando. 

Vem como estás, vem molhada das fontes. 

Vem como estás, recoberta de folhas. 

Vem do meu barro, amada minha, vem. 

Vem, virgem através do tempo, vem. 

Vem, louca através da ordem, vem. 

Vem cantando através da dor, vem. 

Vem com o primeiro pecado, vem. 

Vem que tu foste gerada para mim. 

A porta está aberta, amada vem. (LIMA: 1997, p. 340) 

O poeta aguarda ansiosamente a vinda da amada. Mais uma vez, a experiência 

poética é aproximada de um encontro nupcial. O poeta faz os preparativos a fim de 

receber a noiva que se aproxima: chegar a plantar árvores longas e a fechar os olhos 

enquanto ela não chega. Deixa até mesmo a porta do quarto aberta para que a amada 

possa entrar. O poeta demonstra estar consciente da missão especial da amada, que é a 

de trazer a eternidade para ele. 

Ocorre, também, no poema, uma aproximação entre o erótico e o sagrado. 

Conforme mencionado, Bataille afirma que todo erotismo é sagrado e compara a ação 

erótica ao sacrifício, pois existe “na passagem da atitude normal à do desejo, uma 

fascinação fundamental da morte” (BATAILLE, 1988, p. 18). No poema em questão, 

esse tipo de união ocorre no sétimo e no oitavo verso, quando o poeta revela o desejo de 

fechar a porta do quarto para que ele e a amada sejam envolvidos pelo “silêncio de 

Deus”, expressão que encerra, entre outros significados, a dissolução de seres 

descontínuos que só a morte e a experiência amorosa podem vislumbrar. 

O leitor acostumado ao universo bíblico certamente observará que o poema 

acima espelha-se em um dos livros poéticos do Velho Testamento: o Cântico dos 
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Cânticos, escrito pelo rei Salomão, conhecido não só pela sua grande sabedoria, mas 

também por sua inúmeras amantes. Em “A Mística e a Poesia”, Jorge de Lima já 

demonstrava uma predileção por alguns livros da Bíblia, dentre os quais se encontra o 

grande poema de Salomão. “Deus concedeu aos seus poetas eleitos o poema do 

Apocalipse, a poesia eterna dos salmos, a sabedoria e a arte do Templo, o lirismo divino 

dos Cânticos dos cânticos” (LIMA, 1935, “A Mística e a Poesia”). O convite à amada, 

da mesma forma que nos versos de Jorge de Lima, é feito através do imperativo “vem”, 

repetido ao longo do poema. 

Levanta-te, querida minha, 

formosa minha, e vem. 

Porque eis que passou o inverno, 

cessou a chuva e se foi; 

aparecem as flores na terra, 

chegou o tempo de cantarem as aves, 

e a voz da rola ouve-se em nossa terra. 

A figueira começou a dar seus figos, 

e as vides em flor exalam o seu aroma; 

levanta-te, querida minha, 

formosa minha, e vem. 

Pomba minha, que andas 

pelas fendas dos penhascos, 

no esconderijo das rochas escarpadas, 

mostra-me o teu rosto, 

faze-me ouvir a tua voz, 

porque a tua voz é doce, 

e o teu rosto, amável. (ALMEIDA: 1993, p. 601) 

CONCLUSÃO 

É impossível dissociar poesia de erotismo. Em seu Banquete, Platão já relaciona 

a poesia ao movimento erótico. Um movimento carregado de dinamismo e de vida, que 

visa sempre ao preenchimento do espaço vazio causado pela incompletude inerente a 

todo ser humano. A poesia, como toda criação artística, é erótica, pois é geradora e 

transformadora. O movimento da poiésis traz em seu seio um movimento de produção 

de vida.  

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 



34 
 

Como ser abismático, o homem sempre busca uma completude, e o erotismo é 

exatamente essa tentativa de preencher o espaço vazio que existe dentro de cada ser. A 

comunicação é sempre tentada, todavia nada pode se sobrepor a uma diferença 

essencial. Uma das formas de erotismo apresentada por Bataille é o erotismo sagrado, 

embora considere essa expressão redundante, pois para ele, todo erotismo é sagrado. 

Através deste ensaio, procurou-se mostrar como o sagrado se manifesta na obra de um 

dos mais importantes poetas da literatura brasileira: Jorge de Lima. Na poesia limiana, a 

missão poética está ligada à transcendência, pois o poeta é um ser que recebe, das mãos 

do próprio Deus, a poesia. O poeta tenta preencher a incompletude através do sagrado. 

Ele procura alimentar-se do “pão do céu”. Como no nascimento do mito, de acordo com 

a versão platônica, Poros e Pênia estão presentes: de mãos dadas. 

É dessa forma que o mito de Eros perpassa toda a obra de Jorge de Lima, 

aproximando também o poeta da Musa, figura de aspecto fugidio com a qual este 

mantém claramente uma relação permeada por intenso erotismo. Como na própria 

definição de Bataille, um erotismo inseparável do sagrado. 
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O insólito nas lendas becquerianas: 
 a percepção do personagem diante do prodígio 

Bianca AGARIE* 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) foi um escritor de forte sensibilidade, que 

sempre buscou uma visão além do simples olhar exterior, que vislumbra o mais íntimo 

da alma humana. Neste íntimo, o homem traz sonhos habitados por exóticas figuras, 

seres mágicos que o envolvem imaginativamente em extraordinárias experiências nunca 

antes vividas e que estão além das leis naturais: o insólito. O insólito faz parte da vida 

de Bécquer, que, desde muito cedo, se aventurou pelo romance histórico e pela arte 

pitoresca que o auxiliou a desenhar mundos fantásticos. O mundo fantástico 

singularmente criado pelo poeta na forma das Leyendas (1871) foi desenvolvido de 

forma a hesitarmos diante da manifestação não natural. O insólito se torna quase 

cotidiano, como se fosse apenas um revés da realidade palpável e que só ocorre em 

raros momentos. Neste trabalho, analisaremos os elementos que fazem com que nós, os 

leitores, nos envolvamos de tal forma a sentir as sensações e participar com os 

personagens da experiência fantástica. 

A INTRODUÇÃO: UM PRIMEIRO INDÍCIO DA ADESÃO AO INSÓLITO 

Em muitas das lendas becquerianas temos um trecho inicial (de tamanho 

variado) que serve como uma espécie de preparação para que o leitor, guiado por um 

narrador onisciente, seja acondicionado aos aspectos insólitos que encontrará logo a 

seguir. Podemos verificar que estas introduções das lendas costumam inserir uma 

dialética entre ceticismo e credulidade. A partir dessa dialética, se descobre o grau de 

receptividade do narrador onisciente em relação ao sobrenatural e tal dialética persiste 

ao longo da narrativa com o propósito de julgar a receptividade dos personagens que 

presenciam o insólito e, “cuando se inclina la balanza hacia el lado de la aceptación y la 

creencia, es ya muy difícil que nosotros no nos dejemos llevar también” (SEBOLD: 

2009). 

                                                 
* Graduanda em Letras pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de 
Araraquara. Bolsista PIBIC/CNPq. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



37 
 

Sebold (2009) estabelece uma “orden de la lectura” em que o leitor procede 

desde o participante mais cético (narrador onisciente) até os personagens mais ingênuos, 

pra chegar a “un nivel psicológico donde parece muy natural creer en el suceso insólito 

que se cuenta” (SEBOLD: 2009). Assim, o leitor, ao adentrar no universo do insólito, 

altera sua visão desde um ponto de vista mais cético até se aproximar da credulidade.  

É a partir do narrador-personagem que se inicia o processo de aceitação do 

insólito pelo leitor. O narrador é apresentado ao leitor na situação em que vive, 

mostrando inclusive suas dificuldades e sonhos. Ele expõe um mundo muito próximo ao 

nosso, de modo a tornar os acontecimentos assombrosos mais críveis para o leitor. Há 

três tipos de situação inicial muito comuns nos contos: o narrador está sentado 

escrevendo, visitando um lugar que desconhecia ou viajando. São situações que 

ocorrem respectivamente em O monte das almas penadas, A gruta da moura e O 

miserere. As introduções não servem simplesmente para preparar o leitor para as 

próximas páginas, mas acabam estabelecendo um importante laço entre leitor e 

narrador. Em todas as lendas, o leitor participa da criação da ilusão fantástica, “al 

instalarse imaginariamente en el mundo del cuento” (SEBOLD: 2009), mas nas lendas 

em que há a introdução, o leitor recebe um convite especial, como exemplificamos com 

as linhas iniciais de Os olhos verdes 

Creio que vi uns olhos iguais aos que desenhei nesta lenda. Não sei se 
foi em sonho, mas estou certo que os vi. É bem verdade que não 
poderei descrevê-los exatamente como eram: luminosos, transparentes 
como as gotas da chuva que resvalavam sobre as folhas das árvores 
depois da tempestade de verão. De todos os modos, conto com a 
imaginação de meus leitores para fazer-me compreender melhor neste 
que poderíamos chamar de esboço de quadro que pretendo pintar um 
dia. (SEBOLD: 2009) 

Sebold trata o narrador como alter ego de Bécquer e diz que seu testemunho dá 

credibilidade à manifestação sobrenatural, já que possui traços muito próximos aos dos 

habitantes do nosso mundo e o descreve como se este representasse Bécquer escrevendo 

uma história que ouvira outrora. A fingida investigação de tradições folclóricas feita por 

Bécquer através do narrador não é o recurso mais eficaz com que o autor conta para 

suscitar no leitor a ambigüidade diante do insólito. Entretanto, a caracterização do 

narrador onisciente como folclorista é o foco onde as outras técnicas (como o diálogo 

entre ambiente sobrenatural e natural e as ações que ocorrem em cada um deles, além do 

“casi creer” a que é conduzido o leitor, ou seja, uma crença quase total) se reunirão para 
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tal propósito, pois todas elas se adaptarão ao caráter supostamente antigo, popular e 

anônimo das tradições meio autênticas, meio inventadas. 

Na noite de Finados despertou-me não sei a que horas o dobrar dos 
sinos. Seu tangido monótono e eterno trouxe-me ao pensamento esta 
tradição que ouvi há pouco em Sória. 

Tentei dormir outra vez. Impossível! Uma vez ferroada, a imaginação 
é um cavalo que dispara e que não adianta puxar as rédeas. Para passar 
o tempo decidi escrevê-la, como de fato o fiz. 

[…] Eu ouvi no mesmo lugar em que aconteceram os fatos e a escrevi 
virando a cabeça com medo, algumas vezes, quando sentia o ranger 
dos vidros da sacada, estremecidos pelo vento frio da noite. 
(BÉCQUER: 2005, p. 99) 

O trecho acima, extraído de O monte das almas penadas, mostra o caráter 

tradicional da lenda conforme evidencia a frase: “Eu ouvi no mesmo lugar em que 

aconteceram os fatos”. Um habitante local conta a história ao narrador e, mesmo não 

tendo vivenciado o insólito, por viver no local onde este ocorreu, deposita-se confiança 

nele. O medo que toma o narrador é sentido pelo leitor que acaba se identificando com 

ele. A ambientação envolve o leitor com o “ranger dos vidros” que amedrontam na 

escuridão da noite. O medo é uma emoção carregada de tensão e que está presente (nos 

personagens) e/ou é estimulada (no leitor) em vários contos, mas no O monte das almas 

penadas ele alcança um patamar especialmente elevado, destacando-se o trecho final 

(GARCÍA-VIÑO: 1970, p. 85). 

A ADESÃO DO AUDITÓRIO FICCIONAL  

Tanto em lendas com introdução como naquelas que não a têm é frequente o 

enredo apresentar um grupo reunido para ouvir uma história (o que instaura a ficção 

dentro da ficção). Este público, chamado por Sebold de auditório interno, é “el medio 

principal para la alegorización en el texto literario de la actitud del lector de éste, según 

pasa de escéptico a titubeante, y de titubeante a crédulo (o por lo menos receptivo)” 

(SEBOLD: 2009). Esses personagens podem se reunir tanto diante de um narrador-

personagem, o que ocorre em El gnomo [O gnomo]19, como fazer parte de um plano de 

fundo da história principal, o que verificamos em O monte das almas penadas, em que 

                                                 
19 Os títulos em português se referem à edição bilíngue de Antonio Esteves, que publicou a tradução de 10 
das 17 lendas que pesquisamos em nosso trabalho de Iniciação Científica. As demais referências dos 
contos são de uma edição em espanhol e, por isso, levam o título traduzido entre colchetes. 
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as damas relatavam sobre a noite de finados, enquanto Alonso e Beatriz conversam, 

distantes dos demais: 

Os serviçais acabavam de retirar as toalhas das mesas. A alta chaminé 
gótica do palácio dos condes de Alcudiel emitia um vivo resplendor, 
iluminando alguns grupos de damas e cavaleiros que conversavam 
familiarmente ao redor do fogo. O vento açoitava os vidros 
chumbados das ogivas do salão.  

Somente duas pessoas pareciam alheias à conversação geral: Beatriz e 
Alonso. (BÉCQUER: 2005, p. 103) 

Neste excerto, a ambientação também auxilia na introdução ao insólito. Segundo 

Sebold (2009), Bécquer leva o leitor para “[...] ambientes tan interesantes pero, por otra 

parte, tan corrientes y tan cómodos, no le cuesta al lector ningún trabajo imaginarse a sí 

mismo instalado”. Com isso, o autor vai preparando o leitor, amenizando sua resistência 

para os fenômenos não naturais. 

O mais importante dessas cenas são as impressões dos que ouvem estas histórias 

e como se comportam diante da manifestação sobrenatural. 

Hay ciertas emociones que son más fáciles de suscitar en grupo, 
porque los unos excitan a los otros, y precisamente una de tales 
emociones es esa expectación ante un desenlace sobrenatural que 
Bécquer quiere inspirar en los lectores de todas sus narraciones 
fantásticas. (SEBOLD: 2009) 

São os personagens, hábeis narradores e testemunhas fictícias, que conduzem o 

leitor até o insólito: “La relación temporal, espacial, personal entre el narrador 

omnisciente (autor) y el secundario ficticio varía mucho, produciéndose así numerosos 

ángulos visuales para la varia percepción del elemento fantástico de la leyenda”. 

(SEBOLD: 2009) 

A OPOSIÇÃO ENTRE OS PERSONAGENS CÉTICOS E CRÉDULOS E O 
CETICISMO HIPÓCRITA 

Nas introduções, o narrador prepara o leitor para a adesão ao insólito, que 

continua ao longo das lendas, muitas vezes, com a presença do auditório interior. Neste 

ponto, o leitor se encontra no “casi creer”, estado em que ocorre a união entre o 

auditório interno (público que ouve atentamente as histórias de aparições ou seres 

sobrenaturais) e o auditório externo (o leitor), que possuem uma nova visão da 

realidade. Os dois públicos partilham de uma visão que vacila entre acreditar ou duvidar 
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das incríveis manifestações insólitas, pois “la contradictoria vivencia de lo fantástico 

con toda su inquietante intensidad (¿creer? ¿no creer?) pasa de la psique de los entes de 

ficción a la de los lectores de carne y hueso” (SEBOLD: 2009). Isso leva a uma 

submissão para essa nova realidade que provoca o “efeito único”, problematizado por 

Edgar Allan Poe. Tal efeito faz com que o leitor, que compartilha das emoções vividas 

pelos personagens, não se desprenda da leitura, se envolvendo com o desenrolar dos 

fatos que culminam no não natural, por conta da dinâmica que possui a própria 

narrativa. 

Em O miserere, conforme o narrador onisciente conta as suas experiências, vai 

criando uma proximidade do leitor com a credulidade. O camponês de Fitero, 

personagem que em certo momento assume o lugar de narrador, conta a história de um 

Miserere da Montanha e diz ser história muito antiga, mas tão verdadeira como 

inacreditável, mostrando ainda oscilação entre crença e desconfiança. Como ele vive em 

Fitero, região em que ocorreu o evento insólito, seu relato ganha credibilidade. 

Um recurso muito utilizado no gênero fantástico e de que Bécquer faz uso é 

“[…] oponer unas reacciones individuales escépticas ante el prodigio a otras muy 

diferentes, crédulas, ya sean tales reacciones de miembros del auditorio interior, ya de 

otros personajes o testigos que aparecen en la leyenda […]” (SEBOLD: 2009). Em Os 

olhos verdes, Bécquer nos traz a oposição de personagens céticos e crédulos, 

representados respectivamente por Fernando, jovem caçador apaixonado, e Iñigo, servo 

de Fernando, que teme a dama do lago de olhos belos mas perigosos. Esses personagens 

fazem com que o leitor penda entre uma explicação que aceita o sobrenatural e outra, 

que duvida da existência do insólito. Mas nesta lenda, o mais surpreendente é que a 

personagem que parece ser a mais cética na verdade é a figura sobrenatural – a dama 

dos olhos verdes –, que em conversa com Fernando, afirma desprezar quem acredita em 

seres fabulosos como ela própria. A misteriosa (e hipócrita) dama faz-se passar por 

incrédula e afirma estar apenas oferecendo o seu amor a Fernando. A dona dos atraentes 

olhos verdes diz que crer em sua existência e temê-la é uma superstição, mas crer em 

sua existência e amá-la é uma atitude culta. Estas duas atitudes correspondem 

respectivamente a Iñigo e Fernando.  

Essa atitude – que podemos chamar de ceticismo hipócrita – também caracteriza 

Constanza, a figura sobrenatural de La corza blanca [A corça branca]. A personagem 

aristocrata despreza a gente rude, semelhante à personagem de Os olhos verdes. Em 

geral, nas lendas de Bécquer, a dialética entre ceticismo e credulidade se dá 
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individualmente no personagem, mas nestas duas lendas, cada postura depende de uma 

classe social. Estevan, simples pastor e o mais crédulo, é o jovem que presencia a dança 

da corça branca e a conta a seus companheiros. Constanza se mostra descrente, mas 

interessada na história. Garcés se encontra entre os aristocratas e os plebeus e está entre 

a crença e a descrença perante aos sucedidos na história (SEBOLD: 2009). Esta 

narrativa destaca-se por fazer uma oposição muito clara entre os dois pólos, um cético e 

outro crédulo, representada por seus personagens. 

A ambientação caracterizada por ruínas, por trovões e pelo noturno são 

recorrentes nas lendas e servem para identificar e intensificar o insólito, provocando nos 

personagens reações distintas. O peregrino alemão de O miserere, ao esperar pela vinda 

dos monges mortos que entoarão o miserere perfeito, presencia movimentos e sons que 

para muitos seriam aterrorizantes, mas que para o personagem são banais e costumeiros.  

A chuva tinha cessado. As nuvens flutuavam em escuras faixas, e 
entre seus retalhos deslizava-se, às vezes, um furtivo raio de luz pálida 
e duvidosa. O ar, ao açoitar os fortes pilares e se estender pelos 
claustros desertos, parecia que exalava gemidos. No entanto, nada 
sobrenatural, nada estranho vinha a ferir a imaginação. Àquele que 
havia dormido mais de uma noite sem outro amparo que as ruínas de 
uma torre abandonada ou um castelo solitário [...] todos aqueles ruídos 
eram-lhe familiares. (BÉCQUER: 2005, p. 209) 

Com isso, Bécquer procura “naturalizar” o que em geral nos é estranho, 

amedrontador, reafirmando a ideia de que o insólito não seria mais do que o revés do 

mundo natural, manifestado em raros momentos.  

Já em O monte das almas penadas, Bécquer introduz o medo que, como diz 

Berenguer Carisomo (apud GARCÍA-VIÑO: 1970, p. 85), é um elemento pouco 

explorado pelos românticos espanhóis. Beatriz passa por horas aterrorizantes enquanto 

espera o retorno de seu primo Alonso que, no dia de Finados, é morto pelos fantasmas 

no monte das almas penadas. Esta espera é angustiada porque nela se misturam remorso 

e solidão, intensificados pelos diversos sons que prenunciam a chegada de algo além do 

natural, perigoso e que será fatal para a personagem: 

Doze badaladas soaram no relógio da Porta do Postigo, Beatriz ouviu 
entre sonhos as vibrações do sino, lentas, contidas, tristíssimas. 
Entreabriu os olhos. Pensou ter ouvido chamar seu nome junto com as 
batidas, mas longe, muito longe, e por uma voz abafada e angustiada. 
O vento gemia nos vidros da janela, [...] seu coração batia cada vez 
com mais violência. As portas de lárix do oratório haviam rangido 
sobe suas dobradiças com um chiado agudo, prolongado e estridente. 
(BÉCQUER: 2005, p. 111) 
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Sebold (2009) diz que Bécquer nos aproxima de personagens como Beatriz e nos 

indaga: quem numa situação dessas não teria passado pela mesma angústia e pânico? 

Verificamos que o narrador nos leva a sentir o que os personagens sentem, tanto no que 

se refere às sensações de medo, quanto à naturalidade diante do prodígio.  

A insistência no ceticismo serve para defender o pensamento lógico dos 

personagens. A partir disso, podemos nos render ao terror diante do desconhecido. 

“Luego otra ciencia, menos rigurosa, eso sí, el folklore, acudirá a reforzar nuestro goce 

en lo irracional” (SEBOLD: 2009). Sebold (2009) conclui que um homem 

verdadeiramente inteligente é capaz de reconhecer a possibilidade de que nossa 

realidade pode ocultar uma outra metade, obscura, que normalmente não se manifesta, a 

realidade em que reina o sobrenatural. Esse pensamento salva o homem culto de parecer 

louco por acreditar no insólito. 

Ao mesmo tempo em que nos ambienta de forma a pendermos para a 

credulidade no prodígio, Bécquer nos apresenta a outra face, mantendo-nos assim, 

oscilantes entre a credulidade e o ceticismo. Bécquer nos põe a dúvida, nos leva a 

pensar de outra maneira, não nos torna crentes no sobrenatural desde o início, seja por 

conta do ceticismo hipócrita da figura sobrenatural (em Os olhos verdes e A corça 

branca) seja pelas dúvidas quanto a seus próprios sentidos que têm o personagem Pedro 

(em O bracelete de ouro) ou os amigos Lope e Alonso diante da luz que constantemente 

se apaga (em O Cristo da caveira). É o que Sebold (2009) chama de dialética de 

ceticismo e credulidade, que viria a ser a ambiguidade que diferencia o gênero 

fantástico de gêneros próximos como o maravilhoso ou o estranho.  

Entre credulidade e ceticismo, ficamos mais perto de um ou de outro, 

dependendo da narrativa. Mesmo que a história supostamente tenha vindo de 

documentos antigos e o insólito possa ter acontecido em tempos tão remotos, o leitor, 

ainda que seja imaginativo, é tomado de dúvida e não sucumbe diante do prodígio. 
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O insólito, a sátira e a bíblia em Murilo Rubião 
Carina LESSA* 

As décadas de 30 e 40 foram determinantes na busca por inovações 

possibilitadas pelo modernismo. Iniciaram-se experimentos formais inovadores, de 

grande maturação estilística. Vários autores se desacorrentaram dos valores tradicionais 

sobre a literatura, o uso da sintaxe desordenada e da estrutura narrativa desarticulada 

passa a ser recorrente. Houve uma ampliação na produção de romances, nos quais o 

gosto pela política e pelo regionalismo vigora em função de uma busca à crítica social, 

muitas vezes assumindo a fala ou o ponto de vista narrativo do explorado ou oprimido 

pela sociedade. 

Mas por que fazer essas observações? Porque tão insólito quanto a sua literatura, 

Murilo Rubião surge como contista em 1947, com o livro O ex-mágico. De certa forma, 

Murilo Rubião permanece apagado, pelo momento que Antonio Candido chama de 

“realismo social”, até a década de 60 quando acontece o boom da literatura insólita no 

Brasil. Vanguardista, Rubião está desengajado “de qualquer movimento literário no 

Brasil (...) há uma ausência de rupturas bruscas na seqüência narrativa” (Schwartz, 

1974). Em uma narrativa tradicional haveria de se esperar um jogo de enredo no qual 

buscássemos um final para resolver os enigmas que nos foram apresentados, mas nos 

contos deste autor há um corte, uma deflação que abre ao leitor algumas possibilidades 

de jogos alegóricos. Obviamente, e justo pela genialidade, o jogo não termina nunca.  

Em Rubião observa-se uma construção constante sobre os valores morais da 

sociedade. Não se trata de uma crítica ou denuncia, mas as questões estão postas e 

sempre envolvidas pela atmosfera insólita. Os personagens não se chocam com os 

eventos anormais, simplesmente os aceitam e ficam submissos àquela realidade que lhes 

foi imposta. Aqui é interessante mostrar a relação inquietante que os contos 

desenvolvem com as epígrafes bíblicas apresentadas. Bem, pois se a causalidade destas 

narrativas “não faz parte do universo mental das personagens e do narrador, para quem 

simplesmente não se coloca a questão da maravilhosidade” (Bastos, 2009, p.35), nas 

histórias bíblicas, para grande parte da sociedade, também não se coloca em questão a 

verossimilhança. Dessa forma, o estranhamento, que vem unicamente pelo leitor e em 
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comparação a uma realidade externa, instaura-se também pelo diálogo com um texto 

ficcional (a bíblia) o qual muitas pessoas recebem como uma verdade inquestionável.  

As epígrafes bíblicas, tanto do velho quando do novo testamento, têm suas idéias 

expressas transpostas para um novo ambiente ou uma nova forma ficcional. Bergson em 

O riso afirma que obteremos um efeito cômico ao transpor uma linguagem ou texto que 

vem em tom solene a uma linguagem revestida de um tom mais familiar ou que foge à 

categoria de verdade. Assim estamos diante da paródia. A transposição de algo antigo 

como a bíblia para um conto insólito descaracteriza a aura de verdade que a envolve. O 

humor, como forma de sátira em Murilo Rubião, acentua-se “descendo-se cada vez mais 

baixo no interior do mal que é, para lhe notar as particularidades” (Bergson, 1983, p. 

61). 

O conto “O pirotécnico Zacarias” é narrado em 1ª pessoa por Zacarias, 

pirotécnico morto por atropelamento na “Estrada do Acaba Mundo”. O pirotécnico 

declara que muitos questionam a veracidade de sua morte, mas chegam a um consenso: 

“se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado”. A narrativa por vezes é intercalada 

com delírios cromáticos do narrador no momento da possível morte. Os leitores não 

sabem se são delírios de um atropelado ou de uma pessoa ainda confusa logo após 

sofrer o homicídio. 

Houve por parte da crítica uma tendência de evidenciar aspectos comuns entre 

Murilo Rubião e Machado de Assis e aqui, mais especificamente, “O pirotécnico 

Zacarias” ao Memórias póstumas de Brás Cubas. De fato pode-se observar um jogo 

formal e estilístico um tanto machadiano, Rui Mourão afirma: 

Um aspecto geral comum aos dois autores é o contraste entre uma 
linguagem policiada, disciplinada, despojada – rigorosamente 
enquadrada na lógica gramatical mais cristalina – e uma invenção de 
mundo fantasista, alucinada e ingovernável. No plano da frase, o 
escritor está sempre à cata do tempo próprio, da precisão substantiva, 
se excede no uso de elementos de ligação, de desdobramentos 
explicativos; no plano das unidades superiores à frase, está sempre à 
procura do vago, da duplicidade significante, se desmanda no uso de 
elementos que visam à desconexão, à produção do desconforto e das 
surpresas chocantes. Parece que o objetivo é o de deixar o leitor 
pisando ao mesmo tempo no plano lógico e do ilógico, do 
verossimilhante e do desconhecido – numa continuada denúncia do 
que na realidade existe de incongruente e de compósito. (MOURÃO, 
1975) 

Todas as características apontadas por Mourão estão presentes no conto em 

análise. A procura do vago e da duplicidade significante torna-se elemento central, na 
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medida em que são responsáveis pela dúvida que não se resolve: Zacarias morreu ou 

não? Logo no início o narrador-personagem diz: “Em verdade morri, o que vem de 

encontro à versão dos que crêem em minha morte”, no entanto, em seguida, articula o 

outro ponto de vista responsável pelo jogo duplo da narrativa: “Por outro lado, também 

não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e, devo dizer, com mais agrado do que 

anteriormente”. O duelo entre vida e morte, lógico e ilógico não para por aí, observemos 

que o leitor tem um único ponto de vista narrativo. Mesmo com a descrição dos 

diálogos com os rapazes, sobre em que lugar o morto poderia ficar, não pode se 

esquecer que o homem também confessou estar bêbado na hora do atropelamento, que 

ele passa por uma espécie de delírio policromático e, principalmente, a morte não pôde 

ser constatada pelos jornais ou qualquer outro lugar. Se ele morreu, não foi enterrado. 

Se em Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis criou um 

narrador-personagem morto, e temos certeza porque ele assistiu ao próprio enterro e 

presenciou vários acontecimentos sem ser visto, em “O pirotécnico Zacarias”, Murilo 

Rubião criou um narrador-personagem que, mais insólito ainda, não se sabe vivo ou 

morto, o conto termina com a angústia de não ter sido enterrado e nem ter voltado 

totalmente ao mundo dos vivos: “Não fosse o ceticismo dos homens, recusando-se 

aceitar-me vivo ou morto, eu poderia abrigar a ambição de construir uma nova 

existência” (Rubião, 2005, p.31).  

A partir dessa diferença propõe-se uma nova comparação com Machado de 

Assis, agora com uma narrativa de mesmo gênero – o conto “O espelho”. A história 

começa com uma discussão teórica de caráter metafísico, entre cinco cavalheiros, em 

que um deles, Jacobina, narra em 1ª pessoa um caso de sua vida.  “Todo personagem 

congrega em si mesmo uma polaridade”, diz Ronaldes de Melo e Souza acerca dos 

personagens machadianos, e em “O espelho” a afirmação fica evidente. Jacobina 

constrói um relato argumentando que no ser humano coexistem duas almas: a alma 

interior e a alma exterior, e dessa forma o narrador-personagem desconstrói a visão 

metafísica do uno, cultuando a existência de duas almas que se complementam.  

Nomeado alferes, Jacobina é convidado por uma de suas tias para passar uns 

dias em um lugar escuso e solitário, tornando-se dessa forma, alvo de distração na casa, 

e passando a ser chamado a todo instante de senhor alferes. Ele torna-se o centro das 

atenções e carinhos, tudo é voltado para o seu bem e satisfação; o seu novo cargo foi se 

transformando em seu único eu. Num determinado momento as pessoas são obrigadas a 
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deixarem a casa e o narrador-personagem, por mais que se sentisse alferes, havia 

perdido o olhar do outro que vivificava esta alma exterior. 

O mesmo jogo, entre alma interior e exterior, podemos verificar no conto 

“Morto Vivo”, de Mário de Alencar, publicado em 1920. Nesta narrativa o insólito 

instaura-se de maneira muito parecida com “O pirotécnico Zacarias”. O conto de 

Alencar já começa com a seguinte frase: “O ponto está em que os extremos opostos se 

harmonizem juntos em aparência do verossímil, que é toda a nossa verdade”. Trata-se 

da história de uma epidemia durante a qual muitas pessoas estavam sendo dadas como 

mortas, antes mesmo de terem falecido, porque ninguém queria correr o risco de 

contágio.  

Assim Gonçalo, protagonista do relato, é levado ao cemitério ainda com vida, 

quando acorda está dentro de um caixão. Ele levanta ainda um pouco confuso e, após 

algum tempo caminha até a casa de sua tia onde as pessoas do lugar, atribuem o 

ocorrido a um milagre, e ele passa a ser conhecido como o morto vivo. O jogo narrativo 

também é construído pela duplicidade, há traços lingüísticos que fundem 

verossimilhança e desconhecido, deixando o relato vago e intocável para o leitor, não 

para os personagens que enxergam até o fim na figura de Gonçalo um morto-vivo.  

O tempo passa e, por mais que a alma interior de Gonçalo lhe fizesse se sentir 

vivo, as pessoas foram ignorando-o e sempre o tratando como se ele pairasse entre a 

vida e a morte. A perda dessa alma exterior – a responsável pela vida diante da 

sociedade – fez com que o personagem de Alencar entrasse em crise e se sentisse sem a 

possibilidade de construir uma nova existência. “As duas almas completam o homem, 

que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde 

naturalmente metade da existência”, afirma Jacobina no conto machadiano. 

A partir da exposição em tornos dos contos de Machado e Alencar pode se notar 

uma possibilidade de diálogo com a narrativa de Rubião. Se ao ler o “Pirotécnico 

Zacarias” imediatamente associamos a introdução, a regressão às peripécias da morte e 

os delírios que a precedem, também podemos observar o clima de instabilidade criado, 

de forma a deixar em aberto se o narrador-personagem está vivo ou morto. Zacarias é 

visto pelos vivos, vê e faz tudo com mais agrado do que anteriormente e, como já foi 

dito, não foi enterrado ou noticiado nos jornais. Teria ele sobrevivido e perdido a 

memória? Por isso aproveita melhor a vida e a capacidade de discernir as coisas passou 

a ser superior à dos seres que por ele passam assustados? Há um leque de possibilidades 

que não se fecha. No fim, o que se tem como concreto é que o pirotécnico perdeu a alma 
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exterior e não consegue restabelecer sua existência. Os homens recusam-se a aceitá-lo 

vivo ou morto. 

A sandice do mundo em Murilo Rubião revela-se por um percurso simbólico e 

alegórico. O humor um tanto amargo em relação aos seres humanos é reafirmado no 

final do conto quando Zacarias diz: “que acontecimentos o destino reservará para um 

morto se os vivos respiram uma vida agonizante?” (Rubião, 2005, p.32), este humor, 

mais ainda do que aos seres humanos, poderia se relacionar ao pensamento do autor em 

relação ao catolicismo:  

O catolicismo está muito mais ligado à morte do que à vida, e 
transforma mesmo a vida em morte, Daí eu ter partido não para a 
eternidade que me ensinaram mas para a eternidade já na própria vida. 
Desse modo a vida seria apenas uma coisa circular que não chegaria 
nunca àquela eternidade, mas também nós nunca poderíamos nos 
livrar dela (...) a minha tendência é não aceitar a eternidade e também 
não aceitar a morte em vida . Então fico nesse circulo constante entre 
a eternidade e a vida sem aceitar essa separação entre a vida e a morte. 

Não há uma intenção de esvaziar a literatura muriliana com uma 
questão biográfica, mas mostrar o quanto tal teoria criada pelo autor se 
entrelaça com o conto em análise. Zacarias morre e não se livra da 
vida, não há uma separação entre vida e morte. Se os vivos respiram 
uma vida agonizante, com suas vidas transformadas em morte, o 
pirotécnico tem cada vez mais “capacidade de amar e discernir as 
coisas”. No parágrafo seguinte, o pirotécnico finaliza a narrativa por 
meio de uma fala diretamente relacionada com a epígrafe: 

Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando como nunca 
brilhou. Nessa hora os homens compreenderão que mesmo à margem 
da vida, ainda vivo, porque a minha existência se transmudou em 
cores e o branco já se aproxima da terra para exclusiva ternura dos 
meus olhos. (RUBIÃO, 2005, p.32) 

A bíblia, no discurso de Sofar à Jó, diz que se ele se aproximar de Deus o dia 

nascerá mais brilhante que o sol do meio-dia e as trevas se mudarão em aurora. Neste 

conto, no fragmento citado, pode se observar que Zacarias passa a ser as luzes coloridas, 

literalmente. Por meio de descrições e imagens poéticas, o leitor visualiza o pirotécnico 

– que viveu com a arte das cores – transformar-se nas luzes dos fogos de artifício. Aqui 

a paródia, ao transformar o tom solene bíblico para um outro contexto narrativo, 

também revela o humor ao transpor a metáfora bíblica para uma outra categoria de 

verdade, num texto insólito. Bergson diz que “se a imitação dos gestos já é risível por si 

mesma, mais ainda se tornará quando se aplicar a desviá-los, sem os deformar”. 

Em Os realismos irrealistas na literatura brasileira contemporânea, Bastos 

afirma que a “verossimilhança só faz sentido quando externa, pois é sempre em relação 
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a algo que não é ele mesmo que o mundo ficcionalmente representado pode ser 

verossímil ou não”. Pois se dentro da narrativa há um sentido de causalidade 

determinado por fatores internos e os personagens aceitam com naturalidade o fluxo de 

acontecimentos, pode se pensar o quão forte os irrealismos podem transformar-se em 

categorias de verdade para o leitor. Em Murilo Rubião essa característica torna-se ainda 

mais evidente porque está constantemente colocando em questão a bíblia, atribuindo 

uma nova verdade e refazendo as histórias lá narradas. Tratam-se também de jogos 

ficcionais permeados de metáforas alegóricas para ensinar uma moral.  

Ao pensar no conto “Bárbara” será possível verificar o quanto o jogo entre 

lógico e ilógico fundem-se de modo a ser vividamente real e verdadeiro para o leitor, 

instaura-se a dúvida mencionada por Rubião. A ambição e o desejo de se ter tudo em 

exaustão, ao se personificarem em metáforas na figura da personagem central, tornam-

na gorda literalmente. No entanto, a forma com a qual a situação é abordada, faz com 

que por vezes o leitor seja levado a acreditar que aquela realidade é tão ou mais 

verdadeira que a realidade externa ao texto.  

Bárbara, personagem que dá título ao conto, é absurdamente ambiciosa e 

egoísta. “Gostava somente de pedir. Pedia e engordava”, assim começa a narração. “Se 

pus o nome Bárbara no conto é porque esse já é um nome gordo”, declara Rubião. Pedia 

ao marido coisas inimagináveis: um oceano, um baobá, um navio e por fim uma estrela. 

Ele realiza todos os desejos, mesmo quando ela resolve pedir o navio sabendo que o seu 

filho frágil e de pouca saúde passaria fome. A mulher atinge um tamanho gigante. O 

insólito instaura-se por essa característica muito singular da personagem. Há uma 

transposição do excesso de ambição para a sua imagem. “O exagero é cômico quando é 

prolongado e, sobretudo, quando é sistemático: de fato, é o caso quando surge como 

processo de transposição”, mais requintado ainda seria “referir-se a certa conduta vil e 

descrevê-la em termos de escrita respectability”, diz Bergson. Apesar de o marido, 

narrador-personagem, descrever-se como triste e desolado em função das esquisitices da 

mulher, a Bárbara que chega ao leitor é uma mulher amada, descrita com respeito e 

carinho. 

A essência do humor para Bergson, como já foi dito anteriormente, consiste em 

descer “cada vez mais baixo no interior do mal que é, para lhe notar as 

particularidades”. Rubião nesse conto vai ainda mais longe. Muito além de analisar 

Bárbara de forma a trazer a tona o mal de seu caráter, relaciona a narrativa à seguinte 

epígrafe: “O homem que se extraviar do caminho da doutrina terá por morada a 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 



50 
 

assembléia dos gigantes”. Bem, se a mulher pede e engorda transformando-se em 

metáfora da ambição, na epígrafe – supostamente bíblica – a palavra “gigantes” perde 

sua característica de metáfora e transforma-se em uma simples palavra denotativa. O 

autor inverte os valores semânticos de modo a ressaltar as particularidades de Bárbara e 

o texto ganha um caráter insólito por meio de uma crítica ao moral do ser humano.  

O jogo lingüístico com a epígrafe também se revela irônico. Ao pensarmos a 

frase em sentido metafórico, como seria na bíblia, veremos que há algo de inquietante. 

“Assembléia dos gigantes” ganha o status de “o lugar dos bem aventurados”, de “o 

lugar dos que seguiram o caminho da doutrina”, e não o lugar dos extraviados. A 

epígrafe bíblica, no conto “Bárbara”, vem assinada como um provérbio - que tem como 

característica a sentença. A inquietação vem do fato de Rubião, ironicamente, ter 

mudado “companhia das trevas” por “Assembléia dos gigantes”. Mais uma vez a 

paródia, agora por meio da oposição entre real e ideal. O real bíblico é fissurado ao ser 

enunciado de forma modificada, fingindo-se, no decorrer da narrativa, acreditar ser o 

que não é. Ao passo que a sentença criada (idealizada por Rubião) é descrita 

continuamente como verdadeira, até o fim do texto. 

Jorge Schwartz em Murilo Rubião: a poética do Uroboro trata as epígrafes 

como elementos de antecipação da temática e do insólito nos contos. Em “O pirotécnico 

Zacarias” e “Bárbara” pôde se reafirmar esse aspecto da obra do autor. Agora, em 

“Mariazinha”, pretende-se mostrar também o movimento antecipatório em relação à 

forma de criação poética, à estrutura narrativa do conto. 

O conto inicia a história em 1943 com o narrador-personagem, Josefino Maria 

Albuquerque Pereira da Silva, desnorteado depois de ter atirado na própria cabeça. Em 

meio a vertigem a primeira e curta parte se encerra para dar vez à segunda, 1923. Os 

anos regrediram e tudo recomeçou para os habitantes da cidade na qual Josefino mora, 

Manacá. Com a regressão, Padre Delfim pede o enforcamento de Zaragota, homem que 

futuramente seria o sedutor de Mariazinha (esposa de Josefino em 1943).  

A astúcia da narrativa é: com Zaragota penalizado quando Mariazinha ainda 

tinha 15 anos e permanecia virgem, no futuro, em 1943, a sedução não teria como 

acontecer. No entanto, no final da segunda parte, antes do casamento com Josefino, 

Mariazinha seduz o seu noivo e perde a pureza.  Josefino chega à conclusão de que, na 

verdade, sua noiva era uma depravada e, da mesma forma, atira na própria cabeça. No 

fim, não há salvação ou possibilidade de mudança para o destino de ambos.  
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Roland Barthes, em O prazer do texto, diz que o valor das obras a partir da 

modernidade viria da duplicidade, na qual o leitor por meio de uma perda, um vazio 

entre o escritor e o leitor, chegaria ao imo da fruição. O teórico afirma sobre o texto de 

prazer: 

É aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma 
prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em 
estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), 
faz vacilar as bases históricas, culturais e psicológicas do leitor, a 
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz 
entrar em crise sua relação com a linguagem. (BARTHES, 2004, p. 
20-21) 

O insólito em Murilo Rubião instaura-se constantemente por essa duplicidade 

inquietante. O leitor está sempre tentando preencher uma perda. Os jogos formais estão 

sempre colocando um pé no fantasioso e o outro na realidade. “Mariazinha” é dividido 

em três partes que se articulam em um movimento circular: 1943-1923-1943. Tal 

circunferência parece indicar o fim inevitável de Josefino. Ainda que o tempo pudesse 

regredir nada mudaria, o mal estava na mulher depravada. Na segunda parte, a 

linguagem e as cenas foram construídas de forma a salientar o movimento de regressão: 

“muitos não se conformaram em perder os filhos, recolhidos aos ventres maternos, ou 

com as ruas que ficaram sem calçamento” (Rubião, 2005, p.42). Na primeira e na 

terceira parte, a linguagem evidencia o estado de delírio do narrador: “A voz veio 

declamada, lenta e lúgubre. As palavras fizeram curvas no ar e chegaram ao meu ouvido 

como gotas de óleo (...) Levantei a cabeça e lancei os olhos esgazeados para a frente, 

para os lados” (Rubião, 2005, p.41). 

O movimento narrativo está atrelado à busca pela purificação de Mariazinha, por 

isso a regressão ao passado para se modificar o futuro (o lugar do insólito). Assim, o 

diálogo com a epígrafe do conto pode ser verificado tanto antecipatório do tema e do 

insólito, como da forma de criação poética. “A tua prata se transformou em escória; o 

teu vinho se misturou com água”. 

A epígrafe foi retirada de Isaías, I, 22, do Antigo Testamento. Murilo Rubião 

afirma em entrevista ter preferência por esses textos em função do tom profético 

empregado neles, o que parece muito interessante na obra do autor e agora, mais 

especificamente, em “Mariazinha”. Os versículos, que servem de epígrafe, na bíblia 

estão relacionados a um discurso de purificação da cidade de Jerusalém. A cidade reta e 
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fiel acaba se prostituindo. Isaías, em nome de Deus, profetiza que a cidade será 

purificada e se renderá à justiça. 

No conto em análise é interessante observar que a tentativa de purificação de 

“Mariazinha”, por meio da regressão do tempo, está fadada ao fracasso. Se em 

“Bárbara” Rubião modifica a frase bíblica para profetizar o destino dos ambiciosos 

metaforizados na personagem principal, aqui ele mantém o versículo - tal qual está na 

Bíblia – e modifica o sentido pela narrativa construída. Não há salvação para a 

depravação e a infidelidade. Ao fazer isso, além de construir a duplicidade mencionada 

por Barthes, também reafirma a opinião do crítico ao fazer “vacilar as bases históricas, 

culturais e psicológicas do leitor”. Novamente estamos diante da sátira como Bergson a 

identifica. O tom bíblico é transposto para uma linguagem mais familiar e, através do 

humor, Rubião desvia o sentido original da epígrafe em questão. 

Antonio Candido em carta de 1967 observa sobre a obra de Murilo Rubião: 

“rara, densa, de um insólito despreocupado que suprime qualquer farol e nos faz sentir 

como se as leis do mundo estivessem normalmente refeitas. Uma naturalidade 

admirável, feita de supernaturalidade”. Diante da análise dos contos “O pirotécnico 

Zacarias”, “Bárbara” e “Mariazinha” foi possível verificar a autenticidade a qual o autor 

impõe a sua técnica narrativa e ao insólito. 

A sensação de aparente irrealidade manifesta um inevitável desconforto em 

relação à loucura do mundo e à moral do ser humano, sempre profetizando o destino das 

personagens, ressaltando-lhes os traços mais peculiares e, em grande parte, negativos e 

sem possibilidades de salvação. Na linguagem essas deformações mostram-se pela 

precisão substantiva, pelo duelo entre real e imaginário e frases sólidas. A literatura 

muriliana dissolve qualquer linha tênue que autorize uma única interpretação. 

A sátira como humor ou ironia revela-se uma constante, na maioria das vezes em 

diálogo com as epígrafes antecipatórias. Segundo Bergson o humor tem o feitio de estar 

quase sempre atrelado a um certo moralismo. A moral é transposta para um valor mais 

científico. Em Rubião pôde se observar que há uma relação com a questão moral 

bíblica, não para lhe afirmar os valores, mas para construir fissuras, principalmente no 

caráter profético do Antigo Testamento. 

Por fim, a verossimilhança, assim como não se põe como uma problemática para 

os personagens, também quase não é questionada pelo leitor em relação à realidade 

externa. A dualidade entre lógico e ilógico fundi-se de tal forma que quase não lhe 

notamos as particularidades. 
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A linguagem subterrânea de Alice no país das 
maravilhas 
Davi PIMENTEL∗ 

É preciso, para entrar no espaço das maravilhas, adormecer. E, antes, dar 

algumas piscadelas no livro da irmã, cuja leitura a entretece, e transfigurar, a partir do 

entressonhar, a realidade. Assim faz Alice, personagem central da obra Alice no país 

das maravilhas, aceitando essas prerrogativas e obtendo o direito de entrar na toca do 

Coelho Branco, espaço subterrâneo por excelência, onde a escrita inicia o seu 

movimento transgressor, optando por uma remodelagem do espaço e do tempo 

narrativos, bem como pela novidade na construção das personagens. Alice, ao cair na 

toca, imerge na instabilidade de um mundo em que o propósito é exatamente o 

inusitado, a desrazão e, como disse o Gato Inglês à personagem em um dos seus 

encontros, a própria desventura da loucura: “– Ah, mas não adianta nada você querer ou 

não – disse o Gato. – Nós somos todos loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca.” 

(CARROLL, 2009, p. 75). 

Nesse sentido, a narrativa de Alice baseia-se sempre na imprevisibilidade dos 

acontecimentos, nada está formado completamente, nenhuma cena está fixa ou montada 

a priori ou a posteriori, pois Alice, sendo elemento iniciador desse mundo através de 

sua realidade transfigurada, monta e desmonta, mesmo não percebendo, o mundo das 

maravilhas. O seu desejo faz-se ordem num simples gesto. E nesse gesto, o que antes 

não existia passa a existir e a interagir com a personagem. Ao se deparar com a 

impossibilidade de entrar em uma porta, quando desce da toca do Coelho, Alice deseja: 

“Como era inútil esperar junto à porta, ela voltou à mesa, na esperança de encontrar 

outra chave ou, ao menos, um manual de instruções para as pessoas encolherem como 

telescópios.”20. E logo surge algo que a fará diminuir para satisfazer o seu 

desejo/esperança/querer: “Dessa vez encontrou uma garrafinha. (– Certamente não 

estava aqui antes – disse Alice.)” (p. 16).  

Todavia, a narrativa não se comporta como mero utensílio/instrumento da 

menina, uma vez que a escrita de Alice elabora a própria personagem, bem como as 

                                                 
∗  Doutorando em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense - UFF 
20  CARROL, 2009, p. 16. A partir daqui, todas as referências à narrativa Alice no país das maravilhas 
serão indicadas apenas com o número da página entre parênteses. 
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ações dessa personagem e de suas demais personagens. A escrita de Carroll não é 

ingênua, ela sempre está no domínio das ações: o desejo parte de Alice, porém, passa 

pela escrita que elabora esse desejo. Desse modo, o desejo não é da personagem em si, 

mas da escrita que a desenha e que tem autonomia sobre ela. O pretenso domínio de 

Alice perde-se quando nenhum dos seus desejos está na proporção desejável por ela, 

sempre é para mais ou para menos, o que configura a instabilidade da narrativa: “Eu 

nunca sei o que vai acontecer de um minuto para outro.” (p. 62). Ou seja, na verdade, as 

modificações e as construções dos espaços e personagens, que pensamos ter Alice como 

realizadora, nada mais são do que elaborações do discurso da obra Alice no país das 

maravilhas: “‘Ora vejam só! Sempre vi gatos sem sorriso’, pensou Alice, ‘mas nunca 

tinha visto um sorriso sem um gato! É a coisa mais curiosa que eu já vi em toda a minha 

vida.’” (p. 76).  

A escrita inova a cada momento, principalmente, na elaboração das personagens, 

como é o exemplo do Gato Inglês, com seu sorriso dúbio, marca da ambiguidade textual 

da narrativa de Alice, pois não sabemos o que de fato pensa, sente ou deseja o Gato, 

bem como não sabemos o que de fato acontecerá na próxima cena/palavra/espaço 

narrativo. Tudo beira à loucura e ao despropósito, nada está posto claramente ao leitor e 

à própria Alice, uma vez que a escrita de Carroll realiza-se a partir das eventualidades 

que surgem a cada instante no espaço maravilhoso percorrido pela personagem. A cada 

instante, ou melhor, a cada palavra algo está sendo construindo adiante e algo está sendo 

derruído atrás; com isso, o espaço/discurso está sempre no presente dos acontecimentos 

e sempre sendo construído pela falta, uma vez que não há passado ou perspectivas 

anteriores que sustentem o presente do enunciado. O que foi deixado para trás não é 

sequer lembrado por Alice, as ações sugerem uma motivação para sempre se seguir em 

frente, não se pode olhar para trás, como também não é possível voltar ao caminho antes 

percorrido, até mesmo porque não há um caminho a ser seguido, e sim possibilidades a 

serem escolhidas. Vejamos um diálogo de Alice com o Gato Inglês: 

 – Gatinho inglês – começou ela, meio tímida, pois não tinha muita 
certeza se ele iria gostar de ser tratado desse modo. 

O Gato apenas alargou um pouco o sorriso. 

“Oram vejam só! Parece que ele está gostando muito”, pensou Alice e 
foi em frente. – Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu 
faço para sair daqui? 

– Isso depende muito de para onde você pretende ir – disse o Gato. 

– Para mim tanto faz onde quer que eu seja... – respondeu Alice. 
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– Então, pouco importa o caminho que você tome – disse o Gato. 

– ...contanto que eu chegue em algum lugar... – acrescentou Alice, 
explicando-se melhor. 

– Ah, então certamente você chegará lá se continuar andando 
bastante... – respondeu o Gato. (p. 74, grifos do autor) 

As várias possibilidades a serem percorridas tornam inútil a escrita de Alice. 

Entendamos a inutilidade do texto de Carroll como uma característica própria do 

discurso literário, pois, como sabemos, o texto literário não tem uma função pré-

estabelecida ou prévia, não podendo ser encaixado numa sistemática de utilidade. O que 

é funcional são os prédios, os utensílios domésticos, não a linguagem literária, que, 

como afirma o teórico Maurice Blanchot, “é sempre alusiva, sugestiva, evocativa” 

(BLANCHOT, 1987, p. 32). No que se refere à inutilidade do discurso literário, 

Blanchot, no texto “A literatura e o direito à morte”, diz-nos que o espaço literário, por 

mais que seja semelhante ao espaço dos homens, é um mundo de regras próprias, em 

que prevalece a não-verdade, o não-poder e o não-saber, subsidiados pela ambiguidade: 

“Na literatura, a ambiguidade é como entregue aos seus excessos pelas facilidades que 

ela encontra, e esgotada pela extensão dos absurdos que pode cometer.” (BLANCHOT, 

1997, p. 327-8).  

Blanchot assegura que “A arte age mal e age pouco” (BLANCHOT, 1987, p. 

213), não tendo o poder de influir no mundo como uma ferramenta instrutiva, uma vez 

que não existem laços definitivos que unam o mundo literário ao mundo real, como 

também a narrativa não possui elementos que sustentem um saber validável. Nesse 

ponto, desfaz-se a imagem da literatura como representação do mundo dos homens e 

como material didático. A literatura representa ela mesma através de suas personagens, 

de seus espaços, de seus ambientes e de sua linguagem: “Fora disso, não é nada. Quem 

quer fazê-la exprimir algo mais, nada encontra, descobre que ela nada exprime.” 

(BLANCHOT, 1987, p. 12). Nessa linha de pensamento, são próprios à arte literária o 

erro, a mentira e a desonestidade, pois a arte literária está isenta de verdades 

indubitáveis, isenta de intenções, isenta de um saber e, por conseguinte, isenta de um 

fim. O não-fim permite a multiplicidade de leituras oferecidas pelo texto literário, como 

também permite o perdurar da obra nos séculos. A literatura trabalha com as 

possibilidades e, dentre as possibilidades, com as impossibilidades que sustentam o 

mundo literário: 
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Infelizmente, a obra de ficção nada tem a ver com honestidade: ela 
trapaceia e só existe trapaceando. Ela tem parte, em todo leitor, com a 
mentira, o equívoco, um eterno movimento de engodo e de esconde-
esconde. Sua realidade é o deslizamento entre o que é e o que não é, 
sua verdade, um pacto com a ilusão. Ela mostra e retira; vai a algum 
lugar e deixa crer que o ignora. É no modo imaginário que encontra o 
real, é pela ficção que se aproxima da verdade. Ausência e eterno 
disfarce, ela progride por caminhos oblíquos, e a evidência que lhe é 
própria tem a duplicidade da luz. (BLANCHOT, 1997, p. 187) 

E por ter essas características, a linguagem literária é destituída de aplicabilidade 

e de um uso específico. A escrita de Alice, sem amarras e sem um propósito 

determinado, constrói-se sozinha à semelhança das narrativas kafkanianas: os 

personagens não possuem domínio do espaço em que se encontram; nenhuma ação é 

razoável ou certa; tudo se perde em pensamentos já perdidos, por isso tudo é muito 

escuro; elucubrações não são possíveis, visto que todos, e mesmo Alice, participam de 

um mundo composto por uma escrita literária que não compactua com a ordem, com o 

poder e com a objetividade. Como exemplificação do que acabamos de comentar, 

observemos as “regras” do jogo de toque-emboque da Rainha de Copas. Diz Alice ao 

Gato Inglês:  

– Acho que ninguém por aqui joga limpo – começou a reclamar Alice. 
– E todo mundo discute tão horrivelmente que ninguém consegue 
ouvir sequer a própria voz. Além do mais, parece não haver nenhum 
tipo de regras ou, se há, ninguém respeita nada. E você não pode nem 
imaginar a tremenda confusão que fazem todas essas criaturas vivas. 
O arco pelo qual eu devia passar a minha bola, por exemplo, está 
andando lá do outro lado do campo. E eu tinha de acertar o ouriço da 
Rainha bem agora, mas, quando ele percebeu que eu estava me 
aproximando, fugiu correndo! (p. 101) 

O jogo de toque-emboque da Rainha é o exemplo máximo das não-regras que 

regem o espaço da narrativa de Carroll, haja vista que esse espaço instável não pretende 

oferecer uma mensagem augusta ou um objetivo plausível para o que está sendo 

apresentado de sua arquitetura textual. E a moral, ao intentar aparecer na figura da 

personagem Duquesa, é vista como algo asqueroso, repulsivo e incômodo pelas demais 

personagens: “Alice não estava gostando nada daquela agarração. Primeiro, porque a 

Duquesa era muito feia. Segundo, porque a altura dela fazia com que seu queixo se 

apertasse contra o ombro de Alice, toda vez que ela falava.” (p. 106, grifos do autor). A 

Duquesa insiste em tudo ver uma moral para cada pensamento de Alice, mas uma moral 

nonsense, que se transforma em uma não-moral, o que subverte a sua intenção em não-

intenção: “– E a moral disso é: ‘Seja o que você pareceria ser’” (p. 107). Uma moral 
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dispensável, exatamente, como a presença da Duquesa na narrativa. Assim, não há uma 

moral ao final do texto de Alice, deflagrando-se novamente como um livro inútil: “Por 

isso não devemos atormentar um poeta com uma sutil exegese, mas alegrarmo-nos com 

a incerteza de seu horizonte, como se o caminho para vários pensamentos ainda 

estivesse aberto.” (NIETZSCHE, 2005, p. 129). 

A não-objetividade do discurso de Alice oferece-nos ações despropositadas, sem 

nexo e sem uma função, dando origem a uma arquitetura textual instável e inútil. A 

instabilidade pode ser observada nos constantes crescer e diminuir da personagem 

Alice, visto que, como falamos anteriormente, não há uma equidade nos processos de 

desejo da personagem. Ou se diminui muito: “Ela ficou muito assustada com essa 

mudança repentina, mas percebeu que não havia tempo a perder, pois continuava 

diminuindo rapidamente.” (p. 59); ou se aumenta demais: “Olhando para baixo, só via 

um pescoção enorme, como se fosse um imenso caule, que saía de um mar de folhagens 

verdes bem lá embaixo dela.” (p. 60). E nesse processo intenso de esticar e encolher, 

Alice perde a sua identidade primeira, a partir do momento em que caiu na toca do 

Coelho. A menina, ao cair, incorpora mimeticamente o espaço a sua volta através de um 

ritual de passagem, que ocorre lentamente na sua descida/queda: “Ou o poço era 

realmente muito profundo, ou ela caía muito devagar [...] Como o fundo do poço era 

muito escuro, ela passou a observar com mais atenção as paredes, percebendo que 

estavam cheias de guarda-louças e estantes” (p. 12, grifos nossos).  

Não se sabe a duração desse ritual, se durou minutos ou horas, o que a escrita 

deixa entrever é uma passagem caudalosa pelo subterrâneo da toca, em que a 

escuridão/obscuro e a fantasia amalgamam-se para fazer de Alice uma personagem do 

mundo das maravilhas, mudando o seu status de ser crível para ser fictício. Deve-se a 

essa mudança de status, a constante indagação da personagem sobre a sua identidade, 

visto que ela não consegue ver-se refletida no mundo das maravilhas e nem deixar de se 

sentir participante desse mundo: “Quem sou eu neste mundo? Ahá! Eis um grande 

mistério!” (p. 24-5, grifos do autor). E esse mistério perdura, pois, mesmo quando Alice 

acorda do seu suposto sonho, no qual volta do mundo das maravilhas, ainda sim fica a 

dúvida: Qual Alice acordou, a fictícia ou a “real”?  

Outro fator que causa a instabilidade na narrativa são os constantes atritos de 

Alice com as demais personagens, como pode ser exemplificado na primeira tentativa 

de diálogo da menina com o Rato na lagoa de lágrimas: “– Où est ma chatte? (Onde 

está minha gata?)/ O Rato deu um pulo repentino na água e pareceu se arrepiar todo de 
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terror.” (p. 27). Não há, se precisarmos bem, nenhuma relação estável entre as 

personagens; e o desentendimento surge através das palavras, visto que o sentido que se 

deseja dar às palavras não é o mesmo quando elas são colocadas/expostas no mundo 

maravilhoso. Ou seja, o atrito está entre o que se deseja dizer e o que é dito, ou melhor, 

entre o significante e o significado, uma vez que no mundo literário, como afirma 

Blanchot, a palavra perde o significado que possuía no mundo real para adquirir outros 

significados no espaço literário/maravilhoso: “– Pois bem, mal eu tinha terminado os 

primeiros versos – retomou o Chapeleiro – quando a Rainha se pôs a berrar: / – Ele está 

matando o Tempo! Cortem a cabeça dele!” (p. 84, grifos nossos). O primeiro sintagma 

da fala da Rainha congrega o sentido metafórico, o matar/perder a duração temporal, e o 

sentido literal, matar na perspectiva de eliminar realmente o Tempo, enquanto 

personagem da narrativa de Alice. Esse segundo sentido somente pode ser aceito no 

mundo literário, onde a caracterização do tempo como uma personagem visível/palpável 

pode ser elaborada, o que distancia o mundo das possibilidades, o mundo das 

maravilhas, do mundo real que nós conhecemos.  

A instabilidade da escrita de Alice promove a sua inutilidade, uma vez que 

promove as possibilidades que indeterminam toda a sua elaboração textual: não se sabe 

para onde vai, o que se quer e o que irá surgir. Dentre as inutilidades, podemos destacar 

três: a inutilidade da escrita, a inutilidade das ações e a inutilidade do tempo narrativo. 

Em relação à primeira inutilidade, quando a Rainha de Copas surge pela primeira vez na 

narrativa, juntamente com seu séquito, e pergunta quem são aquelas três cartas 

jardineiros que estão ajoelhadas a seus pés, nós temos o seguinte pensamento de Alice:  

É claro, como os três estavam com o rosto coberto e como o desenho 
nas suas costas era exatamente o mesmo de todo o baralho, ela não 
podia saber se eles eram jardineiros, ou soldados, ou membros da 
Corte, ou três de seus filhos. (p. 94) 

No trecho acima, podemos analisar uma das formas da inutilidade da escrita, ao 

elaborar cartas de baralho que não são identificáveis e que confundem as demais 

personagens. Cartas inúteis, sem um préstimo certo, servindo para toda e qualquer 

atividade: seja fazer-se arco no jogo ou fazer-se pintor de flores falsas, ratificando a 

inutilidade da escrita de Alice, posto que, ao elaborar personagens inúteis, a escrita 

torna-se inútil para quem a lê e para quem é elaborado por ela, o que denota, mais uma 

vez, o seu desprendimento de tudo o que estiver relacionado a uma verdade, a uma 
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razão ou a uma ordem. Ao lado da inutilidade da escrita, temos as ações desarrazoadas, 

que surgem aos atropelos no texto de Carroll.  

Podemos destacar três tipos de ações inúteis importantes para a constituição da 

narrativa de Alice: ações do tipo suporte – ações basilares de todo o enredo, são as 

loucuras mais perceptíveis que ocorrem a todo instante e que sustentam o mundo 

maravilhoso, como, por exemplo, a transformação de um bebê em porco e da tentativa 

de colocar uma marmota no bule de chá: “O bebê então grunhiu de novo [...] Agora não 

podia haver nenhum engano: tratava-se, nem mais nem menos, de um verdadeiro 

porco.” (p. 74, grifos do autor). Ações do tipo repetição – ações que são sempre 

rememoradas sem que a sua finalidade seja realmente executada, transformando-se 

numa ação delegada inútil, como podemos observar no refrão da Rainha de Copas: “–

Cortem a cabeça dela!” (p. 94); “– Cortem as cabeças deles!” (p. 96); “– Cortem a 

cabeça dele!” (p. 102). A execução nunca deixa o nível do mando/desejo, nunca é 

realmente executada, pois, como diz o Grifo à Alice: “– É tudo fantasia dela. Na 

verdade, eles nunca executam ninguém, sabe?” (p. 111). E temos, por fim, as ações do 

tipo inutilidade, em que toda uma logicidade da ação e da própria narrativa ruem em 

descrédito por serem totalmente inúteis, como o julgamento de quem roubou as tortas 

da Rainha: “– Quanta asneira! – disse Alice bem alto. – Onde já se viu dar a sentença 

antes de julgar se o acusado é culpado ou não?” (p. 142).  

A terceira forma de inutilidade do texto de Alice refere-se à inutilidade do 

tempo. Diz Alice ao Chapeleiro Maluco: “– Acho que você poderia fazer coisa melhor 

com o tempo do que ficar desperdiçando com adivinhações que não têm respostas.” (p. 

83). Na escrita de Carroll, existe tanto o tempo da narrativa, que situa o antes e o agora 

do enredo, lembrando que o antes é sempre esquecido, dado como irrelevante, quanto o 

Tempo personagem, que manda e desmanda no presente, passado e futuro das demais 

personagens: “– Se você conhecesse o Tempo como eu o conheço – disse o Chapeleiro 

–, não estaria falando em coisa. Ele é uma pessoa.” (p. 83, grifos do autor). Todavia, o 

tempo mostra-se inútil, ao não ser dado a ele uma importância máxima, pois há 

múltiplas formas de tempo no espaço do mundo das maravilhas, como também um 

tempo específico para cada personagem. Não importa se o tempo se repete: “– Ah! 

Então é por isso que está todo o aparelho de chá na mesa?/ – Sim, essa é a razão – disse 

o Chapeleiro com um suspiro. – É sempre hora do chá e nós não temos nem tempo de 

lavar a louça nos intervalos.” (p. 85); ou se o tempo avança: “Uma grosseria dessas 

estava muito além do que Alice podia suportar. Ela se levantou revoltada e afastou-se 
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dali. (p. 89, grifos nossos)”. No jogo das inutilidades do mundo de Alice, temos cartas 

inúteis, ações inúteis e tempos inúteis que resultam numa escrita inútil: “Nas 

profundezas tudo é horrível, tudo é não-senso.” (DELEUZE, 1997, p. 31). 

Nos últimos momentos da narrativa de Carroll, Alice, quando acorda de sua 

viagem pelo mundo das maravilhas, repassa à irmã, ao contar-lhe a sua travessia 

fantasiosa, o imaginário necessário para que a sua história vivenciada/criada/fantasiada 

continuasse perdurando à medida que fosse narrada a outras pessoas/personagens: “Mas 

sua irmã ainda continuou sentada, com a cabeça apoiada nas mãos, admirando o pôr do 

sol e pensando na pequena Alice e nas suas Aventuras maravilhosas, até que ela 

também começou a sonhar, a seu modo” (p. 146). Nessa perspectiva, não apenas a 

história de Alice seria rememorada, mas também a história de sua irmã e daqueles que a 

escutarem e recontarem, pois todos creditarão na narração algo vivenciado por eles no 

país das maravilhas, seja recontando fatos ou criando fatos novos, o que torna a 

narrativa de Alice algo circular, como quando uma cobra morde o próprio rabo ou 

quando há uma corrida onde a pista não tem começo ou fim preestabelecidos, apenas 

existindo enquanto movimento circular:  

Primeiro, ele desenhou no chão uma pista de corrida, no formato de 
um círculo (“A forma exata não importa”, ele explicou); em seguida, o 
grupo foi distribuído ao longo da pista. Não havia essa história de 
“um, dois, três e já!”. Cada um começava a correr quando quisesse e 
parava quando achasse melhor, de modo que não era fácil saber 
quando a corrida tinha terminado. (p. 35) 

O exemplo da corrida de Convenção, que vimos no trecho acima, elaborada pelo 

Dodó na narrativa de Alice, exemplifica bem o movimento circular da escrita de Carroll, 

que, em nossa leitura, é o movimento ininterrupto da escrita literária salientado por 

Blanchot, uma vez que o espaço narrativo, por não sustentar um fim único ou validável, 

faz com que a escrita mantenha uma eterna mobilidade e continuação, mantendo-se 

sempre circular e plural por não se interromper/estabilizar/finalizar, o que possibilita as 

múltiplas leituras do texto literário de Alice no país das maravilhas. E não podemos 

descartar o processo metalinguístico que fundamenta a narrativa de Carroll: Alice, que 

já se configura como uma personagem de ficção, participa de outra elaboração ficcional 

dentro de uma ficção que já existe, o mundo das maravilhas; e logo depois da sua 

chegada, a irmã, a partir do que ouviu, cria, recriando, o espaço percorrido por Alice. 

Desse modo, todo o contexto da obra de Carroll se elabora a partir da constituição de 

uma ficção dentro de outra ficção, o que faz da escrita de Alice elemento 
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primordialmente literário, distanciando-a de uma possível referência com a realidade em 

que vivemos, pois os “personagens que se querem vivos, mas sabemos que sua vida é 

feita de não-viver (de permanecer ficção)” (BLANCHOT, 1997, p. 326).  

Na narrativa de Carroll não é apenas Alice quem cai na toca do Coelho Branco, 

mas todo e qualquer leitor que se aventura por essa escrita que nos apresenta um mundo 

de possibilidades variadas e de maravilhas de aparências duvidosas, jogando com o 

leitor na travessia por caminhos superficiais e subtendidos, em que o absurdo é o 

rotineiro, onde o inacreditável e o inverídico são as paredes que sustentam essa 

arquitetura improvável e, por isso, inútil, mas que busca na inutilidade a sua razão de 

existir: “Há alguma razão para você entrar? – perguntou o Criado. – Essa é a primeira 

questão, como você sabe.” (p. 69, grifos do autor).  
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A natureza como elemento propício  
à criação de mitos na obra  

“Três casas e um rio”, de Dalcídio Jurandir 
Elaine Pastana VALÉRIO* 

RESUMO: No romance Três casas e um rio, as personagens, das mais variadas 
idades, vivem e tem contato com a natureza da pequena Vila de Cachoeira do Arari, a 
qual é um espaço revelador ao imaginário da região amazônica, portanto importante 
para a criação de mitos. Apenas quem vive em um lugar distante da capital é capaz de 
ter a percepção para se criar um mundo encantado, pois o nativo, por ter um sentimento 
telúrico, tem mais respeito e devoção à natureza e por ter contato mais próximo com ela, 
é capaz de imaginar um mundo povoado por seres sobrenaturais, os quais também 
buscam influências dos mitos universais. Portanto o olhar do nativo é inovador, criador, 
enquanto que o do viajante está mais centrado ao aspecto econômico, à exploração e por 
isso não é capaz de perceber a riqueza mitológica que povoa a Amazônia. No entanto, a 
criação desses mitos se dá devido a relação existente entre a natureza e o homem, uma 
vez que esse homem tem contato direto com alguns elementos como o rio e a floresta 
devido serem esses seus locais de trabalho. No romance a ser analisado, as personagens 
que aparecem são pescadores, caçadores, barqueiros etc, portanto são pessoas que 
vivem e convivem, pois além de ser o ambiente em que residem, é também o lugar em 
que eles buscam manter sua sobrevivência e é justamente a partir dessa relação que o 
imaginário é por ele criado. Portanto, o homem ribeirinho, embora não tenha muito 
contato com a capital, cria sua própria cultura, a qual está relacionada ao mundo 
simbólico em que ele vive. 

PALAVRAS-CHAVES : imaginário, mito, natureza, Amazônia. 

 INTRODUÇÃO 

Dalcídio Jurandir Ramos Pereira, escritor dos alagados amazônicos, nasceu em 

Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó; com um ano de idade, mudou-se para a Vila de 

Cachoeira do Arari, local em que passou sua infância e aprendeu as primeiras letras, em 

casa, com sua mãe Margarida Ramos. Seu contato com a literatura começou cedo, pois 

seu pai – Alfredo Pereira –, Secretário da Intendência Municipal da Vila de Cachoeira 

do Arari, possuía uma biblioteca em casa, onde o escritor passava horas esquecido entre 

inúmeras histórias que o transferiam a um mundo mágico, em que ficção e realidade se 

confundiam. Em seguida, transferiu-se para Belém, cidade em que concluiu seus 
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estudos primários. Aos dezoito anos seguiu para o Rio de Janeiro, local em que faleceu 

aos 70 anos de idade. Todavia, a transferência para a cidade maravilhosa não é 

definitiva, ele ora está no Pará, onde exerce cargo público em diferentes municípios do 

Estado, ora no Rio. 

O conjunto de suas obras, denominado Ciclo do Extremo-Norte, é composto por 

dez romances - “Chove nos campos de Cachoeira” (1941), “Marajó” (1947), “Três casas 

e um rio” (1958), “Belém do Grão Pará” (1960), “Passagem dos Inocentes” (1963), 

“Primeira Manhã” (1968), “Ponte do Galo” (1971), “Os habitantes” (1976), “Chão dos 

Lobos” (1976) e “Ribanceira” (1978) - e, segundo Benedito Nunes:  

integram um único ciclo romanesco, quer pelos personagens quer 
pelas situações que os entrelaçam e pela linguagem que os constitui, 
num percurso de Cachoeira na mesma ilha-cidade de sua infância e 
juventude – a Belém, onde o autor viveu antes de transferir-se para o 
Rio de Janeiro. (NUNES, 2004, p. 15) 

Dalcídio ainda escreveu “Linha do Parque” (1959), no entanto este foge à 

temática amazônica, dedicando-se à temática proletária do Extremo-Sul. 

NATUREZA: ELEMENTO PROPÍCIO AO IMAGINÁRIO AMAZÔNICO 

Em “Três casas e um rio”, o autor apresenta “uma Amazônia até então 

desconhecida, terra de confluência dos dramas e prazeres mundanos” (NUNES, 1996, p. 

60), em que a natureza influencia no destino e no imaginário do homem amazônico. Ela, 

agora, deixa de ser idealizada, como fizera o colonizador português, e passa a ser densa 

e dinâmica. Já nas primeiras linhas do romance, em que o narrador faz a descrição física 

e econômica de Cachoeira do Arari, percebe-se que a natureza se faz diferenciada 

daquela que até então o leitor estava acostumado a ver: 

Situada num teso entre os campos e o rio21, a vila de Cachoeira, na 
ilha do Marajó, vivia da primitiva criação de gado e da pesca, alguma 
caça, roçadinhos aqui e ali, porcos magros no manival miúdo e cobras 
no oco do pau. (JURANDIR, 1994, p. 5) 

Na obra em estudo, a natureza doma os desejos das personagens, porém as 

“vontades humanas podem mais porque são dirigidas pela consciência, pelos 

pensamentos, pelos desejos humanos” (NUNES, 1996, p.63). Desse modo, pode-se 

                                                 
21 Grifo meu a fim de chamar atenção para a oposição campo x rio, elementos que regerão a vida das 
personagens na narrativa. 
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notar que natureza e personagens se encontram no decorrer da narrativa, mas cabe ao 

homem decidir o seu fado – fato este que acontece com o personagem Alfredo. 

Além disso, o estado de espírito das personagens é moldado a partir de sua 

relação com a natureza, uma vez que ela, como já fora dito, rege a vida do homem 

marajoara: “Chuvas e chamas inundavam-no [Alfredo] de desespero e solidão” 

(JURANDIR, 1994, p. 19). Neste trecho, nota-se certa oposição entre água e fogo, pois 

este é um dos momentos mais marcantes na vida de Alfredo; é o momento em que sua 

irmã, Mariinha, ao brincar com fogo, acaba sendo queimada devido a uma “brincadeira” 

que seu irmão inventara. Tudo por causa da chuva, que o prendia em casa e que trazia a 

ele uma melancolia e um desejo mais forte de ir embora para Belém. 

Assim, pode-se observar que a natureza, principal ambiente de “Três casas e um 

rio”, regula a vida do homem amazônico, mostrando a relação deste com o meio, uma 

vez que ela é fonte para que este homem possa suprir “suas necessidades cotidianas pela 

abundância dos rios e da floresta” (LOUREIRO, 2000, p. 59), além de ser o principal 

meio pelo qual o homem possa se desprender da realidade e/ou inserir a essa realidade o 

imaginário que se faz presente à sua vida. 

A obra dalcidiana retrata a vida de um povo que mora às proximidades dos rios e 

das florestas, assim esse homem povoa seu mundo com seres lendários que fazem parte 

do cenário cultural amazônico, seres esses advindos da natureza. Com isso, observa-se 

que a natureza é o cenário revelador do homem amazônico, pois é dela que advém o 

mito – criado para justificar “situações que a moral reguladora local reprime, exige 

punição ou vingança” (LOUREIRO, 2000, p. 65), além de servir para explicar o 

inexplicável, como nos mostra a seguinte passagem de “Três casas e um rio”: 

E ficavam horas, esperando o habitual visitante das enchentes de 
março, o velho jacaré. D. Amélia falava nele desde muito tempo: 
havia roncado noites sucessivas bem embaixo do quarto. Todos os 
anos, subia no Arari, vindo dos lagos ou dos igapós, pesado, ao gosto 
da correnteza, deliciando-se com as águas vivas, largado nas 
canaranas, tão dorminhoco quanto manhoso. E entrava pela vala 
defronte do chalé, arrastava-se pelo quintal inundado e ia roncar lá 
pelo meio da noite, quando D. Amélia suspendia a costura e ficava à 
escuta de todo ruído e movimento da enchente. 

De tal forma que o jacaré se tornou familiar, que havia recomendações 
da parte de Alfredo: não matá-lo se fosse avistado, não espantar o 
bicho. Talvez um dia viesse até o primeiro degrau da escada da 
cozinha, comer na mão de d. Amélia. Talvez Mariinha acabasse 
montado nele, ficavam na janela ou à porta da cozinha, à espera do 
velho visitante. (JURANDIR, 1994, p. 26) 
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Percebe-se aí que os moradores do chalé – Alfredo, Mariinha, D. Amélia e 

Major Alberto – buscam uma explicação mítica para o barulho que vinha de baixo da 

casa em que moravam e, por se passar em um período das cheias amazônicas, a melhor 

justificativa para isso seria um barulho emitido por um animal, cujo habitat principal é o 

rio.  

O mito é a expressão da realidade do homem amazônico, que amplia o leque do 

imaginário da região, tornando-o poético porque demonstra a estreita relação do homem 

com a natureza. Esta, por sua vez, é o habitat dos seres encantados que convivem com o 

homem ribeirinho, o qual colabora para que a modernidade não desencante esses seres, 

pois com o advento da televisão, a cultura do eixo Rio – São Paulo tenta se enquadrar à 

cultura amazônica; a cidade tenta levar ao campo modelos de “civilização”, havendo, 

assim, um choque cultural, em que os seres lendários de expressão amazônica são 

suprimidos pelo artificialismo imposto pela cidade, assim afirma Paes Loureiro (2000, 

p.75): 

O fascínio inerente às imagens do vídeo, a dimensão política do seu 
alcance social, a intensidade persuasiva de seu poder de comunicação 
são novos fatores simbólicos que vêm conflitando com os símbolos da 
cultura do homem natural da região, que não é legitimada nas 
programações, das quais é sistematicamente excluída.  

No entanto, o mito de expressão amazônica possui poeticidade e se torna 

inerente à vida do pescador, do barqueiro, do caçador, da costureira etc. Ele é uma via 

que liga o mundo real ao simbólico, tendo como suporte, a natureza, a qual abre espaço 

à imaginação criadora do homem amazônico. Com isso, nota-se que a cultura de um 

povo é uma espécie de documento entre passado, presente e futuro e tem como objetivo 

perpetuá-la, a fim de que outras culturas não se sobrepunham àquela produzida pelo 

homem ribeirinho.  

Todo e qualquer imaginário cultural tem caráter poetizante, devido a relação 

existente entre o homem e a cultura que ele está inserido. A esteticidade do imaginário 

amazônico se concretiza na natureza, ambiente que estimula a criação artística do 

homem ribeirinho, a qual se consolida com as “verdades coletivas”, aqui chamadas de 

mitos. É por meio deles que o homem busca compreender o mundo à sua volta, uma vez 

que os seres lendários acompanham o homem que caminha pela floresta e navega sobre 

as águas dos rios, ajudando, dessa forma, a criação de um mundo simbólico, mas que é 

considerado como verdade ao homem amazônico. 
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Na Amazônia seus mitos, suas invenções no âmbito da visualidade, 
sua produção artística são verdades de crença coletiva, são objetos 
estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam a 
poetização da cultura da qual são originados. A própria cultura 
amazônica os legitima e os institui enquanto fantasias aceitas como 
verdades. (LOUREIRO, 2000, p. 86). 

Os seres mitológicos, também denominados de encantados, saem do mundo 

simbólico para o mundo real e aderem-se ao cotidiano do homem amazônico, que os 

valoriza e respeita-os, porque possuem uma força sobrenatural, um encanto capaz de 

seduzir o ribeirinho, o qual se apóia nesses seres para explicar suas angústias, como se 

vê no trecho a seguir: 

Estaria fugindo com as suas pernas ou alguém invisível o levava? 

Naquela solidão, Clara poderia surgir mesmo de verdade, 
transformada em fumaça maléfica e indomável como um redemoinho. 
Isto o fez estremecer e logo outros seres mágicos do campo, a matinta, 
a mãe do fogo e os espectros do boi rosilho, do cavalo branco e da 
ilha, que aparecia e sumia, lhe brotavam do pensamento. 
(JURANDIR, 1994, p. 220) 

Sendo assim, o mito possui uma importância significativa à região amazônica 

porque ajuda a compor o panorama estético-cultural dessa região, além de ser o 

elemento figurativo capaz de revelar os mistérios da floresta e dos rios, incluindo-os à 

realidade amazônica.  

É interessante notar que o mundo amazônico se forma a partir da natureza, a 

qual permite que haja uma relação de interdependência entre o real e o surreal, em que o 

maravilhoso confronta-se com a realidade, no entanto isso se concretiza a partir do 

imaginário, comum a todos que vivenciam essa realidade subjetiva, que penetra no 

mundo amazônico. Desse modo, o mundo é criado por seus próprios moradores, 

capazes de ajudar a compor e a perpetuar a cultura da região, logo, esta se forma a partir 

do imaginário de uma determinada sociedade, responsável por legitimá-la. 

Além do mais, a região amazônica estimula a criação do mito, pois o rio, na 

época da cheia, encanta e leva consigo pessoas ribeirinhas: “D. Amélia puxou a filha 

para junto de si, os olhos no chão vendo as crescidas águas de março nas Ilhas que 

levaram seu primeiro filho” (JURANDIR, 1994, p. 183); das matas ressoam os 

assovios, passos, barulhos que são desconhecidos pelo nativo. 

A criação de mitos é uma espécie de fuga à realidade, pois o nativo, em 

momento de solidão e introspecção, recria seu próprio cotidiano a partir do devaneio, 
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logo a experiência que ele tem com a natureza contribui para a formação de um mundo 

rico em imagens simbólicas.  

Essa solidão é uma espécie de comunicação entre o homem e a floresta ou o rio, 

porém esse diálogo somente acontecerá devido ao silêncio das matas e do próprio 

homem, eis a diferença fundamental entre a experiência do nativo para a do visitante. 

Este, em um primeiro contato com o espaço, tem a impressão de ser um ambiente 

monótono, mas “o nativo da região, esse, pelo incessante diálogo com o meio, vai 

percebendo as sutilezas diferenciadoras, as peculiaridades tipificadoras, o lugar onde se 

instala o diferente no que pode parecer igual” (LOUREIRO, 2000, p. 93) e a motivação 

do nativo diante da natureza parte justamente da possibilidade de descobrir algo que 

esteja escondido no meio dela e que (re)aparecem no silêncio das matas, do rio e do 

próprio homem. 

Logo, a cultura amazônica, pouco a pouco, foi e ainda é (re)criada pelo homem, 

que consegue universalizar as experiências (con)vividas com o mundo irreal – povoado 

por seres lendários – confrontando-o com o mundo real – povoado por pessoas capazes 

de criar, de forma original e poetizante, uma “realidade ideal” a partir do imaginário. 

No entanto, essa realidade só pode ser criada a partir do envolvimento do 

homem “com seres que habitam o outro lado do mundo visível” (LOUREIRO, 2000, p. 

102) e só pode ser perpetuada a partir da oralidade e da memória de seu povo. Sendo 

assim, a Amazônia, a todo momento, está sendo reinventada pelos nativos, que não 

esquecem dos seres mitológicos, os quais ainda habitam a região, mesmo depois da 

inclusão da modernidade sobre ela.  

A mitologia de expressão amazônica, ainda hoje, perdura em algumas regiões, 

em especial ao Marajó, objeto deste estudo. Pois o imaginário, considerado uma 

verdadeira “floresta de símbolos”, é mantido na oralidade e na imaginação criadora do 

nativo, do homem que faz dos rios e da floresta sua segunda morada e, por isso, sente, 

ouve, percebe, cada vez mais, a existência de seres encantados, mas que consegue 

conviver com eles de forma harmoniosa. Graças ao homem, a cultura do campo não foi 

engolida totalmente pela cultura da cidade, esses são indícios de que a cultura de um 

povo não consegue ser esquecida quando: a) o imaginário passa a fazer parte de sua 

realidade, b) tem a memória como sua principal aliada e c) é a via de acesso à 

imaginação criadora do homem, que mantém uma relação de intimidade com a natureza 

amazônica, rica em símbolos que são capazes de explicar-lhes o sentido dos rios, da 

floresta e da vida. 
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RELAÇÃO DO HOMEM COM O RIO E A FLORESTA 

Rio, floresta e homem são os principais elementos que compõem a paisagem 

amazônica, pois é por meio do homem que o imaginário criador se insere à vida do 

nativo da região, uma vez que é a partir de sua intimidade com a natureza que ele cria 

um outro mundo, uma espécie de realidade criadora capaz de interpretar a realidade 

cotidiana. Essas duas realidades se (inter)relacionam, pois uma não existe sem a outra e 

é a partir delas que Dalcídio Jurandir descreve a vida das personagens em suas obras, 

apresentando-nos, assim, a paisagem amazônica, através da relação do homem com o 

imaginário estetizante.  

Em “Três casa e um rio”, a natureza é humanizada, pois é ela quem tenta 

desvendar os mistérios da floresta, do rio e do homem; é ela uma espécie de companhia 

ao pequeno Alfredo, personagem central do romance, pois, à medida que a narrativa 

prossegue, percebe-se que é Alfredo, um menino solitário, porém dono de uma 

capacidade imaginativa sem igual, como nota-se no seguinte fragmento da obra: 

O menino espiava: o rio, com efeito, chegara até o soalho, crescendo 
em sua escuridão poderia, de súbito e silenciosamente, desaparecer o 
chalé. Também o rio, pela mesma fenda, espiava o telhado sem forro, 
a corda de roupa rente da janela fechada que dava para a despensa, 
aquele alguidar cheio d’água para apanhar caturras22, à luz do 
candeeiro na mesa de jantar. 

Cheiro de diferentes águas e lodos e peixes e plantas da enchente 
envolvia o chalé. 

[...] 

Rio e menino continuavam se espiando. (JURANDIR, 1994, p. 7-8) 

Neste excerto, notamos que existe uma relação de afinidade entre rio e menino, 

havendo, assim, uma comunicação entre eles, pois é a partir da observação e da solidão 

de Alfredo que o rio é humanizado. Ele é cúmplice do menino, uma vez que esse espaço 

ultrapassa as barreiras do imaginário criador e lhe revela um mundo de imagens 

simbólicas e poetizantes. Percebe-se ainda que a personificação do rio acontece para 

mostrar a Alfredo que ele não está sozinho nesse mundo misterioso e ensimesmado, 

pois assim como ele, o rio também é solitário e necessita de alguém para dividir essa 

solidão, eis o motivo da personificação do rio. 

Alfredo é meu cicerone, guiado pelo personagem busco analisar a relação 

existente entre o homem amazônico e os elementos da natureza, pois à medida que 
                                                 
22 Pequeno besouro do campo. 
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existe contato entre eles, o homem vai recriando sua própria vida. João de Jesus Paes 

Loureiro (2000, p. 116) afirma que “vivendo dentro de um espaço, o homem tem com 

ele uma relação permanente de trocas. Na Amazônia, esse espaço físico está preenchido 

pelos rios e pela floresta”.  

Em “Três casas e um rio” essa relação é nitidamente percebida à medida que os 

personagens partem para seus trabalhos cotidianos, os quais envolviam a caça e a pesca: 

É importante ter sempre em vista que, na Amazônia, rio e floresta 
constituem traços individualizadores que abrigam dois tipos 
antropogenéticos vinculados às atividades provenientes das relações 
com a floresta e o rio: o trabalho nas águas e o trabalho na terra. 
Atividades motivadoras do devaneio. (LOUREIRO, 2000, p. 98) 

Sendo assim, nota-se que o rio e a floresta são espaços propiciadores à inclusão 

do mítico na realidade amazônica, fato este que apenas se concretizaria através da 

experiência do homem com os referidos espaço, os quais eram considerados misteriosos 

pelo nativo da Amazônia. Dessa forma, partirei agora ao estudo do rio e da floresta, 

analisando-os sob o olhar de Alfredo, aqui representando o homem amazônico. 

O RIO 

Este espaço natural assume diversas funções na Amazônia, pois é ele a principal 

via que dá acesso às regiões ribeirinhas, as quais dependem dele para o escoamento de 

mercadorias às localidades mais distantes da cidade, além disso, ele transporta políticos 

em época de eleição e traz notícias e sonhos ao povo ribeirinho. 

No entanto, pode-se afirmar que o rio (de)marca os limites da vida do nativo da 

região amazônica, pois além de estar presente na vida objetiva desse homem, como 

mostraram os trechos citados, ele também insere-se ao mundo simbólico, em que os 

seres encantados aderem-se à vida do povo ribeirinho.  

Prestigiador da realidade, ele transfigura, hipnotiza, solapa, restaura, 
faz aparecer e reaparecerem ilhas, esconde embarcações encantadas na 
manga de sua casaca de ondas, devora cidades, alimenta populações, 
guarda em suas profundezas ricas encantarias habitadas pelos botos, 
uiaras, anhangas, boiúnas, cobras-norato. (LOUREIRO, 2000, p. 118) 

Em “Três casas e um rio” nota-se uma estreita afinidade entre o pequeno Alfredo 

e o rio, o extenso rio que, em épocas de cheias, inunda a Vila de Cachoeira do Arari e 

transforma o cotidiano da cidade, uma vez que é ele que “condiciona e dirige a vida (...). 

É o rio, que comanda e ritmiza a vida regional” (Moreira, 1989, p. 63), portanto o 
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homem amazônico está sempre sujeito às forças criadoras e geradoras das águas. 

Criadora porque é a partir dela que o imaginário marajoara floresce, que a vida se inicia 

e geradora porque ela gera vida, sonhos, anseios e desejos ao homem amazônico, o qual 

é guiado pela maresia. Há uma submissão entre a água e o imaginário, uma vez que os 

rios inspiram o ribeirinho ao seu processo de criação. 

No referido romance, Alfredo se apropria do elemento água para recordar de 

pessoas que partiram ou que perderam a vida pelas águas do rio: 

Na imaginação do menino, Irene vestia-se agora como uma das donzelas 

encantadas do lago, de que falavam os pescadores, nas madrugadas lentas de tarrafeação 

e linha n’água. Talvez se preparasse ela para o baile no fundo, onde Clara, a moça 

afogada no Araquiçaua, também dançaria, com um colar de goiabas maduras no 

pescoço (JURANDIR, 1994, p. 9). 

No fragmento acima, percebe-se que Alfredo busca uma explicação para o 

desaparecimento de Irene e a morte de Clara, além disso, nota-se que em momento de 

pescaria em que o contato com o rio é maior, o mítico coaduna-se ao momento de 

trabalho do ribeirinho.  

Além do mais, o rio é o amigo inseparável de Alfredo, que “brinca” de pescar 

pelo soalho do chalé onde morava: 

Alfredo fisgara um peixe, talvez sardinha, que bateu de encontro ao 
soalho. Teimosamente, ao querer ver o peixe passar pelo buraquinho 
partia-lhe a cabeça, rogando pragas. Afinal rompe-se a linha, o anzol 
perdido... 

Enfiava agora a linha, sem anzol, com um miolo de pão amarrado na 
ponta e sentia-se puxado de cima para o rio que o espreitava lá de 
baixo. A linha comprida ia embora, fugia pelo quintal. Na imaginação 
de Alfredo, corria pelas marés, redemoinhos e lagos, levada por um 
peixe ou visagem de criança apanhada pelos sucurijus. Não seriam 
aquelas crianças da rua de baixo, agora anjos não do céu, mas do 
fundo, que disputavam com os peixes as sobras de comida e as linhas 
atiradas das janelas do promotor público, do Salu, da Lucíola, do 
chalé? Quando vivas, pediam restos de jantar, o olho comprido para o 
pires de farinha esquecido na ponta da mesa, a casquinha de pão 
jogada no soalho, o osso, com algum nervo e carne, que a Minu roia. 

Puxava a linha sem a isca, acariciando-a entre os dedos, linha molhada 
em tão diferentes zonas de inundação e perigo. Teria roçado as cordas 
do violino no baile de Clara e naqueles redondos mururés vermelhos 
em que as moças são levadas do jirau pelos botos? (JURANDIR, 
1994, p. 17) 

Observa-se que há elementos do real e do imaginário unidos em um único 

momento – pescaria, visagem e boto. Os seres encantados habitam o mesmo espaço dos 
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peixes e, por isso, disputavam com ele as iscas jogadas pelo menino, assim, mais uma 

vez, notamos a relação entre o mundo real e o surreal.  

Se na alma do rio estão as encantarias – o lugar habitado pelos 
encantados; se nas margens estão as casas, as várzeas, os pássaros, as 
palmeiras – o mural da mata ou da floresta; se na epiderme dos rios 
navegam os barcos; no corpo dos rios circulam os peixes. 
(LOUREIRO, 2000, p. 123) 

Água e mito permanecem juntos quando Dalcídio Jurandir “registra outra 

explicação mítica para o fenômeno da pororoca” (FARES, 2004, p. 27). O primeiro 

narrado por Andreza e o segundo, por Alfredo: 

É três pretinhos que vêm pulando na espuma da maresia, brincando, 
fazendo pirueta tanto que, quando a ribanceira tem pedra, eles 
atravessam mergulhando. Mudam de beira e vão aparecer mais adiante 
na cambalhota. Diz-que os pretinhos na volta vêm por terra. Por isto é 
que a pororoca não volta. 

(...) 

Um movimento de assombro e de pânico assaltou o menino na 
montaria sem direção. A onda mergulhou, com os três pretinhos 
invisíveis, para estourar adiante, subindo, com o ímpeto e a velocidade 
de uma cobra boiúna em fuga. Rapidamente o banzeiro envolveu a 
montaria que subiu, desceu na cabeça e na cauda da onda em marcha, 
num embalo vertiginoso e virou. (JURANDIR, 1994, p. 340-341) 

Mas o tio começou foi lhe falando da pororoca da Caviana. 

- Mas viu mesmo? A grande? 

Era como se o tio tivesse conhecido um ente sagrado. Ah se lhe fosse 
permitido vê-la e ouvi-la, nunca mais lhe esqueceria a voz nem as suas 
três cabeças enormes abrindo as bocas de espuma para mastigar os 
matos da margem, partir canoas, revolver o fundo, virar navios... 
(JURANDIR, 1994, p. 78) 

No mais, a água também é objeto de desejo de Alfredo, que sonha lançar-se a 

elas e ir embora para Belém, seu sonho desde a infância, fato este que será concretizado 

ao final do romance: 

A madrugada levava-lhe ressentimentos e inquietudes, vestindo-o da 
inocência e ambição com que queria encontrar e conquistar Belém, 
ver o mundo que os matos e as nuvens escondiam teimosamente. 
Através daqueles cachos de nuvens desenhavam-se ruas, colégios e 
residências, estava na avenida Gentil Bittencourt, a casa número 160 
onde se hospedaria. (JURANDIR, 1994, p. 391) 

Portanto, o elemento ÁGUA possui um aspecto revelador da vida do homem 

amazônico, pois através dela nota-se que este se mostra curioso diante da imensidade 
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que os rios amazônicos possuem, além de auxiliar e fazer perdurar o imaginário da 

região. 

A FLORESTA 

Considerada um dos símbolos da Amazônia, a floresta, composta não apenas por 

árvores, mas também por animais e seres encantados, é um espaço propício ao elemento 

mítico da região amazônica, além de ser, também, um espaço monótono em que o 

homem amazônico precisa se acostumar a viver, conforme afirma Eidorfe Moreira 

(1989, p. 70): 

Vista de cima, ela dá a impressão de uma extensa e contínua massa 
esponjosa, de coloração acentuadamente verde-escura, compondo um 
cenário muito amplo, indistinto e monótono. Vista dos rios, muda a 
perspectiva, a visão é outra, mas a impressão da uniformidade e da 
monotonia não se altera.  

No entanto, essa monotonia é quebrada a partir do contato da floresta com o 

homem, que desde então passa a criar seus próprios mitos – uma espécie de 

comunicação entre homem e natureza. É ela “um lugar de onde o mistério, o 

desconhecido, o imaginário espreitam com mil olhos” (Loureiro, 2000, p. 195). 

A relação que Alfredo tem com a floresta se dá no âmbito do imaginário, pois o 

menino ouve atentamente todas as histórias que a ele são contadas, além de ser, das 

matas amazônicas que ele retira seu objeto mágico, capaz de transformar a vida 

monótona que ele levava em Cachoeira do Arari. 

À medida que a narrativa se desenrola, as histórias dos seres encantados vão 

surgindo e se confundem com a ação de “Três casas e um rio”, uma vez que a floresta é 

uma verdadeira “plantação de símbolos” (LOUREIRO, 2000, p. 194), os quais 

permeiam a narrativa dalcidiana. 

Ao ouvir barulhos misteriosos, D. Marciana afirma ser pessoas mortas que 

querem assustá-la: 

De dia é sempre assim. A velha devia estar na cidade se tratando com 
os doutores. Se ao menos ela fizesse como eu faço, lidando com as 
almas... 

 - Com as almas? 

- Ah, a senhora nem imagina. É uma canseira. Se eu não tivesse 
minhas orações, meu anjo da guarda, nem sei. Nem sei o que 
aconteceria. Pouco durmo certas noites. São os mortos do lugar. Esta 
fazenda se chamava Santo Inácio. E por isto o castigo foi maior. Para 
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que o finado Dr. Meneses veio com a invenção de um nome que até 
hoje não sei chamar? Agora, pra lhe dizer uma verdade, não tenho 
medo. As visagens aparecem e vou ver o que elas querem. Bato o pé 
com elas, ralho, dou conselho, pareço uma mãe delas. (JURANDIR, 
1994, p. 254) 

Outro trecho, que se faz necessário apresentar, é a história do bicho socuba. 

Aqui nota-se que os seres encantados invadem a privacidade dos povos ribeirinhos, os 

quais se deixam seduzir, havendo, assim, a eternização do ente lendário. 

(...) Uma moça também a caminho da roça viu certa manhã um bicho 
de socuba deslizando no chão. Cortou ele em dois pedaços. Ao chegar 
à roça encontrou um desconhecido, rapaz de cabeça amarrada, cinto 
amarelo, calça listrada de cores. Ela deixou de tirar a mandioca para 
ficar conversando com ele. Conversação esse que fez eles dois se 
gostarem assim de supetão e naquele dia mesmo fizeram amores. 

Um ah! saiu de todas as moças num fingido pudor. Vendo-a 
barriguda, o rapaz lhe avisou: olhe, quando você estiver com as dores, 
vá ter a criança ao pé da socubeira. 

- Pensa que a moça estranhou ao menos que ele dissesse aquilo? 
Achou foi natural... Depois se soube que, na hora, a moça foi pro pé 
da socubeira e ah! meas manas... em vez de uma criança viu foi sair 
dela aquela desconforme quantidade de bichos de socuba, saindo... 
(JURANDIR, 1994, p. 279 – 280) 

Segundo José Arthur Bogéa (2003, p. 122) as “visagens e lendas transfiguravam 

os homens”, portanto percebe-se que os entes míticos da floresta, além de serem 

importantes para se fazer comparação entre eles e os homens, possuem uma força 

sobrenatural transformadora e transfiguradora da realidade amazônica. 

Mariinha saltou da rede, espiou e logo voltou para o quarto, dizendo à 
mãe que tinha na saleta um homem preto-preto, mas por demais preto. 
(TCR, p. 76) 

- Foi ferroado pela formiga taoca, D. Amélia. Por isso atrai mulher. 
(TCR, p. 86) 

Dessa forma, o homem amazônico cria seu mundo subjetivo, agregando o 

imaginário estético à realidade objetiva, no entanto isso só é realizado devido a 

afinidade estabelecida entre a floresta e o homem. Esse imaginário, segundo Paes 

Loureiro (2000, p. 127) é fruto de um “estado de sensibilidade aflorada, que se 

confunde com um estado poético”. Sendo assim, pode-se concluir que o homem 

ribeirinho, por possuir uma estreita relação com a natureza, é capaz de (re)inventar o 

mundo real, agregando a ele um mundo simbólico, rico em imagens e seres encantados 

capazes de demonstrar, a esse homem, que a vida, assim como a natureza amazônica, é 
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misteriosa e impossível de ser revelada, cabendo a ele tentar encontrar a senha para esse 

mistério. 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho contribui para o estudo dos romances de Dalcídio Jurandir, 

um escritor que traça uma Amazônia cheia de encantos e que por isso seduz o nativo 

que aqui chega. A análise feita mostrou que a relação do homem com o meio em que ele 

vive se dá de maneira harmoniosa, pois a floresta e os rios são espaços que auxiliam o 

ribeirinho a criar um mundo em que entes lendários o povoam. 

Sendo assim, observa-se que no romance “Três casas e um rio” essa relação é 

existente, principalmente sob o olhar de Alfredo, que mantém uma intimidade com a 

natureza desde as páginas iniciais do romance até o final. É a floresta o lugar em que o 

menino consegue um objeto mágico capaz de levá-lo a um mundo encantado. Sua 

relação com o rio é dada a partir das enchentes em Cachoeira do Arari, pois a água é sua 

cúmplice, sua companheira e objeto de seu maior sonho: morar em Belém. 

Portanto, este artigo se firma na natureza amazônica, a qual se mostra misteriosa, 

mas encantadora, que é descrita tão sabiamente por Dalcídio Jurandir e que me encantou 

ao momento em que li, pela primeira vez, o romance estudado. 
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Imagens de um palimpsesto: 
 a trajetória do herói em Avatar, o filme 

Norma de Siqueira FREITAS* 

Um frio na barriga e uma mistura de êxtase e tensa expectativa caracterizam a 

experiência sensorial singular despertada pelo filme Avatar, de James Cameron (2009). 

Imerso na atmosfera da Pandora cinematográfica, imposta, habilmente, pelo narrador 

cinematográfico, o espectador viaja pelos labirínticos caminhos de grotas e cascatas de 

inigualável exuberância, de folhagens esplendorosas, de flores exóticas, de montanhas e 

paisagens suspensas a flutuar pendentes no espaço sideral. Guiado pelo olho-máquina, o 

olhar espectatorial vislumbra um mundo novo, mas que, no fundo, existe dentro de cada 

ser humano, universo compartilhado no sonhar coletivo dos povos.  

Em nossa escaramuça, durante o curto período de exibição do filme, tal qual 

viajante das nuvens, deslizamos por florestas e vales e mergulhamos no vazio de nós 

mesmos, porém, amparados pelas asas de enormes vertebrados híbridos de bicos 

vorazes e olhar reptiliano. Não somos, apenas, voyeurs passivos deslumbrados com 

cenas e imagens a desfilar diante do espelho de nosso olhar. Interagimos. Na 

cumplicidade catártica da sala escura do cinema, sonhamos o mesmo sonho, 

experimentamos o mesmo desejo. Transcendemos.  

Por que aquele mundo tão estranho parece, ao mesmo tempo, tão familiar? Qual 

seria o motivo da empatia entre a narrativa exibida na moldura da tela e a audiência? 

Qual a razão, grosso modo, da reação tão similar dos espectadores? Dessa espécie de 

sonho solidário? Ou devaneio compartilhado?  

Ora, ao vislumbrar, curiosamente, o paraíso há tanto perdido, mas guardado, 

secretamente, no cofre de nossas recordações, deparamo-nos com nossa consciência 

mítica, com o comportamento padrão dos seres humanos, nomeados de arquétipos por 

Jung. Para ele, faz parte do inconsciente “uma profusão de pensamentos, imagens e 

impressões provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido perdidos 

[aparentemente], continuam a influenciar nossas mentes conscientes” (JUNG, 1977, p. 

                                                 
*Doutora em Letras- Literatura Comparada: literatura/cinema - pela Universidade Federal Fluminense. 
Tese: Estéticas da prisão: diálogos entre literatura e cinema (2008). Mestre em Letras/Literatura 
Brasileira. Dissertação: Da palavra à tela: Chica da Silva, um mito que se constrói (2004). 
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32-33). Em coro com o pesquisador suíço, Boechat ratifica que todos “os seres 

humanos, independentemente de raça ou origem cultural, possuem os mesmos 

arquétipos, isto é, “estruturas básicas” responsáveis pela formação dos “conteúdos do 

inconsciente coletivo” (1996, p. 23). Estudos complementares, efetuados Ken Wilber, 

sustêm que cada pessoa possui, em seu próprio cérebro, formas simbólicas idênticas a 

dos outros humanos, sendo assim, “cada pessoa pode abrigar dentro de si os mesmos 

arquétipos mitológicos básicos” (1991, p. 157), o que, em certa medida, pode explicar o 

comportamento/reação do grupo de espectadores frente à exibição do filme. 

Já percebemos que, na aventura cósmica descortinada no écran, um 

entrecruzamento de vozes se faz presente. Nela, muitas narrativas se confundem, 

integram-se e se completam. E um vasto diálogo se estabelece, ligando os fios da 

tradição aos elos do contemporâneo. Sabemos que as relações dialógicas ultrapassam o 

campo da literatura, estendendo-se a outras modalidades artísticas, que, como os mitos, 

também constituem linguagem. Segundo Bakhtin, toda “a vida da linguagem, seja qual 

for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 

etc.), está impregnada de relações dialógicas (1981, p. 158-159). E o filme de Cameron 

vem a comprovar o postulado, posto que um infinito de relações intertextuais é-nos 

apresentado pela enunciação fílmica, principalmente, relações que remetem ao sonho do 

Eterno Retorno e ao Mito do Herói. 

A conexão perfeita entre natureza e seres vivos, ou seja, entre vegetais, coisas, 

animais e os habitantes azuis – representada, no filme, pelas fibras hospitaleiras de 

perfeita simbiose – acaba por amalgamar sensações dúbias de estranhamento e gozo e, 

ao mesmo tempo, transubstanciar o desejo de comunhão e de transcendência, de re-

ligação com o divino, no eterno desejo de sondar o insondável, de explicar o 

inexplicável, de entender o que é ininteligível. E, nesse desejo, encontramos o narrador 

dessa história de avatares e vilões cobiçosos, a construir uma ambiência regida pelo 

princípio feminino. Ora, na cadeia de interrelações, não nos é possível olvidar que 

Pandora azulada do ano de 2154, de fato, acabe por ressignificar a grande mãe Gaia. 

Não podemos deixar de considerar, também, que à frente do projeto científico da 

criação dos avatares encontra-se uma competente e lúcida cientista: a Dra Grace 

Augustine. E essa não é uma coincidência isolada. Outros indícios confirmam a 

predominância do feminino: a feição amorosa do mundo de Pandora, a presença mítica 

da Grande Árvore ou, ainda, o sistema matriarcal, sinalizado pela da liderança tribal da 

mãe de Neytiri – esta companheira fiel e amorosa preceptora do herói fílmico.  
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Embora seja situada no espaço sideral, conserva os mesmos mitologemas, ou 

melhor, as unidades nucleares dos mitos, de modo que em muito se assemelha à 

Pandora de Hefeso. A personagem mitológica grega, criada a partir do barro, “é uma 

imitação de mulher, mas tão perfeita que pode ser considera uma representação do 

próprio feminino” (BOECHAT, 1996, p. 62). Segundo o articulista, a Pandora hefesiana 

personifica a transição entre natureza e cultura, fundamento que, na tessitura fílmica, 

não deixa de ser retomado. 

Num contínuo das imagens primordiais, a narrativa fílmica recupera a Árvore 

Cósmica. Sabemos que, simbolicamente, em toda árvore, por sua formação estrutural, 

estão inseridos três níveis cósmicos: o subterrâneo, o terrestre e o aéreo, o que pode 

transformá-la em objeto de culto. No emaranhado mítico, tanto a mulher como a árvore 

constituem-se, desde os tempos imemoriais, como simbologia de vida, pois que em 

ambas manifesta-se o princípio da fecundidade. À sombra da Grande Árvore, o homem 

encontra seu refrigério. E por sua sacralidade não poderia ser derrubada. 

Entretanto, diante do poder econômico e do prazer advindo da conquista do que 

é efêmero, o ser humano devasta a natureza, dessacralizando, desse modo, o cosmos. 

(Constatação que não escapa ao texto fílmico em estudo, porquanto, em sua temática 

subjaz um apelo de forte compleição ecológica. Talvez o tecido cinematográfico traga 

embutido em si a reflexão sobre o capitalismo selvagem e suas nefastas consequências 

na engrenagem de todo o universo.). 

Em nossa perquirição intelectual, através do prisma dos estudos mitológicos, 

detectamos, ainda, paralelismo significativo entre a Árvore da Iluminação, em cuja 

sombra Buda se abrigava em reflexão, e as árvores apresentadas pela filmagem. Se, a 

gigantesca Árvore Verde serve de lar para a comunidade tribal, a Árvore Luminosa, tal 

qual um salgueiro iluminado por fachos reluzentes, serve de abrigo ao espírito. Mágica 

pode curar e mesmo trazer a vida de novo. 

Como nas antigas civilizações, o poder iluminatório, advindo de resplandecente 

luz branca, invade os seres que, num frenesi coletivo, evocam Grande Espírito, que 

poderoso é capaz de efetuar, ao final da história, o processo simbiótico de Sully/avatar, 

nosso mutante e especialíssimo herói. Se, num primeiro olhar, morte física tende a 

insinuar-se; na continuidade da sequência fílmica, deparamo-nos com a morte 

simbólica, aquela a impor a perda sacrificial do que é negativo, mas que por sua 

transformação, opera a reintegração bem sucedida de um eu, antes, fragmentado – como 
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o caso de Jake Sully. Na fusão, eis que um “novo homem”, ou um novo ser/avatar se 

faz, reinaugurando, dessa forma, o mito da tradição judaico-cristã. 

Na cadeia intertextual (na qual toda a equipe do filme está inserida, porque um 

filme, como sabemos, é resultado de um grande trabalho em equipe), ousamos afirmar 

haver também apropriações de correntes filosóficas mais modernas. Parece-nos evidente 

a homenagem “cameroniana” aos filosófos iluministas, ardorosos defensores de teorias 

sobre homem natural. Na revisitação do mito, os espectadores contemplam os gigantes 

naturais: seres então de pele azul e calda proeminente, habitantes de aspecto felino, 

fantásticos e puros de uma lua fictícia do planeta Polyphemus, no sistema de Alfa 

Centauro.  

Inegável a atitude catártica reinante na sala escura do cinema. A sensação de 

embriaguez da personagem Jake Sully, o herói crisálida, é fantasia a ser degustada e 

compartilhada por todos os espectadores. Talvez a personagem transubstancie o sonho 

premente da reintegração do eu, isto feito pela busca incessante do paraíso natural. O 

mito do herói se apresenta, de fato, remodelado, embora conserve as características 

essenciais do aventureiro tradicional. Se, no início da narrativa fílmica, sua imagem se 

confunde com a do embusteiro falastrão, aos poucos, o mito se adensa adquirindo os 

matizes da tradição, nos quais encontramos a luta constante por um Ideal, viés peculiar, 

embora clichê, ao arquétipo do herói. 

Como nas conhecidas narrativas épicas, o aventureiro precisa vencer etapas, 

ritos nos quais se incluem iniciação, passagem, vitória. Se, nos relatos antigos, Teseu 

precisou matar o Minotauro para poder resgatar Ariadne do labirinto; igualmente Jake 

Sully precisará iludir o monstro/poder econômico - no filme representado pelo militar 

inescrupuloso, protegido em sua super armadura - para alcançar, enfim, 

reconhecimento, salvando não só a mocinha, mas toda a singular tribo. 

Ora, se, o objetivo primeiro era o de convencer a retirada dos nativos Na’vi, na 

intenção da exploração do unobtainium que, segundo a enunciação fílmica, trata-se de 

um mineral de alto valor mercantil; nas várias incursões ao planeta azulado e surreal de 

Alfa Centauro, a consciência do herói, aos poucos, se transforma. Em contato com os 

hábitos do povo daquele velho mundo novo, o caráter do herói é depurado. E a cobiça e 

o interesse pessoal cedem lugar à luta coletiva de preservação daquele paraíso 

longínquo.  

Obediente aos contornos do mito do herói, durante sua passagem pelo reino de 

mães fortes, árvores sagradas e espaços labirínticos, Sully executa tarefas quase 
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impossíveis. Desafiando perigos, transpassando obstáculos, fazendo amizade e 

suscitando desconfianças vai o peregrino híbrido seduzindo e conquistando o coração da 

princesinha azul de pontaria certeira e agilidade exemplar, como também a confiança do 

povo. 

Ritualisticamente, etapas foram suplantadas e obstáculos simbólicos superados, 

tornando o êxito mais significativo. Segundo considerações de Walter Boechat, “o 

mitologema do herói que enfrenta o monstro, e superando-o, obtém a mão da princesa, 

expressa o drama psicológico de homens e mulheres” na busca incessante da superação 

das dificuldades e no desejo da “integração do inconsciente criativo” (1996, p. 24). E 

nosso herói fílmico parece transfigurar essa ânsia e desejo de superação. 

A tessitura cinematográfica vai mais além no que se refere ao simbólico. O 

movimento de mise-en-abîme deixa-nos antever o jogo especular no qual aparece a 

questão do duplo. As cenas iniciais da narrativa fílmica oferecem pistas nesse sentido. 

Primeiro por Sully suceder a seu irmão gêmeo na experiência científica. Depois, por ele 

dividir-se em homem e em avatar. O personagem, como homem, é deficiente físico. 

Está preso definitivamente em uma cadeira de rodas. Suas pernas jazem sem vida 

própria. Como avatar, desde seus primeiros momentos, sua agilidade corporal se faz 

pungente. Se, a descoberta de tal possibilidade desperta o menino, o puer, que 

freneticamente corre pelo arredor; a habilidade motora reforça o jogo da duplicação. Em 

seu sono de avatar, Jake desafia as campinas, escala escarpas íngremes, viaja no dorso 

de aves monstruosas - entidades a serem dominadas pela força refletida pelo espelho 

dos olhos - configurando o duplo uma vez mais. 

O princípio do duplo rege, desde o início, seu destino e ganha reforço no 

desenvolvimento da narrativa. Sempre conduzido por Neyriti, a outra parte desse 

mesmo espelho, em seu devaneio onírico, oscila entre sua matriz humana – corruptível - 

e sua nova forma. Desrealização, desintegração e transfiguração. Realidade virtual 

possível somente, através do sono/sonho, gestada na cápsula metálica, velada e 

embalada por suportes bem femininos. 

Cabe aqui breve reflexão sobre a função dos sonhos, uma vez que na narrativa 

fílmica situações de sono/sonho são constantes. Segundo o pensamento junguiano, a 

“função geral do sonho é tentar restabelecer a nossa balança psicológica”, visando ao 

“equilíbrio psíquico total”. Além de proteger as pessoas do perigo ainda, compensa “as 

deficiências de suas personalidades” (1977, p. 49). Numa tessitura de conteúdo 

altamente mítico é compreensível situações de sono/sonho, uma vez que elas abrem a 
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possibilidade da transcendência. Ora, para tornar-se avatar, Jake Sully necessita dormir. 

No casulo capsular da nave da corporação científico-militar-industrial, inicia sua 

viagem onírica.  

No jogo pendular entre sonhos e despertares, o herói experiencia a paz 

acolhedora e a brutalidade da guerra. Transita entre o Bem e o Mal (posições 

demarcadas bem ao gosto das produções hollywoodianas). Sully, embora conheça o 

potencial bélico de sua expedição, surpreende-se com o brutalismo e com a covardia do 

corpo militar a que está subordinado. Desespera-se diante do bombardeio pesado e da 

destruição à força de poderosíssimas bombas e lança-fogo, impostos à pacífica e 

fragilizada Pandora. Quer lutar contra os invasores e, ao mesmo tempo, urge despertar 

do sono/sonho mau, no qual o mítico fogo destrói tudo. A redenção ocorre pela opção 

de salvação ao paraíso maculado dos gigantes ingênuos de corpo azulado. 

Assim, entre idas e vindas, proposto pelo movimento oscilatório da cápsula 

estelar, a consciência do herói se expande transitando entre anima e animus - termos 

correspondentes às projeções femininas e masculinas encontradas, segundo estudos 

junguianos, tanto no homem quanto na mulher (cf. RAMOS, 2000, p. 36). Na 

condensação dessas projeções, pois, encontramos Sully e Neytiri: seres a se fundirem a 

partir da repetição da frase “Eu vejo você” no diálogo, em cena, dos dois personagens 

fílmicos. O processo de transubstanciação parece justificar a subversão operada, no 

filme, quando, nas sequências finais, a corajosa nativa mata o monstro. O masculino 

heróico se amalgama à forma feminina – na simbiose anima/animus – e a férrea e 

robótica besta apocalíptica é, enfim, vencida. 

Portanto, nessa insólita e inglória luta entre bons e maus, entre espírito e matéria, 

entre natureza e cultura, vislumbrada no enquadramento da tela do cinema, 

encontramos, de fato, o homem, ávido de religiosidade. Esse ser, envolto por todas as 

eras, é caminhante do tempo na incessante busca por uma essência que imagina ter 

perdido. No desejo de reintegração, fantasia, imagina e cria seus espaços de felicidade, 

universos de infindável esperança, onde heróis atuam a vencer perigos e a conquistar 

mocinhas. No resgate desses espaços de delícias, encontram-se cineastas, roteiristas e 

demais componentes da equipe cinematográfica, que - em sua eficaz relação de 

cumplicidade com espectadores - reatualizam o imaginário mítico, possibilitando o 

acesso a Pandoras fantásticas, onde o sonho do Shangri-lá se torne, finalmente real, 

mesmo que seja, apenas, por alguns instantes – isto é, durante a efemeridade temporal 

de uma projeção fílmica. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



83 
 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 

REFERÊNCIAS: 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução de 
Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981. 

BOECHAT, Walter. “Arquétipos e mitos do masculino”. In: ______ (org.). 
Mitos e arquétipos do homem contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 1966. 

CAMERON, James. Avatar (filme). EUA: Estúdio/Distrib:.Fox Filmes do 
Brasil, 2009. 

JUNG, Carl G. “Chegando ao inconsciente”. In: ______ [et al ]. O homem 
e seus símbolos. Tradução de Maria Lúcia Pinho. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1977. 

RAMOS, Maria Lúcia. Interfaces: literatura, mito, inconsciente, cognição. 
Belo horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

WILBER, Ken. A consciência sem fronteiras. Tradução de Kátia Maria 
Orberg e Eliane F. Pereira. São Paulo: Cultrix, 1991. 

 



84 
 

Insólito: o grotesco nos mitos, lendas e crenças  
propagadas pela narrativa ficcional 

Elita de MEDEIROS23 

RESUMO: Feio, belo e grotesco são conceitos extremamente abstratos. Para 
compreendê-los é preciso observar uma série de quesitos, como o tempo histórico, que 
corresponde à época; a localização geográfica, pois esta delimita certas culturas em 
determinados grupos e, ainda, as questões sociológicas e antropológicas. Esses 
conceitos aplicam-se a inúmeras áreas, desde o vestuário, alimentação, costumes e, 
inclusive, à literatura. Desta forma, o que é belo para determinados grupos pode ser 
grotesco para outros. Faz-se necessária, nesta época de comunicação instantânea e 
acelerado processo de aculturação, uma análise do que representam esses conceitos. 
Contudo, o campo apresenta-se fértil demais, obrigando-nos a uma delimitação que 
possibilite esclarecimentos, sem, contudo, prover uma mutilação deste trabalho. 
Optamos, portanto, em centrar esforços no estudo do Insólito: o grotesco nos mitos, 
lendas e crenças propagadas pela narrativa ficcional, partindo das orais para as 
registradas pela escrita. Ainda assim, o campo de estudo apresenta-se vasto demais, 
sendo necessária a especificação de amostra determinada para este estudo, que 
impossibilitará o esgotamento da discussão. São analisados aspectos de narrativas 
obtidas em pesquisa de campo e de obras literárias de importância consagrada. Para 
tanto, a análise tem por base a luz de autores diversos, que fomentam o 
desenvolvimento deste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Insólito, grotesco, mito, lenda, crença.  

INTRODUÇÃO 

Nosso passado recente mostra que avós eram verdadeiras contistas quando, à 

beira da cama dos netos, transmitiam-lhes contos que aprenderam de seus antepassados. 

Desta maneira, muito da cultura popular foi preservado pela oralidade.  

A origem dos contos remonta às raízes da formação dos povos, pois são 

encontrados em todas as culturas, no mundo inteiro. Boa parte dos contos da região sul 

veio com os colonizadores europeus, outros foram incorporados do folclore indígena e 

dos negros, que trouxeram consigo histórias do continente africano.  A riqueza do 

folclore brasileiro é imensa, mas precisa ser preservada, já que vivemos uma época em 

que tudo ocorre de maneira muito rápida e sedutora, sobrando pouco tempo e quase 
                                                 
23 Graduada em Letras Português e Inglês pela UNISUL. Assistente Acadêmica e docente no Programa de 
Línguas da mesma Instituição. 

Endereço eletrônico: elita.medeiros@unisul.br 
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nenhum interesse pelas narrativas contadas pelas avós que, hoje, fazem parte da mão de 

obra ativa em nossa sociedade.  

A memória folclórica dos povos ainda é base para a (re)criação literária, 

filmográfica, musicográfica e de propaganda. A partir dela desenvolvem-se inúmeras 

idéias, algumas preservando, outras relendo e, ainda outras, trazendo novidades.  

Pouco se têm registrado dos contos orais, principalmente na região sul e tal fato 

por si só já justificaria uma pesquisa para resgate cultural. É necessário, porém, verificar 

aspectos das narrativas que fizeram com que permanecessem sedutoras e o objeto deste 

estudo centra-se no insólito: o grotesco nos mitos e lendas propagados pela narrativa 

ficcional. 

Observaremos, para tanto, aspectos particulares dos contos compilados, 

incluindo menções a obras literárias consagradas.  

O MITO, A LENDA E O GROTESCO 

Marilena Chauí, em sua obra Filosofia (2001, p. 23), afirma que “mito é uma 

narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da Terra, dos homens, (...) 

do bem e do mal, (...) das guerras, do poder”. A palavra mito tem origem grega, 

derivando dos verbos mytheyo, que significa contar, narrar, e mytheo, significando 

nomear, designar. O mito, para os gregos, é um discurso aceito pelos ouvintes como 

verdadeiro, pois o narrador é alguém público, digno de confiança. Esta confiança vem 

do fato de o narrador ter testemunhado a narrativa, ou de tê-la recebido de quem 

testemunhou. A exemplo de narrativa mítica, temos a origem do amor, no nascimento 

do deus Eros24.  

Para definir lenda, recorremos aos dicionários. FERREIRA (2001, p. 453) 

afirma que a lenda faz parte da tradição popular, sendo “narração de caráter 

maravilhoso, em que os fatos históricos são deformados pela imaginação do povo ou 

poeta, (...) ficção, fábula”, e LUFT (2001, p.420) complementa com “história fabulosa 

ou mentirosa, (...) mentira”.   

Podemos afirmar, portanto, que algumas características do mito e da lenda se 

confundem, sendo ambas narrativas. O primeiro busca explicação para algo que o 

homem não encontrava, na época de seu surgimento, conceitos que trouxessem 
                                                 
24 Também conhecido como cupido, nasceu da relação sexual entre a deusa Penúria, sempre miserável e 
faminta, com o deus Poros, sempre astuto e engenhoso, onde, ao final de uma festa para a qual não foi 
convidada, ela come os restos da ceia e dorme com o deus.  
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entendimento; para compreender a segunda, pesquisamos João Alfredo de Freitas (apud 

Cascudo, 1965, PP 52-53), que atribui ao pouco conhecimento científico do povo a 

distorção de fatos, a grande influência das superstições e, conclui-se, ao surgimento das 

lendas.  Elas, talvez, não procurem a explicação do surgimento de algo, mas tentam 

contar o que foi ouvido ou visto, sendo influenciado pela mente fantasiosa ou pelo 

medo.  

Sob este aspecto, podemos afirmar que o contexto histórico é fator de influência 

não apenas no aparecimento dos mitos e lendas, mas em sua manutenção: a mente 

fantasiosa empenha-se em informar o que ouviu de outros, de maneira atrativa, e os 

detalhes precisam prender a atenção do ouvinte/leitor/interlocutor: o grotesco aparece 

nas narrativas. 

Lewis afirma, em sua obra Um experimento na crítica literária (2005), que,  

quando falamos de mitos (...) estamos geralmente pensando nas 
melhores espécies e esquecendo-nos da maioria. Se formos atrás de 
todos os mitos de um povo, provavelmente ficaremos horrorizados 
com o que iremos ler25. A maior parte deles, o que quer que eles 
tenham significado para os antigos ou selvagens, são, para nós, sem 
sentido e chocantes; chocantes não apenas por sua crueldade e 
obscenidade, mas por sua aparente estupidez (...). Acima dessa 
vegetação rasteira e esquálida, os grandes mitos (...) erguem-se como 
olmos. (p.41) 

A idéia do autor vai ao encontro da afirmação de Freitas e ainda complementa 

com a magnífica qualidade de alguns, que estão além do comum. Lewis leva-nos a 

perceber que essa aparente estupidez e falta de sentido para os contemporâneos é o traço 

grotesco. Se buscarmos no dicionário Michaelis o verbete grotesco, veremos o 

significado de “caricato, ridículo, que provoca risos” (2009, p. 431). Esse termo, 

entretanto, é carregado de muito mais significação no sentido literário: no caso dos 

mitos e das lendas, foi um traço que, ousamos afirmar, permitiu sua perpetuação. Nem 

só o belo ou feio apresentam-se como características interessantes nas narrativas: o 

caricato, o que provoca risos - o grotesco, aparecem em diversas obras, míticas, 

lendárias ou não.  

Vitor Hugo, em Do Grotesco e do Sublime, reconhece que  

No pensamento dos modernos (...), o grotesco tem papel imenso. Aí 
está por toda a parte; de um lado, cria o disforme, e o horrível, do 
outro, o cômico e o bufo. Põe ao redor da religião mil superstições 

                                                 
25 No caso de muitos dos mitos brasileiros, apenas ouvir. 
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originais, ao redor da poesia mil imaginações pitorescas. É ele que 
semeia, a mancheias, no ar, na água, na terra, no fogo, essas miríades 
de seres intermediários que encontramos bem vivos nas tradições 
populares da Idade Média. (1988, p. 29)  

Todos esses conceitos são, entretanto, abstratos. Ainda temos que apreendê-los e 

mantê-los em nossa memória, que para Richards (1971), é a “aparente revivificação da 

experiência passada”, que ocorre devida a riqueza e complexidade desta experiência. O 

mesmo autor ainda propõe que esses efeitos devem-se ao “caráter organizado, 

sistemático, do nosso comportamento” (p. 87). Assim, a memória influencia na 

formação do caráter do indivíduo, podendo corresponder não apenas à época e ao local 

onde este vive, mas às influências provocadas por quem ele convive, pelo que ouve – no 

caso das narrativas orais – ou que lê, determinando influências sócio-culturais vistas na 

antropologia.  

INSÓLITO NAS NARRATIVAS 

De acordo com o léxico, o insólito foge às regras, é incomum, anormal (p. 480). 

Ora, mito e lenda são insólitos por natureza, já que são formas de explicar o 

inexplicável. Os conteúdos trazidos pelas narrativas, além de preservar traços históricos 

e antropológicos, ainda mostram o insólito: é o incomum que desperta interesse, 

curiosidade.  

Se observarmos a abordagem de Bakhtin (2003), onde “cada elemento 

concludente (...) pode ser empregado em todas essas tendências (satírica, heróica, 

humorística) (...)é possível a satirização pelo aspecto físico, a limitação, a zombaria (...) 

é possível também a heroificação através da imagem externa (...)”, perceberemos  que 

lendas, mitos, insólito e grotesco servem a um mesmo propósito: o de tornar a 

personagem interessante, tornar quem conta e o que conta interessante, na tentativa de 

ser olmos entre a vegetação rasteira.  

Assim, todos os aspectos da narrativa, seja o que se narra, como se faz e quem o 

realiza devem transcender ao comum: é tornando-se insólito que se perpetuará, se 

espraiará e atingirá um dos propósitos primordiais das narrativas, pois elas não podem 

apenas existir, precisam estar em todos os lugares, sempre.  
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AS NARRATIVAS COMPILADAS 

Para a realização deste trabalho foram compiladas várias narrativas da região sul 

do Brasil, compreendendo a região geográfica do Vale do Rio Tubarão, litoral sul de 

Santa Catarina.  

Nestes contos, podemos perceber traços interessantes e características 

recorrentes: o insólito aparece como recurso narrativo constante. É o incomum que está 

relatado, que transcende o tempo, mesmo sem registro escrito. Os aspectos míticos, 

lendários e grotescos aparecem e reaparecem nas histórias, parecendo que o comum é 

indigno de ser perpetuado.  

As narrativas compiladas configuram o anexo deste trabalho e serviram de base 

para análise, à luz dos teóricos constantes das referências bibliográficas. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O insólito é elemento presente em todas as narrativas, pois configura-se em 

característica atrativa para a perpetuação. Se observarmos os contos presentes no anexo 

deste trabalho, veremos acontecimentos incomuns, como homens vestidos com roupas 

todas brancas em uma região agrícola, incomum para o local em qualquer época; o fogo 

que surge espontaneamente, sem causa aparente; a transformação de uma mulher em 

cadela; fogo no lugar de cabelos: fatos insólitos. Essas mesmas características das 

lendas/mitos da região podem ser consideradas grotescas. Por tratar-se de locais onde a 

maioria da população tem pouca escolaridade, pode-se atribuir essas crenças ao pouco 

conhecimento científico do povo a distorção de fatos, a grande influência das 

superstições.  

Nesse sentido, recorremos a Lewis (2005), pois esses fatos insólitos fazem parte 

da maioria dos mitos esquecidos: não importa o que tenham significado para os antigos, 

para nós eles são chocantes, sem sentido ou estúpidos. Não é o mesmo que a obra de 

Tolkien, por exemplo, que cria toda uma mitologia na trilogia O Senhor dos Anéis, de 

qualidade inquestionável. Por mais insólitos que sejam os fatos nela apresentados, eles 

sustentam-se por um enredo consistente que não se vê nas narrativas compiladas. Mas é 

justamente o fato de possuir traços grotescos que as faz perenes, já que, de acordo com 

Hugo, esses mesmos traços desempenham imenso papel: estar por toda a parte, ser 

disforme, horrível, cômico; semeando miríades de seres intermediários que estão 
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sobrevivendo desde a idade média, muitos sequer sem registro escrito, nem mesmo 

podemos remontar seu surgimento.   

É desta maneira que ficará na memória do que ouve, vivificando a experiência, 

influenciando o caráter de nosso comportamento (Richard, 1971, p. 87).  

Por mais insólitas, mitológicas, lendárias ou grotescas que essas narrativas 

pareçam, elas devem ser registradas não apenas para serem guardadas para a 

posteridade, mas para que atinjam vários povos para que estes tenham conhecimento do 

aqui temos, assim como recebemos esses elementos culturais de outras paragens.  

Longe de esgotar o assunto, o insólito, os mitos, as lendas e o grotesco já são, 

por si só, perenes e dignos de constituírem permanente objeto de estudo.  
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ANEXO A – COMPILAÇÃO DE ALGUNS CONTOS RECOLHIDOS  

A arca 

Voltando da praia para casa, por volta da meia noite, subindo uma elevação, um 

homem viu árvores da floresta de eucaliptos, que ladeava a estrada se curvarem sobre 

ele. Assustado, saiu correndo, olhou para trás e viu, saindo da floresta, uma pessoa toda 

vestida de branco. De longe, parecia um homem. Ainda mais assustado, apressou-se 

para chegar em casa. Alguns metros antes de chegar, dois outros homens pareciam 

aguardá-lo. Quando o viram, começaram a chamá-lo. Carregavam uma arca e insistiam 

para que o homem tirasse o que havia dentro dela. Nesse momento, um vendaval caiu 

sobre o local. O homem saiu correndo e se trancou em casa. Nunca mais viu aqueles 

homens.  

A bola de fogo26 - Lenda I 

Há alguns anos, aparecia uma luz no sambaqui do Camacho que se 

movimentava, passava por algumas casas e depois desaparecia. 

A bola de fogo - Lenda II 

Na localidade de Morro da Cruz vivia uma família que, de geração em geração, 

passava à filha mais velha, quando esta completava 15 anos, um colar de pérolas.  A 

última mulher da família que herdou o colar e, ao lavar roupas num açude muito fundo 

que ficava na propriedade da família, acabou por perdê-lo nas águas. Ela, então, 

mergulhou para recuperá-lo, morrendo afogada. A partir daquela data, passou a aparecer 

nas redondezas, uma bola de fogo que atraía as pessoas para o açude: dizem que é a 

moça, pedindo ajuda para recuperar seu colar. 

  

                                                 
26 Acredita-se que, por se tratar de um sambaqui, seja fogo fátuo, que é proveniente de um gás que se 
desprende de cadáveres em decomposição. Como os sambaquis são verdadeiros cemitérios, é possível que 
ainda haja gás, mesmo não havendo sepultamentos neles há muitos anos. É possível que o movimento seja 
parte da imaginação local. Pode-se acrescentar que esse fenômeno está ligado à lenda do boi-tatá, pois 
este, à distância, dá a impressão de ser uma bola de fogo. 
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A cadela do Camacho27 

Conta a lenda que uma moça, ao completar 22 anos, debochou das coisas28 que 

as pessoas mais velhas contavam, e disse que era tudo uma grande mentira. Acreditaria 

apenas se ela se transformasse em uma cachorra. Passados sete dias, a moça sumiu. De 

acordo com as pessoas do povoado, viveu por sete anos em forma de cachorra, errante 

pelas ruas. Quando recuperou a forma humana, não se lembrava de nada, mas passou a 

acreditar nas lendas contadas pelos mais velhos.  

Cabelos de fogo 

Numa noite tempestuosa, aparecia um cão que ninguém vira antes. O cão da 

família se encolhia e gemia de medo. O cão estranho arranha a porta e, de repente, 

transforma-se num enorme homem peludo com os cabelos de fogo que diz que, se não 

abrirem a porta, matará o cão. Ninguém abre a porta, com muito medo, e o cão está 

morto na manhã seguinte.  

O ouro dos Jesuítas 

Na época das missões, os jesuítas que vieram catequizar os índios da região 

trouxeram consigo toda a sorte de tesouros. Por segurança, resolveram enterrá-los. Para 

marcar o lugar, plantaram uma árvore. Como houve muitas mortes no decorrer da época 

em que estiveram aqui, inclusive em confrontos com os índios, muitos destes 

esconderijos ficaram intocados. Então, cada vez que alguém se aproxima de uma destas 

árvores, à noite, sozinho, aparece uma vela mostrando o lugar. Acredita-se que apenas 

depois que o ouro for desenterrado a alma descansará.  

Luz para o pescador 

Um homem tinha um filho que trabalhava no Rio Grande29 como pescador. 

Todos os anos ele retornava no dia 30.10 e ficava com os pais até a virada do ano. 

Todos os anos, o filho voltava no dia 30 de outubro e ficava na casa dos pais até o início 

                                                 
27 Balneário da região. 
28 Essas coisas: os elementos da superstição dos moradores. 
29 Cidade do Rio Grande do Sul, margeada pela Lagoa dos Patos, pólo pesqueiro da região. 
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do ano novo, quando retornava para o Rio Grande. Um dia ele se atrasou, chegando no 

dia 31, foi assaltado e esfaqueado antes do anoitecer. A família não sabia do ocorrido e 

seu pai, á noite, não conseguia dormir. Foi, então, postar-se à frente da casa para esperar 

pelo filho. Viu muitas pessoas caminhando pelo descampado, todas com velas nas 

mãos, exceto o último da fila, em quem ele reconheceu o próprio filho. Pensando estar 

tonto pelo sono, concluiu que estivesse tendo alucinações por causa da preocupação 

com o filho. Na manhã seguinte, contou à mulher, que disse ser um sinal de que o filho 

estava morto, precisando que se acendessem velas. O velho escarneceu da esposa, mas 

no dia seguinte receberam a notícia do assassinato. O velho foi para o descampado e 

acendeu muitas velas. A ‘miragem’ do pescador nunca mais foi vista.  

O alvoroço dos bichos 

Em algumas noites, os animais alvoroçavam-se, os cavalos corriam, as galinhas 

cacarejavam espantadas, os cães latiam bravos para o nada. Numa dessas noites, o velho 

levantou da cama, como hipnotizado, em direção à lavoura. Seu filho passou a observar 

e percebeu que, nessas noites de alvoroço, o velho saía de casa. Ele decidiu segui-lo. 

Saindo em seu encalço, chamou, gritou, mas não conseguia resposta. Numa noite, antes 

de partir para a roça, o velho levou consigo uma corda. Apesar dos esforços do filho, 

não conseguia impedir o velho, que pretendia enforcar-se. O rapaz, então, ajoelhou-se 

em sua frente e começou a rezar. Dali em diante, tudo mudou: o velho voltou para casa, 

deixou de ser calado e alienado, e nunca mais saiu durante a noite e tudo voltou ao 

normal.  

O lobisomem na ponte 

Um homem saiu à noite para ir ao boteco. Eram cerca de oito da noite e ele 

usava o chapéu de palha de sua mãe.  Atravessava uma ponte de uns 15 metros, quando, 

de repente foi atacado por um enorme cão. Ele não conseguia se desvencilhar do animal, 

apenas se debater e gritar. Um dos moradores do povoado, que estava próximo da ponte, 

ouvindo os gritos, veio para socorrer quem estivesse em apuros. Mas, tão logo chegou à 

cabeceira da ponte, o animal sumiu. O vizinho não acreditava no que acabara de ver, 

mas quando o homem se levantou e ele viu o estado de suas roupas, não teve dúvidas: 

só poderia ser o lobisomem! 
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Mitos sobre a origem do lobisomem 

A maldição está no sétimo filho: uma mulher que tem seis filhos, tendo um 

sétimo, fatalmente esse terá a maldição da lua cheia. 

Um casal que tem mais de sete filhos, o sétimo carrega a maldição: se for 

mulher, será bruxa, se for homem, será lobisomem.  

Quando se tem sete filhos do mesmo sexo, ao nascer o sexto, esse deve ser 

batizado como Sebastião, se for homem, e como Benta, se for mulher, quebrando a 

maldição da linhagem.  

Os lobisomens transformam-se nas encruzilhadas, sempre à luz da luz cheia. 

A fera deve procurar o cemitério antes de raiar o sol. 

A fera foge para transforma-se longe dos olhos das pessoas, pois o espetáculo é 

horrível.  

O lobisomem prefere atacar crianças que ainda não foram batizadas.30 

 

 
30 Essa afirmação nos leva a crer que seja uma das razões da pressa em batizar os recém-nascidos. 
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O Fantástico, Maravilhoso, Estranho e a Auto-Ajuda 
no Mato-Grosso:a obra de Tereza Albues 

  José Alexandre Vieira da SILVA31 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo o de se investigar a presença dos elementos 

fantásticos nas obras: Pedra Canga, Chapada da Palma-Roxa, Travessia dos sempre 

vivos e O Berro do Cordeiro em Nova York, da escritora Tereza Albues. Além dessa 

discussão, o trabalho aborda, também, o intercambiamento do gênero fantástico com o 

maravilhoso, estranho e da auto-ajuda na construção temática das obras de Tereza, além 

de estabelecer em até que ponto, num contexto mais amplo, a busca pessoal de Teresa, 

através da produção de romances marcadamente autobiográficos, pode relacionar-se 

com a procura de uma identidade regional e até nacional e o como o realismo fantástico 

contribui para isso.  

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO FANTÁSTICO, MARAVILHOSO E ESTRANHO 

Podemos, para começar a discussão apontar que o elemento básico 

caracterizador, tanto do fantástico como do maravilhoso, é o insólito, o sobrenatural. 

A presença do sobrenatural no fantástico se dá através da invasão do 

inexplicável no mundo concreto  e cria uma situação angustiante de ambigüidade que 

abala a nossa compreensão baseada na experiência cotidiana. O sobrenatural não é 

aceito nem vivenciado nesses casos, como se dá no gênero maravilhoso, mas constitui 

uma estranheza que coloca em xeque a existência do mundo real e das leis naturais que 

o organizam. 

O próprio Todorov dirá que “o fantástico implica, na existência de um 

acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói [...]” (TODOROV, 

2003, p. 38). 

                                                 
31 Mestre em Estudos de Linguagem (MeEL/UFMT) e Doutorando em Estudos Literários na UFG além 
de Pesquisador do Grupo RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura de Mato-Grosso. Professor 
efetivo do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). 
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No estranho, os acontecimentos podem ser explicados pelas leis da razão – tendo 

os fatos apenas a aparência de serem sobrenaturais por seu caráter insólito, ou seja, seria 

um sobrenatural explicado (Todorov, op. cit., p. 40). No estranho o sobrenatural é 

reduzido ao se fornecer uma explicação aceitável para o fato, como por exemplo: o 

sonho, a loucura, a alucinação, as drogas, a embriaguez, etc. 

Já no maravilhoso, o sobrenatural é aceito, admitindo-se novas leis à natureza da 

narrativa, pelas quais o fenômeno pode ser explicado. É o caso dos contos de fadas, em 

que encontramos animais conversando e não estranhamos, pois compactuamos com o 

mundo do “faz de contas”. Todorov dirá que, no maravilhoso a postura adotada pelo 

leitor é uma postura um tanto alegórica dos fatos que são narrados (ibidem loc, cit). 

Numa síntese: o maravilhoso representaria o sobrenatural aceito; o estranho, o 

sobrenatural explicado – e o fantástico, o sobrenatural que permanece sem ser aceito 

nem explicado. 

PRESENÇA DO REALISMO FANTÁSTICO, MARAVILHOSO, ESTRANHO E 
AUTO-AJUDA NA LITERATURA DE TEREZA ALBUES 

O fantástico-maravilhoso e auto-ajuda em “Pedra Canga” 

É o primeiro livro da autora, cujo subtema do fantástico inserido nele é, sem 

dúvida, o das histórias em que o mal se cristaliza num ser, num objeto ou num processo, 

e interfere em nosso mundo, revelando, de passagem, o quanto é precário o equilíbrio de 

que depende o nosso conceito daquilo que chamamos de real, beirando, na narrativa 

desta obra, ao sobrenatural e as histórias de horror (onde os elementos fantásticos são 

negativados). Em Pedra Canga, percebemos uma certa mistura de todos esses 

elementos. 

A obra narra a história da família Vergare, dona da Chácara do Mangueiral, na 

comunidade de Pedra Canga e que, por conta de seu passado sombrio e misterioso, 

provocará um distanciamento entre os habitantes deste com os moradores da região. 

A trama narrativa funde o sobrenatural e o não-sobrenatural que são trabalhados 

em uma linguagem altamente poética, onde se procurará demonstrar o choque cultural 

(Urbano x Rural)32 entre os habitantes dos dois espaços descritos no romance, resolvido 

                                                 
32 Aquilo que chamo de espaço Urbano e Rural é exatamente, no plano metafórico da obra, a descrição  
díspare desses dois espaços que são corroborados pelo distanciamento entre duas culturas, que é 
marcadamente colocada um Pedra Canga de forma opositiva. Os moradores da Chácara do Mangueiral 
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no texto literário de forma maniqueísta: para os pedra-canguense, os moradores da 

chácara pertenciam ao Mal enquanto que eles pertenceriam ao Bem:  

O que se observa ao longo do romance é que na impossibilidade da convivência 

pacífica entre as duas culturas33 não se aceita como “normal” o modo de vida dos 

chacareiros e por isso os habitantes de Pedra Canga “[...] tentam, através do imaginário 

religioso, compreender o que se passa na chácara vizinha [...]” (MAGALHÃES, 2001, 

p. 237). 

Este veio temático na narrativa da autora presentifica-se, não só nesta, mas em 

toda a sua obra, onde, através dos mitos e das histórias fantásticas que permeiam o 

espaço ficcional criado nos seus romances, procura-se explicar a realidade da qual 

fazemos parte. 

Mas, o que realmente chama a atenção nessa obra é a voz da personagem-

narradora (que se chama Tereza) que no intuito de descobrir e relatar os mistérios de 

Pedra Canga, imprime uma viagem de autodescobrimento espiritual, penetrando nos 

mais recônditos caminhos de seu ser. 

Nesse sentido, aspectos da literatura de auto-ajuda se insere no contexto, 

fazendo, pois esta é a sua finalidade, que 

[...] determinados indivíduos, mal ou bem, meditem sobre a sua 
realidade pessoal, considerando que a circulação desse material é 
responsável pela difusão de um conjunto de informações “a respeito 
de possíveis modos e direções de mudança pessoal que, não obstante, 
deve ser organizado pela pessoa que o recebe em relação aos seus 
próprios problemas[...] (RÜDIGER, 1995, p. 14 e 17) 

A personagem-narradora, em Pedra Canga é marcada pela mesma polaridade, 

pela mesma ambigüidade, que resulta da oposição entre o esforço de um exame do 

anormal e a referência implícita ao verossímil, comandando uma fenomenologia do 

acontecimento, marcado de traços paradoxais entre o natural e o sobrenatural. Segundo 

Bella Jozef este aspecto é característico da ficção fantástico-maravilhosa, em virtude de 

                                                                                                                                               
vem da cidade e por isso são vistos pelos moradores da região como seres estranhos e dotados de 
maldade, o que acaba por colaborar para se criar uma enorme dificuldade de se conviver com a diferença.    
33 Existem várias maneiras de se entender o que é cultura. A primeira dessas concepções preocupa-se com 
todos os aspectos de uma realidade social. Assim cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a 
existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Assim, dentro 
dessa concepção podemos falar da cultura xavante, inglesa e etc. Nesses casos, cultura refere-se a 
realidades sociais bem distintas. No caso de Pedra Canga, para a classificação dos espaços e a 
caracterização do estranhamento dos habitantes daquela comunidade e dos moradores da Chácara do 
Mangueiral , iremos colocá-los em níveis culturais distintos: Rural (Habitantes de Pedra Canga) x Urbano 
(Moradores do Mangueiral) 
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fantasia e realidade se unirem até formar um mundo único e total “[...] realidade e 

fantasia e o mistério está, precisamente, na própria aparência das coisas, em suas 

evidência [...] Ou o homem aceita os valores vigentes, ou os recusa, reorganizando o 

cosmos (JOZEF, 1986b, p. 188)”. 

É sob esta nota tonal, de fantasia e realidade, que em CHAPADA DA PALMA 

ROXA, que é o segundo livro de Tereza Albues, busca aproximar. 

O sobrenatural e o maravilhoso exótico em “Chapada de Palma Roxa” 

 A história de Chapada de Palma Roxa se passa em um vilarejo chamado Porto 

Graça que é abalado pela morte misteriosa de um recém-nascido, cujo corpo fora 

encontrado às margens da “Pedra das lavadeiras”. 

A personagem-narradora neste romance tentará estabelecer, ao mesmo tempo, o 

desnudamento da alma humana apresentando-nos, mais uma vez, duas realidades: a 

vivida e a sentida. 

Segundo Miranda, a borboleta que conversa com a nossa personagem-narradora: 

“Há um universo despercebido fervilhando paralelamente às aparências que você 

conhece” (Albues, 1990, p. 06), ou de acordo com Ana Cigana - que é também uma das 

personagens centrais da história: “Nada pior para a evolução espiritual do que acreditar 

que só existe uma realidade apreendida pelo mundo físico [...]” (ALBUES op. cit., p. 

06). 

A trama romanesca se desenrolará através da investigação criminal, que se 

processa ao longo da obra, implementada pelo delegado da cidade Dr Leopoldo e com 

as intervenções, no plano místico-esotérico, por meio de suas amigas borboletas, que a 

narradora-personagem fará através da conversa que tem com o menino que morreu. 

Esses aspectos deixam claro que os acontecimentos sobrenaturais apresentados 

são colocados, para o leitor, com uma naturalidade tamanha que dá a impressão de que 

não existe nada de anormal, não nos apresentando motivos para colocá-los em dúvida. 

Essa característica tipifica aquilo que Todorov chama de “Maravilhoso Exótico”, 

pois nessa subclassificação do maravilhoso: 

Narram-se acontecimentos sobrenaturais sem apresentá-los como tais; 
supõe-se que o receptor implícito não conheça as regiões onde se 
desenrolam os acontecimentos; por conseguinte, não tem motivos para 
colocá-los em dúvida [...] a mistura dos elementos naturais e 
sobrenaturais é caráter particular do maravilhoso exótico. A mistura só 
existe evidentemente para nós, leitor [...] o narrador implícito no conto 
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situa tudo em um mesmo nível: o “natural”. (TODOROV, 2003, p. 61-
62) 

Como vimos, nessa obra, o real e sobrenatural implicam em uma mesma coisa: o 

natural, que transforma o absurdo em significação, dando sentido ao sobrenatural com 

um objetivo de criar coerência e verossimilhança dentro do discurso.  

O misticismo e a auto-ajuda em “Travessia dos Sempre Vivos” 

Travessia dos sempre vivos é o terceiro livro publicado pela autora (1993) que 

tem como tema a vida do bisavô da personagem-narradora, chamado João Padre, 

homem que rompe com os dogmas da igreja ao largar a batina para se casar com uma 

negra, tornando-se, em Livramento (MT), uma figura contraditória: para uns trata-se de 

um santo para outros apenas um “doido-varrido”. 

Tereza Albues irá considerá-lo como uma entidade “iluminada”, cuja biografia é 

resgatada pela personagem-narradora Taisha (protagonista da obra) e que passa, ao 

longo da trama romanesca, a procura de João Padre: 

Enfrento diariamente dificuldades, temores, perigos, estou em busca 
do quê? De bisavô ou de mim? De fama por realizar a proeza de me 
jogar na estrada e reconstituir orgulhosa os caminhos percorridos pelo 
homem-mito que seduziu e confrontou legiões de homens e situações 
as mais diversas? Mas eu não sou ele, por que pretender agregar o 
meu destino ao de um homem que nem conheci, tentar recompor uma 
imagem recolhendo migalhas soltas ao vento num tempo em que a 
memória das pessoas, das pedras, árvores, rios, não querem ou têm 
medo de registrar? O que eu estava pretendendo? Ser heroína, mártir, 
ou o quê?[...] (ALBUES, 1993, p. 23-24) 

Num sentido metafórico, esta busca representa o percurso que muitos fazem na 

tentativa do que os manuais de auto-ajuda chamam de autodescobrimento espiritual. Aí 

vemos mais uma vez a aproximação da obra de Tereza com o gênero supracitado. 

Francisco Rüdiger, em seu livro Literatura de Auto-Ajuda e Individualismo, 

conta-nos o caso de James Allen, desconhecido poeta inglês, que depois se tornou 

“pregador da auto-ajuda” e que no livro Da pobreza à prosperidade, de autoria de 

Allen, fornece, segundo Rudiger, um relato típico do problema que o afligia: 

[...] a desorientação diante do mundo, a carência de sentido na vida, o 
sentimento de se encontrar irrealizado, a perturbação provocada em 
sua mente pela constante insatisfação dos desejos egoístas[...] levou-o 
a procurar a causa desse mal-estar, consigo mesmo, primeiro fora de 
si, mas o fracasso  ensinou-lhe, todavia, que os verdadeiros motivos de 
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seu sofrimento estavam dentro de si, nos desejos feitos pelo ego, na 
preocupação que dispensava ao seu eu inferior. (RÜDIGER, 1995, p. 
145) 

O fracasso, segundo Rüdiger, ensinou Allen que os verdadeiros motivos de seu 

sofrimento estavam dentro de si, nos desejos feitos pelo ego, na preocupação que 

dispensava ao seu eu inferior. 

A personagem Taisha, de Travessia dos sempre vivos, passa pelos mesmos 

problemas. De forma muito parecida ao relatado em Pedra Canga e Chapada da Palma 

Roxa, tem muitas dificuldades em entender o mundo que a cerca e o sentido da vida. 

Para tentar responder aos seus questionamentos existenciais, ela procurará 

romper, através da busca do seu bisavô, as fronteiras que limitam às dimensões 

vida/morte; físico/metafísico; visando redescobrir-se.  

O fantástico e o auto-biográfico em “O Berro do Cordeiro  
em Nova York” 

De todos os livros de Tereza O Berro do Cordeiro em Nova York, seguramente, 

é o mais engajado politicamente. O veio temático principal da obra é a descrição da 

manipulação do poder no estado do Mato-Grosso exercido, na maioria das vezes, com 

fortes tons de injustiça, discriminação, preconceito e exploração que tanto a personagem 

narradora quanto os seus familiares sofrem no decorrer da narrativa. 

São histórias, baseadas em fatos reais, com impressões profundas da narrativa 

fantástica, como no episódio em que seu pai, depois de fugir de uma fazenda em que era 

escravo consegue, depois da visão que tem de seu avô, já falecido, atravessar incólume 

um rio cheio de piranhas e jacarés: 

Durante três dias papai vagou pelo mato perdido, nem sinal da estrada 
para Três Marias, as lagoas coalhadas de jacarés impedindo passagem. 
Mordido de mosquito, sujo, rasgado pelos espinhos, desorientado, 
faminto, ouviu a voz do espírito do seu avô  João Padre que o mandou 
deitar debaixo de uma árvore de flores roxas. Ele obedeceu, caiu no 
sono, sonhou,  a figura iluminada do avô falou: as flores desta árvore 
cairão sobre você perfumando o seu corpo. Pode entrar nas águas, 
jacarés e cobras serão afastados pelo perfume, não te farão mal. Daqui 
pra frente eu o guiarei. Papai despertou, tinha um lençol de flores 
cobrindo-o, levantou confiante, atravessou sete baías nadando, os 
jacarés quietos, imóveis, indiferentes à sua passagem. Chegou a Três 
Marias irreconhecível, coberto de lama, barba crescida, queimado de 
sol, a pele lanhada, roupas rasgadas, seminu. (ALBUES, 1995, p. 30-
31) 
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Hilda Gomes, em artigo publicado no livro Mapas da Mina: estudos de 

literatura em Mato-Grosso destaca alguns pontos que são muitos interessantes, dentro 

desta discussão do fantástico e da retomada do conceito da mitificação dos espaços e 

personagens presentes no romance.  

Ela dirá que no 

Plano da atualização dos mitos, a fuga de Venâncio resgata o mito da 
terra prometida. Nesse sentido a travessia do pantanal é uma imagem 
atualizada da travessia bíblica do Mar Vermelho. Essa travessia é uma 
travessia sagrada posto que Venâncio se submete antes a um ritual de 
purificação, após o que poderá realizar a travessia do pantanal. O 
perfume das flores sobre o seu corpo paralisa as feras, e a passagem 
do pantanal torna-se possível. Na impossibilidade de construir, 
socialmente, seu destino, resta a recorrência às crenças, resgatando a 
divindade, que é atualizada na imagem de seu avô. A imagem do 
resgate do mito é sugerida ainda pelo nome da fazenda onde Venâncio 
deseja chegar, Três Marias, a terra, portanto três vezes santa. 
(MAGALHAES, Hilda Gomes Dutra In: LEITE, 2005, p. 217) 

Como já falamos anteriormente, este aspecto é característico do fantástico, mas 

penso ser mais que isso. 

O berro do cordeiro em NY não se afasta do discurso personalístico onde à 

marca da narradora se faz muitas vezes presente através de narrativas autobiográficas 

com pinceladas de cores ficcionais. 

Sei que não posso dizer que o gênero autobiográfico seja isento dessa 

ficcionalidade. Sabemos que o próprio ato de contar margeia a ficcionalidade, onde, na 

maioria das vezes, mesmo vivenciando determinados fatos, somos tentados a 

acrescentar “causos” e casos que de verdade não aconteceram. 

É bom que se diga que este aspecto não é característico somente do Berro do 

Cordeiro em Nova York, mas é sinal indelével, como já apontei, em todo o conjunto de 

sua construção literária. 

Na análise que fiz d’O Berro do Cordeiro em Nova York  percebo as relações 

literárias dessa obra com o processo de idealização e construção identitária. Isso se dá, 

na obra, quando a autora relaciona o seu percurso biográfico como uma, possível, 

ligação à revalorização do espaço regional Mato-grossense, aliado a todo um 

imbricamento místico-exotérico e fantástico em sua narrativa. 
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CONCLUSÃO 

A narrativa fantástica tornou-se, na contemporaneidade, receptiva à inquietação 

perante os avanços científicos e tecnológicos; aos devaneios oníricos ou de faz-de-

conta; às angústias existenciais e psicológicas; à sensação de impotência frente às 

opressões.  

O efeito criado por esses textos pode, por conseguinte, cobrir um grande leque 

de emoções: incômodo, surpresa, dúvida, estranhamento, aversão e encanto. 

Qualquer que seja seu pretexto ou contexto, a narrativa fantástica efetua uma 

reavaliação dos pressupostos da realidade, questionando sua natureza precípua e 

colocando em dúvida nossa capacidade de efetivamente captá-la através da percepção 

dos sentidos.  

Em conseqüência disso, o fantástico faz emergir a incerteza e o desconforto 

diante daquilo que era tido como familiar. 

Tereza Albues criou textos em que o mundo cotidiano é mostrado sob uma 

perspectiva diferente da usual. O fantástico em suas obras não cria mundos fabulosos, 

distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas revela e problematiza a 

vida e o ambiente que conhecemos no dia-a-dia. 

Esse "realismo" do fantástico não implica, porém, em uma limitação ou 

pauperização de seu alcance na abordagem de problemas humanos. Antes, é a fonte de 

sua complexidade estética e de representação social.  

Em Tereza, o alcance crítico e estético do fantástico atinge vários níveis, dentre 

os quais se destacam: 

Subtração aos tabus da sociedade ao tratar, veladamente, de tópicos proibidos  

dela; 

Substituição do mundo tangível por uma outra realidade mais elevada e poética, 

para cuja representação concorrem os mitos, os símbolos, as metáforas e a sinestesia; 

Libertação do terror diante da morte e do nada (anulação do indivíduo) através 

da sua representação dentro da narrativa enquanto forma de exorcizar e vencer o medo 

inspirado por eles; 

Representação do absurdo e falta de sentido da vida por meio da criação de 

situações insólitas, incompreensíveis, ilógicas que põem em xeque nossa capacidade 

racional de entender a realidade. 
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Negando a morte e todos os fatores de aprisionamento ou limitação do 

indivíduo, o fantástico em Tereza abre as portas à imaginação, à liberação dos impulsos, 

à experimentação de novos recursos de criação ficcional.  

Esses aspectos são, de certa forma, indicados pela autora ao longo dos quatro 

livros publicados por ela e que analisamos neste trabalho, que considero muito pequeno 

diante da grandiosidade temática e literária de Tereza Albues. 
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O Tempo da Incerteza:  
o Mandarim e o insólito ficcional 

Elisabeth MARTINI∗ 

RESUMO: O presente artigo objetiva destacar as “pistas” que Eça oferece ao leitor n’ 
O Mandarim para que este firme com a obra um pacto ficcional e embarque na aventura, 
tal qual Alice que se deixa cair no buraco atrás de um coelho falante. Cabe também 
destacar o diabo como epicentro da narrativa e perfazer o seu percurso, como figura 
arquetípica, na cultura ocidental e, particularmente, na literatura portuguesa. Há que 
precisar, por fim, em que medida O Mandarim oportuniza ao leitor o estado de incerteza 
que é, como define Todorov, uma das mais evidentes  marcas  do universo fantástico.  

PALAVRAS-CHAVE: estranho, fantástico, maravilhoso, satanismo.  

RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo poner de relieve los "indicios" que  Eça 
ofrece al lector en O Mandarim para que él construya com la obra con un pacto de 
ficción y venga a embarcar en la aventura, como Alicia que cae en el agujero detrás del 
conejo hablante. También son destacables el demonio como el epicentro de la historia y 
hacer de su viaje como una figura arquetípica de la cultura occidental y, especialmente, 
en la literatura portuguesa. Cabe señalar, finalmente, en qué medida O Mandarim le da 
al lector el estado de incertidumbre que es, como Todorov define, uno de los signos más 
evidentes del universo de fantasía. 

PALABRAS CLAVE: extraño, fantástico, maravilloso, satanismo. 

La plus belle ruse du Diable est de nous persuader 
q´il n´existe pàs. 

Baudelaire 

Conto de uma morte anunciada: Cidadão do mundo, Eça de Queirós passou, 

quando adulto, mais tempo fora de Portugal do que dentre os seus patrícios, tendo seus 

horizontes ampliados para muito além da aldeia 

Certamente deixando pra trás a tacanhíssima Leiria ou a Lisboa burguesa, o 

olhar agudo de Eça estaria agora empenhado em acompanhar, a partir do centro, muitas 

das negociações com que se tecia a política mundial. Dentre estas, as relações do 

                                                 
∗ Especialista em Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestranda em 
Literatura Portuguesa, pela mesma universidade, com foco nos estudos oitocentistas e orientação do Prof. 
Dr. Sergio Nazar David. 
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imperialismo inglês com seus territórios em outros continentes particularmente o 

poderiam interessar, dado que, no concernente à Africa e Ásia, Portugal não raro estava 

envolvido (SANTOS: 2001, p.141). 

Fascinado pela cultura oriental, discorreu sobre o tema em artigos jornalísticos, 

que chegaram inclusive ao Brasil As péssimas condições em que viviam os 

trabalhadores chineses em Cuba impeliram o escritor a posicionar-se, quando diplomata 

em Havana, e minaram um caldo de cultura, mais tarde absorvido em seu fazer literário. 

Assim como o Oriente tornara-se um objeto de mundo , o tema do mandarim 

assassinado já grassava pela Europa. A expressão “tuer le mandarim” se disseminara 

pela Europa oitocentista e equivalia a “valer-se de expedientes escusos para benefício 

próprio e em detrimento de outrem”. Eça, portanto, resgata a ideia, vindo a concretizar 

com a sua narrativa uma morte anunciada.Teodoro, um funcionário público de baixo 

escalão, leva uma vida medíocre e, para se distrair, “tinha tomado o hábito discreto de 

comprar na Feira da Ladra antigos volumes desirmanados e, à noite, no meu quarto, 

repastava-me dessas leituras curiosas” (QUEIRÓS: 2004, p.24). Em um desses livros 

amarelados e picados pela traça, Teodoro se depara com  

um capítulo intitulado “Brecha das Almas” e ia caindo numa 
sonolência grata, quando este período singular se me destacou do tom 
neutro e apagado da página (...) “No fundo da China existe um 
mandarim mais rico que todos os reis de que a fábula e a história 
contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a 
seda que veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta 
que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um livro. Ele 
soltará apenas um suspiro, nesses confins da Mongólia. Será então um 
cadáver: e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição 
de um avaro. Tu que lês e és um homem mortal, tocarás tu a 
campainha? (QUEIRÓS: 2004, p.25) 

Desde esse momento, nos perguntamos se Teodoro estava dormindo ou 

acordado e nos defrontamos com a questão-mor da narrativa: tocar ou não a campainha. 

Entretanto, não há tempo para pensar a respeito, nem o texto nos oferece explicações de 

qualquer espécie para o extraordinário do ocorrido. O que nos perpassa é um sentimento 

de naturalização, de um acontecimento com feição familiar, que, no decorrer da 

narrativa, vai ganhado uma conformação estranha; assustadora, até. Ao lado do 

amanuense já se encontra uma campainha, esperando ser tilintada e, diante dele, temos a 

figura do Diabo que o narrador-personagem começara a introduzir nos períodos 

anteriores. As palavras alucinação, magia, cabala, Tentador e sobrenatural compõem um 

novo campo semântico, tal qual  gelo seco na ribalta, para caracterizar a estranheza que 
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gradativamente toma o ambiente. Os novos ares influenciam Teodoro de tal forma que 

até as vírgulas apresentam “o retorcido petulante de rabos de diabinhos” (QUEIRÓS: 

2004, p.26). Quando Teodoro vê diante de si “um indivíduo corpulento, todo vestido de 

preto, de chapéu alto, com duas mãos calçadas de luvas negras gravemente apoiadas ao 

cabo de um guarda-chuva”, estamos aptos a aceitá-lo como o próprio Tinhoso. Dante já 

se referia ao mesmo na Divina Comédia, assim como Shakespeare, Milton e Flaubert. E 

Goethe eternizou o tema em Fausto, onde o demônio, trajando-se como simples 

estudante, sopra essas palavras ao ouvido de Fausto.  

MEFISTÓFELES : - Sou parte da Energia. Que sempre o Mal 
pretende e que o Bem sempre cria. (…)Parte da parte eu sou, que no 
início tudo era, Parte da escuridão, que à luz nascença dera, À luz 
soberba, que, ora, em brava luta, O velho espaço, o espaço à Noite-
Mãe disputa; (GOETHE: 2004, p.139) 

Produto da cultura ocidental, particularmente em Portugal, onde a Inquisição foi 

assaz rigorosa, o Coisa Ruim porta uma infinidade de nomes e epítetos _ Asmodeu, 

Maligno, Inimigo, Tentador, Maldito, Príncipe das Trevas, Coxo, Rabudo - e ocupa o 

imaginário coletivo com tal veemência, até os nossos dias, que não há como considerá-

lo implausível. Teodoro continua a descrevê-lo: “Não tinha nada de fantástico. Parecia 

tão contemporâneo, tão regular, tão classe média como se viesse da minha repartição” 

(QUEIRÓS: 2004, p.26). Essa observação banaliza o universo insólito recém-

construído. Mais uma vez, não sabemos tratar-se o episódio de sonho ou realidade, 

fantasmagoria ou figura concreta. Não há quem avalize a experiência vivida por 

Teodoro, pois ele é o único brindado com tais aparições e prodígios. A fala melíflua e 

metálica que coopta Teodoro _ “Matar, meu filho, é quase sempre equilibrar as 

necessidades universais. É eliminar aqui a excrescência para ir além suprir a falta”. 

(QUEIRÓS: 2004, p.30) _ nos afasta dos cerceamentos que o coletivo nos impõe, para 

que raciocinemos dentro de uma lógica própria e amoral. Tortura realmente chinesa: o 

narrador-personagem acossado pela visão do mandarim torna-se mais e mais taciturno, 

embalde todos os esforços para gozar as delícias da abundância desregrada. O 

mandarim cresce na ordem direta da dissolução identitária de Teodoro. Ele tem de se 

haver com a sua própria Consciência, em meio à sucessão de remorsos e aplacações 

Debalde eu replicava à Consciência, lembrando-lhe a decrepitude do 
Mandarim, a sua gota incurável... Facunda em argumentos, gulosa de 
controvérsia, ela retorquia logo, com furor: - Mas, ainda na sua 
atividade mais resumida, a vida é um bem supremo; porque o encanto 
dela reside no seu princípio mesmo, e não na abundância de suas 
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manifestações! Eu revoltava-me contra este pedantismo retórico de 
pedagogo rígido; erguia alto a fronte, gritava-lhe numa arrogância 
desesperada: - Pois bem! Matei-o! Melhor! Que queres tu? O teu 
grande nome de Consciência não me assusta! És apenas uma 
perversão da sensibilidade nervosa. Posso eliminar-te com flor de 
laranja. (QUEIRÓS: 2004, p.48) 

E, no entanto, a personificação da Consciência, tal qual o Grilo Falante, aumenta 

consideravelmente a gravidade da ação impensada do protagonista, pois nada havia de 

mais caro ao homem de “fin de siècle” do que pautar-se pelos desígnios da Razão 

A consciência de Teodoro não é do mesmo quilate. Felina deixa-se 
acariciar. Feminina, deixa-se seduzir. Mas morre Ti-Chin-Fú e ataca. 
Não larga mais o seu homem. Eis o chamado remorso, de que tanto 
falava o vigário saboiano. Mesmo que Deus não tivesse visto o dedo 
de Teodoro apoiado no botão fatal, ai do amanuense! O juiz delegado 
do soberano juiz lá estava dentro dele. Contra o remorso, de que vale 
o segredo do crime? (MARTINS: 1967, p.25) 

Desesperado por aplacar o “juiz soberano”, passa a vislumbrar um modo de 

reparar o seu erro, dividindo os seus milhões com a família do mandarim. Família essa 

que, assim como o próprio mandarim, é ficcionalizada, pois emerge da imaginação 

atormentada de Teodoro. Ele vai para a China e deixa de ser, por algum tempo, o 

milionário: “(...) substituir-me-ia à personalidade desaparecida de Ti Chin-Fú” 

(QUEIRÓS: 2004, p.55). Ao embrenhar-se pelo interior da China, atrás do suposto Ti 

Chin Fú, Teodoro chega às raias do grotesco, ao ser corrido da aldeia pela turba 

incivilizada e insaciável. Apesar da escapada nos remeter ao gótico _ o arbusto negro, 

os esquifes; o cheiro abominável e o líquido viscoso que escorria do caixão _ o 

resultado do relato é inegavelmente cômico, pois como salienta Teodoro 

Quando me punha a pensar que viera desde os confins do Ocidente 
para trazer a uma província chinesa a abundância dos meus milhões, e 
que apenas lá chegara fora logo saqueado, apedrejado, frechado – 
enchia-me um rancor surdo, gastava horas agitando-me pelo quarto, a 
revolver coisas feras que tentaria para me vingar do Império do Meio! 
(QUEIRÓS: 2004, p.89) 

Por fim, quando pensa ter apaziguado o mandarim, Teodoro torna a vislumbrá-lo 

e, na busca desesperada por apaziguamento, tenta voltar a viver como antes, o que não 

mais será possível. Nem ele nem os outros são os mesmos. E nem mesmo o 

“personagem vestido de preto com o guarda-chuva debaixo do braço”, quando 

interpelado, lhe aponta solução 
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- Livra-me das minhas riquezas! Ressuscita o Mandarim! Restitui-me 
a paz da miséria! Ele passou gravemente o seu guarda-chuva para 
debaixo do outro braço, e respondeu com bondade: - Não pode ser, 
meu prezado senhor, não pode ser...Eu atirei-me aos seus pés numa 
suplicação abjeta, mas só vi diante de mim, sob a luz mortiça do gás, a 
forma magra de um cão farejando o lixo. (QUEIRÓS: 2004, p.102) 

Ao final da narrativa, Teodoro deixa entrever a “ruína humana” que se tornou. 

Ficou rico. Mas longe de lhe trazer a felicidade idealizada, os muitos milhões de contos 

precipitam o seu desengano com as pessoas mais próximas, as amantes e as instituições 

como a igreja, o governo e a imprensa. Pior do que tudo, juntamente com o dinheiro 

vem a onipresença do mandarim 

Era ele, outra vez! E foi ele perpetuamente! Foi ele em Cingapura e 
em Ceilão. (...) Quando desembarquei em Lisboa, no cais das colunas, 
a sua figura bojuda enchia todo o arco da rua Augusta; o seu olho 
oblíquo fixava-me – e os dois olhos pintados do seu papagaio 
pareciam fixar-me – também... (QUEIRÓS: 2004, p.100) 

O constructo ficcional: vigas à mostra: Apoiando-me nas teorias de Todorov, 

tenho como inferir que as muitas incertezas que permeiam o texto são construídas 

magistralmente pelo narrador. O recurso no tempo imperfeito, nos apresenta os seus 

hábitos passados, o que nos permite entrever rotina e familiaridade . Um ambiente 

doméstico que, no decorrer da narrativa, ganha um aspecto ameaçador. “Nesse tempo 

vivia eu  (...) A minha existência era bem equilibrada e suave (...) Aos domingos, 

repousava: instalava-me e admirava.” (QUEIRÓS: 2004, p.21). A esgrima tempo 

passado “versus” tempo presente possibilita também ao leitor perceber a cisão entre os 

dois “eus”: o que Teodoro fora: ingênuo, praticamente “feliz” na sua ignorância e 

pobreza, porque dono de si, em contraposição ao Teodoro de hoje: despersonalizado e 

privado da sua paz.    O uso da hipérbole surge como veículo para o humor e a sátira 

Atulhei as algibeiras devagar, aos punhados; e na rua, icei-me para 
uma caleche. Sentia-me gordo, sentia-me obeso; tinha na boca um 
sabor de ouro, uma secura de pó de ouro na pele das mãos; as paredes 
das casas pareciam-me faiscar como longas lâminas de ouro; dentro 
do cérebro ia-me um rumor surdo onde retilintavam metais _ como o 
movimento de um oceano que nas vagas rolasse barras de ouro. 
(QUEIRÓS: 2004, p.40) 

A própria aparição massiva do mandarim, que o narrador-personagem entende 

como persecutória, sofre um processo de hiperbolização, ocupando mais e mais o 

espaço físico e o espaço narrativo. Além disso, percebemos vários textos dentro de uma 
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só narrativa. A começar pela sobriedade do prólogo, que sugere uma “moralidade 

discreta” e funciona como contraponto ao fulgurante trecho de “Brecha das Almas”, 

cujo intuito maior é seduzir o leitor _no caso, Teodoro _ para o campo mágico, 

induzindo-o a tilintar a campainha. Os dois textos, indissociáveis, funcionam como um 

“jogo de espelhos”, como diz Gilda Santos, onde o ilusório se desdobra ao infinito: tom 

ameno x tom cabalístico; fantasia com moralidade x pergunta “algo” imoral. Observo 

também que as noções de tempo e espaço são substancialmente ampliadas na narrativa. 

No prólogo, há uma indicação temporal, mas Teodoro narra, no presente, um episódio 

ocorrido em sua vida, em tempo remoto. As referências espaciais são mais 

pormenorizadas, como é o endereço da pensão da Dona Augusta, de onde Teodoro parte 

para o mundo: a Europa civilizada e a China exótica. O exotismo é apropriado por Eça 

como forma de desconstrução da premissa romântica, como no episódio em que foge da 

aldeia chinesa, o qual remonta o gótico . Trata-se, como nos faz ver Miraglia,  do “locus 

horrendus”, no qual a noite, a escuridão,o seio da floresta, a negritude de cena e de 

espírito, nos remetem, por meio desse campo semântico, para o “lado escuro da força”, 

onde predomina o mal. Irène Bassière defende que, apesar da exegese de Todorov a 

respeito da literatura fantástica funcionar como um verdadeiro paradigma para a leitura 

de narrativas marcadas pelo fantástico, alguns pontos são passíveis de contestação, a 

começar pela imanência do texto. Bassière defende que, além das pistas estruturais 

encontradas em suas linhas, consta também um diálogo com o que é exterior ao texto, 

que o torna verossímil e faz com que o leitor compre a ideia. Ou seja, a contribuição do 

mundo social e o próprio universo mental são sólitos determinantes para ancorar o 

insólito da narrativa, como nos faz lembrar Vera Lúcia Dietzel 

O mandarim não é somente uma narrativa sobre o cair em tentação 
através da ação do Diabo, mas também reflete a tensão ideológica 
presente nas contradições entre o indivíduo como ente cultural ligado 
a tradições, convenções, religião, aspirações, relações sociais 
(trabalho, família, comunidade), resumidas e concentradas no 
inconsciente coletivo, que pressiona o sujeito a inventar ou adotar uma 
conduta não necessariamente original, mas dependente do simbolismo 
coletivo. (DIETZEL:2002, p.55) 

O crime não compensa? Cabe, por fim nos perguntarmos se o conto de Eça, 

repleto de voltas e reviravoltas conduz a um final exemplar. Se tornarmos ao prólogo, 

verificamos que o mesmo nos oferece fantasia, sem abrir mão de uma “moralidade 

discreta”. Teodoro, conclui que não foi feliz com sua decisão e aconselha com a 

credibilidade de quem aprendeu com o sofrimento: “Só sabe bem o pão que dia a dia 
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ganham as nossas mãos: nunca mates o mandarim! (QUEIRÓS: 2004, p.103). 

Entretanto, quando pensamos termos chegado à moral da história, as últimas linhas nos 

desassossegam: “nenhum mandarim ficaria vivo, se tu, tão facilmente como eu, o 

pudesses suprimir e herdar-lhe os milhões, ó leitor, criatura improvisada por Deus, obra 

de má argila, meu semelhante e meu irmão!”(QUEIRÓS: 2004, p.103). Parafraseando 

Baudelaire, Eça instila a última nota irônica à lição de moral, introduzida, sem 

ingenuidade, por uma adversativa, e aproveita a oportunidade derradeira para manter a 

ambigüidade que permeou toda a narrativa. Ou seja, apesar de realista por convicção e 

estilo, Eça de Queirós não se absteve de seguir caminhos outros para os quais lhe 

transportou o seu fazer literário 

porque a sedução da fantasia e do idealismo, representada pela carta-
prefácio d’O Mandarim, abriu caminho, de novo, a uma atitude 
estilística muito mais imaginativa e desenvolta: quando, exactamente 
n’O Mandarim, deparamos com expressões como”verguei o 
espinhaço”, lépido Couceiro” ou sonolência grata”, o que, a partir 
delas se nos revela é um Eça interessado nos aspectos recônditos do 
real, mais do que nos visíveis, nas componentes psicológicas das 
figuras que retrata e não apenas nos seus traços físicos. (REIS: 2005, 
pp.107-108) 

Por mais longe que vá, Teodoro não tem escapar de si próprio, seu maior e mais 

implacável juiz e, apesar de todo o poderio conquistado, não tem como desfazer o 

malfeito. Eça expõe, desse modo, as idiossincrasias da personagem e suas vicissitudes, 

“numa metafísica do real e do imaginário”. Nesta perspectiva, “a literatura fantástica 

nada mais é do que a má consciência desse século XIX positivista” (TODOROV: 2004, 

p.166). Quando dirige seu olhar arguto para Teodoro, Eça, na verdade, olha pra dentro 

de si, para dentro dos seus pares, para dentro do homem oitocentista, que vivia as suas 

contradições diariamente e, na vida comezinha, inocula o inusitado. “Quase cheguei a 

acreditar”: eis a fórmula que melhor resume o espírito do fantástico. “A fé absoluta, 

assim como a incredulidade total, nos levam para fora do fantástico; é a hesitação que 

lhe dá vida.” (TODOROV: 2004, p. 150). Esse é o liame que nos mantém, leitores 

contemporâneos, atados a uma narrativa centenária, mas permeada por muito do que, 

ainda hoje, nos faz pensar e diz respeito à nossa própria vida.  

  

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



111 
 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 

REFERÊNCIAS: 

 QUEIRÓS, Eça de. O Mandarim. Lisboa: Relógio d´Água Editores, 2004.  

BESSIÈRE, Irène. “El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza”, 
In: Teorias de lo Fantástico. [s.l.]:[s.n.], s/d. 

ROAS DEUS, David (org). Madrid. Arcos Libros, 2001.  

DIETZEL, Vera Lúcia. Reflexões em Torno do Discurso Fantástico: O 
Mandarim de Eça de Queirós. Ponta Grossa. Revista Uniletras. 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2002. 

GOETHE, Johann Wolfgang Von. Fausto. 1ª parte. Tradução [Jenny 
Klabin Segall]. São Paulo. Editora 34, 2004.  

MARTINS, António Coimbra. “O mandarim assassinado” In: Ensaios 
Queirosianos. Lisboa: Publicações Europa-América, 1967.  

REIS, Carlos. O Essencial sobre Eça de Queirós. 2ª ed. Lisboa: Imprensa. 
Nacional-Casa da Moeda,. 2005. 

SANTOS, Gilda. “O Mandarim: uma fábula prefiguradora da 
globalização?” In: Voz Lusíada. nº 16. São Paulo: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001. 

TODOROV, Tzvetan. As Estruturas Narrativas. Tradução [Leyla Perrone-
Moisés]. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

 



112 
 

O insólito e o duelo entre Tânatos e Eros  
nas obras de Farnese de Andrade. 

Janaína Laport BÊTA∗ 

PRÓLOGO 

Farnese de Andrade e a desnorteadora poética que enforma obras em angústia. 

Obras-cápsulas que evidenciam nossa humana condição: a existência - intervalo entre 

nascimento e morte. Somos seres em suspensão. Na visualidade erótico-lúgubre das 

obras de Farnese a proximidade com a escrita do pensador francês George Bataille, em 

questões relativas a experiência interior que diz do homem e da condição do ser que 

oscila entre descontinuidade e continuidade. Dialética vida-morte - O erotismo abrindo 

para a morte (continuidade), e a morte se firmando como negação da duração individual 

(descontinuidade). Viver é estar encerrado em corpos-cápsulas descontínuas. A 

consciência da finitude brada a fraqueza de todas as sínteses, conduzindo-nos ao limite 

do possível. Cruzar essa fronteira é criar. É entregar-se as pulsões de Eros. 

Para Bataille, o erotismo configura um dos aspectos da vida interior do homem - 

ainda que, por vezes, assim não pareça, visto que o objeto de desejo é quase que 

incessantemente buscado fora; constitui o próprio movimento do Ser em nós mesmos, 

sendo o que nos leva a pôr-nos em questão. Neste movimento, a síntese dialética - 

transgressão versus proibição. Para Bataille a experiência interior do erotismo exige 

daquele que a faz uma sensibilidade à angústia que fundamenta todas as proibições a 

serem transgredidas. Angústia – principal fio na poética de Farnese de Andrade. 

Guarnecendo nosso olhar pensadores e escritos outros, entre eles Platão e Otávio Paz. 

Na visualidade dos objetos religiosos apropriados pelo artista, ex-votos e 

oratórios profanados e re-sacralizados em arte - corpo que fundamenta a transgressão. 

Referência explícita à sensibilidade religiosa que, segundo Bataille, une estreitamente, 

desejo e terror, prazer intenso e angústia. A transgressão fundamenta a proibição, a 

angústia dá corpo à consciência do transgredir que legitima proibições por nós mesmos 

firmadas. Para o pensador francês o movimento do amor, levado ao extremo é um 

                                                 
∗ Mestranda em Ciência da Literatura, área de concentração Poética – linha de pesquisa: Poética das 
Diferentes Linguagens. UFRJ/CAPES. 
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movimento de morte, sendo esta, sempre, a consciência que dela temos. Na poética de 

Farnese a consciência da morte e a angústia que desta certeza advém é patente. Para 

Bataille só a morte pode ser solução para seres que se multiplicam. Imaginar um mundo 

em que a engenharia genética assegurasse o prolongamento da vida humana seria evocar 

um pesadelo, pois para lá de um certo tempo nada restaria a ser entrevisto; reinando no 

fim, de todo modo, a morte, invocada pela superabundância da vida. Na poética do 

artista Farnese, nascer é estar para a morte. Viver seria então estar a beira do abismo. 

“Se o abismo é profundo e não há como suprimir, podemos, em comum, todos nós, 

sentir a vertigem deste abismo (...), ele é a morte, e a morte é vertiginosa e fascinante” 

(BATAILLE:1980, p.14). 

A poética de Farnese não é paz, tão pouco hedonismo – é suplica, guerra, 

angústia. Em sua tecitura vastidões desérticas, solares, demarcadas na experiência do 

homem consigo mesmo. Na gênese das obras sacralidades profanadas em apropriações: 

objetos de fé originários das salas de milagres [memoriais ao sofrimento], pequenos 

oratórios curtidos em murmúrios de ave-marias, neles deixamos nosso desespero, 

nossas súplicas, nossos pedidos de perdão “(...) há neles o mesmo anonimato das tábuas 

de corte e das mesas de açougue, adicionado aos mistérios divinos e asegredos íntimos; 

pois em vez de sangue, neles foram derramados lágrimas” (COSAC: 2005, p. 41); 

mobílias por vezes carcomidas, calejadas de servilidade, fotos que eternizam os que já 

foram; bonecas mutiladas [impregnadas do choro de meninas as quais pertenceram ou 

não]; a escolha elege peças que emergem da dor. Objetos a se tornarem fragmentos de 

outros, transpostos à esfera daquela que oscila entre o sagrado e o profano - a Arte. 

A persistência do devir ex-voto - carne de sua experiência interior, que não 

celebra cura, tão pouco, vida - advindo não de uma autobiografia de fé, mas da 

experiência corporificada em poética de silêncio, angustia, riso, e erotismo. O artista 

transpõe seus limites, e se aproxima do sublime na medida em que abrevia a distância 

que se interpõe entre o homem e o extremo do possível - delimitação fronteiriça entre 

razão e êxtase, pequenez e grandiosidade, morte e vida, medo e galhardia. 

Farnese, na habilidade de transformar o particular em universal, avizinha-se do 

extremo do possível. Em sua arte objetos impregnados da ausência de esperança – um 

estado de desespero solar34 que nos conduz à vertigem da escrita de Georges Bataille 

sobre a angústia como meio de saber, que conduz ao limite do extremo - onde o extremo 
                                                 
34 “O desespero é simples: é a ausência de esperança, de qualquer engodo. É o estado das vastidões 
desertas e – posso imaginar – do sol”. (BATAILLE:1992, p.44) 
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do possível não é menos vida do que o conhecimento. Supõe riso, êxtase, aproximação 

aterrada da morte, agitação incessante do possível e do impossível. 

Por matéria transubstanciada pela capacidade criadora, angústia - que desde 

remotos tempos fundamenta proibições através das quais os primeiros homens se 

opuseram ao movimento cego da vida.  O artista realiza transgressões visuais. Ao 

aproximarmo-nos de seus objetos somos tragados pela densa atmosfera melancólica que 

os envolvem na corporificação da finitude. São clamores de morte em vestes religiosas 

que nos envolvem em traços de erotismo35: o fim que seduz como promessa de 

continuidade é o mesmo que distancia, na consciência do violento ato do romper a 

descontinuidade. Clamores de morte repelem; intrigante beleza arrasta para junto. No 

fruí-los, o arrostar a angústia.  

Interdições imemoriais advindas das cercanias da infância: proibições, censuras, 

espectros indissolutos, indissolúveis, arqueiam seus ombros. Exorcizá-los – reuni-los 

em um só espaço, confiná-los todos a um só tempo, aprisioná-los em obras – 

enigmáticas, quase indecifráveis. Justapõe objetos, mescla-os, arranca-lhes a origem, a 

utilidade. Despe-os de sua forma primeira, traveste-os em outro, dando corpo a figuras 

perturbadoras, inexistentes no acervo imagético dos seres, meio-termos, alegorias da 

morte, repletas de emoção poética capaz de tocar-nos de modo incomum – “objetos de 

perplexidade”.  

A poesia aterradora, desesperançosa, abrigada em suas imagens, introduz o 

estranho pela via do familiar, e nos arrasta. No tornar plástico, tangível - torturas, 

mutilações interiores - coloca-nos diante da plasticidade da morte, desvelando o que 

nela é movimento. Na angústia erótica a esperança de alcançar o que arde no desejo do 

humano, que se sabe solitário e descontínuo: a continuidade. Disseca objetos e homens 

– em suas obras pedaços de sonhos, desejos, mesquinharias - desenho cruel e real do 

que somos. A vida sendo comandada pelo mesmo medo que cambia fé e esperança; o 

lenitivo: morte idealizada. A compreensão da morte, a finitude da carne, a brevidade 

torturante do tempo – atos da tragédia humana.  

No passado a perda, o que se foi não volta – o rio da vida corre e não retorna. O 

lugar-memória inquietante, cruel, faz do artista Farnese o guardião dos destroços, 

                                                 
35 “A experiência interior do erotismo exige, daquele que a faz, uma sensibilidade à angústia que 
fundamenta a proibição, tão grande quanto ao desejo que teve de a infrigir. É a sensibilidade religiosa que 
une sempre estreitamente o desejo e o terror, o prazer intenso e a angústia” (BATAILLE:1980,p.35):. 
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tragédias, dores. Em seus objetos, relatos-lembrança36 - rancores, depressões, recalques. 

Produtos de vivências próprias ou alheias (condição de possibilidade de esquizofrenia 

artística: outrar-se). Garimpeiro - debruçado sobre o oceano do tempo busca materiais 

que encerrem sensações perdidas, memórias inconfessas – o inconsciente, afetividades, 

religiosidade [ainda que de outra ordem]. Das dores que sacraliza, a maior: morte. Em 

relação de sagrada ironia estabelece flerte com a mãe de todos os mistérios.  Na 

sacralização da morte, a angústia, o riso e a libido conduzem ao êxtase - sua arte. Para o 

pensador Georges Bataille o que torna a face da morte angustiante é a necessidade que o 

homem tem da angústia. Subtraindo esta necessidade a morte parece fácil. Morrer mal 

nos distancia da natureza e engendra-nos em ilusório e humano mundo moldado pela 

arte – o trágico.  Paradoxalmente a morte absolve da angústia, revelando-se consolo 

contra a consciência do sentir. “É neste mundo trágico, artificial, que nasce o êxtase. 

Sem dúvida todo objeto de êxtase é criado pela arte” (BATAILLE: 1992, p.79). 

DO SILÊNCIO E DA ANGÚSTIA 

“Mas onde desembocam afinal as ondas de tudo 
que há de grande e sublime no homem? Não há, 
para essas correntes, um oceano? Seja este oceano: 
haverá um”. 

 (BATAILLE:1992, p. 35)  

Ondas anti-sonoras emergem do cerne das obras e quebram na praia do que 

somos. Por espuma branca a sensibilidade estética a bordar a superfície lisa das obras.  

Suspensa, inserida no silêncio abissal da resina, uma explosão de vida. Na condição 

antagônica do que sequer murmura, ela, a vida, que costumeiramente grita, transfigura-

se naquilo que cala, morre. Ausência das palavras, dos sons, do ar que os propagam - no 

vácuo do silenciar poético proliferam-se rumores da morte. Na dialética da existência 

proposta por Farnese, morte é tese, vida antítese. O silêncio brada a fraqueza das 

sínteses - é arauto da humanidade do homem: angustiante consciência da morte. A 

palavra silêncio é ainda um ruído. 

                                                 
36Charles Cosac (COSAC:2005) diz, ao discorrer sobre os relatos de dor, solidão, complexos etc em 
Farnese, que sua obra é exclusivamente autobiográfica. Discordo neste ponto do autor, pois ainda que a 
obra do artista parta do individual, de suas vivências pessoais, e sua angústia esteja presente entre os 
materiais utilizados, sua obra trata de assuntos universais. O termo “exclusivamente” a meu ver é 
restritivo.  
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O silêncio que se segue à consciência da morte em Farnese é linguagem, não 

esconde, mostra; é poesia. “E a poesia nos faz tocar o impalpável e escutar a maré do 

silêncio” (PAZ: 1995, p.11). Exprime angústia inerente a tudo que é humano. Seus 

objetos: ex-votos [possível leitura] - ainda que o relato seja antes de descrença - torna 

tangível a experiência calcada na angústia de perceber esboçado na pauta dos seres 

notas que compõem uma sinfonia de allegros e adágios - vida e morte regidas pelo 

tempo: limite, prisão – ao homem restando apenas a certeza do fim.  

Sob a superfície fria das obras Viemos do Mar [1978], [1986], Farnese é o 

criador, age, estagna. Congelamento [sensação de] - propriedade inerente às resinas – 

evidencia a breve lacuna entre nascimento e morte. Resolução formal que avia 

possibilidades de transmitir, sacralizar, oceanizar sentimentos relativos às vastidões 

desérticas do homem, onde a insignificante condição de ser mortal impera e cala na 

alma angustiada. Tempo suspenso, estagnado, congelado em poliéster [futuro-presente-

passado]; o vazio, a não eternidade. Viemos do Mar – a consciência, apenas uma 

pequena interrupção entre o nada e o nada - o vir-a-ser, o estado fetal, em silêncio diz de 

nossa condição, onde somos o que somos sem ousar sê-lo, sendo a experiência humana 

apenas embrionária em nós. Não obstante temos a vontade de ser tudo, e esta vontade 

nos rouba estabilidade, despedaça-nos. A Angústia parece constituir a humanidade. Em 

Georges Bataille o ultrapassar a angústia é instaurar humanidade. A vida sendo sempre 

excesso, em interminável esgotar-se [de forças, recursos], movimento contínuo: 

destruir-criar. 

Homem, sobrevivente dos excessos do erotismo, da violência superabundante da 

pletora sexual imprescindível ao manter-se da vida no ato da procriação. Na prostração 

que se segue ao ato o experienciar de pequena morte. Na cristalina beleza da obra 

Orgasmo [1968], Farnese e o eco à voz de Bataille. Nascimento e morte a constituirem 

duas extremidades de uma mesma solidão. Para o escritor “nunca devemos esquecer que 

a multiplicação dos seres é solitária como a morte”. (BATAILLE:1980,p.77). No 

nascimento o ser lançado ao mar, na morte o símbolo da retirada das águas que se segue 

à violência da agitação. Nascimento e morte - abertura e coda da sinfonia humana, 

sendo a vida apenas o ruído lacunar entre o nada e o nada. Se em nossa humana 

condição de reprodutores sexuados, os que se reproduzem sobrevivem ao nascimento 

dos que geram, neste sobreviver se insere a consciência de apenas usufruir de um breve 

adiamento. No aparecer de novos seres há a anunciação do desaparecimento daqueles 

que os precederam. Na obra O Orgasmo, a silenciosa melodia da latente iminência de 
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um ser é tão somente o prelúdio da morte de outros, em surdos acordes. Na fragilidade 

do vidro a formação de uma solidão, transitória descontinuidade. 

DA ANGÚSTIA E DO RISO 

Vida - risível em sua finitude. Homem - religioso, intelectual, filosófico – 

vulnerável, efêmero, escravo do tempo. A tragédia humana que o artista transmuta em 

obra tem vários atos, por vezes se avizinha da comédia. Na vertigem da escrita de 

Bataille a vida se perde na morte, os rios no mar e o conhecido no desconhecido, onde o 

contra-senso é o resultado de cada sentido possível; assim também em Farnese, onde a 

angústia perde-se no riso.  Também o riso aqui é dolorido, doloroso, corporifica-se em 

amarga ironia, sarcasmo. Fazer rir - faculdade inerente aos ébrios que sorvem em 

grandes goles na taça das amarguras o líquido destilado em todas as dores, capaz de 

conduzir os iniciados à embriaguez do humor sarcástico. O riso se contrapõe ao sério 

das religiões e dos religiosos, da filosofia e dos filósofos, das ideologias e dos 

ideólogos. Em arte o divertido combate o tedioso sem, contudo, se opor ou negar a 

seriedade. Em Benjamim temos que para o pensar não há nenhum ponto de partida 

melhor que o riso. E as sacudidelas do diafragma oferecem comumente melhores 

chances para o pensamento do que as comodações da alma.37 

Na obra Sem Título 1978-1984 - São Jorge a transitar entre o sagrado e o 

profano, o mito e a religião. Em sua simbologia, luta, destemor; por grandiosidade a 

coragem – o cavalheiro em sua armadura reluzente vence o medo, enfrenta a morte – 

eterniza-se no mito. Contudo, Farnese desvela no santo sua humana condição ao 

submetê-lo a decrepitude. Por montaria um cavalo sem cabeça, na imagem um corpo 

maculado, arruinado, submetido ao tempo que eterniza mitos, mas não absolve a 

matéria, devasta-a. 

Esta obra nos conduz à outra, onde inseridos na imobilidade angustiante da 

resina que nos diz de descontinuidade e solidão, temos uma solidão acompanhada: um 

mesmo bloco a abrigar cosme, damião e uma terceira imagem, que empresta seu nome a 

obra -  DOUM [1988]. Da cultura Yorubá aquele que nasce depois de gêmeos38. 

Farnese e a força da imagem-lembrança dos irmãos, gêmeos não por nascimento, mas 

                                                 
37(BENJAMIN:1985,p.134)  
38 Este personagem material e espiritual surgiu em cultos africanos. Quando uma mulher dá luz a um 
menino depois de dar luz a gêmeos, este é considerado “doum”, que veio fazer companhia a seus irmãos. 
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por morte39 - a imagem dos santos é recorrente associação. A morte trágica que se 

avizinha do sacrifício, a romper descontinuidades. “Nos limites do possível, a angústia 

no sacrifício é desejada” (BATAILLE:1980, p.78). 

Rememoremos uma vez mais Georges Bataille e a associação entre literatura e 

religião, romance e sacrifício. Onde nos diz que a literatura é herdeira das religiões. O 

sacrifício sendo um romance ou um conto ilustrado de maneira sangrenta. 

Parafraseando-o, coloquemos a arte e as obras de Farnese na condição de religião e 

sacrifício. Um drama plástico da grande angústia que o homem deseja, a angústia até a 

morte, para no fim, além da morte e da ruína, ultrapassar a própria angústia de saber-se 

mortal. Em vida - segundo Bataille - só se pode ultrapassar a angústia sob a condição de 

que ela seja na medida da sensibilidade que a invoca. 

Emmannuel [1978], outra obra onde mais uma vez a fixação na morte gêmea 

deixa-se entrever. Na duplicidade das letras m e n, a metáfora. Na foto única no centro, 

um Emanuel que contém João.40 Da biografia do artista o trágico fato, da infância a 

perda. No martírio por afogamento e na condição gêmea dos santos católicos41 

apropriados pelo candomblé, a ponte. A persistência dos santos gêmeos em sua obra, a 

presença de doum [conhecido por filho de ogum em cânticos populares da umbanda e 

candomblé] e o desprezo do artista pelo próprio pai42, abre-nos uma clareira, onde 

situarmos uma analogia plástica entre a figura paterna e a do santo do cavalo e dragão. 

Eternizar em resina a decrepitude de São Jorge, cuja iconografia é garbosa, significa 

possivelmente na poética do artista, desconstruir a aura da figura do progenitor. Em 

Farnese a ojeriza à figura paterna passa ao largo de dados biográficos. A repulsa refere-

se antes a finitude oferecida por aquele que ao doar a vida nos insere em corpos-

                                                 
39 Farnese de Andrade era de Araguari, cidade que fica num vale no interior de Minas Gerais. O rio que 
corta a pequena cidade, por ocasião de uma enchente, tragou os dois irmãos do artista: João e Emanuel. 
Este é um trágico acontecimento que faz parte da biografia da família Andrade. 
40  No texto sobre o artista, (COSAC:2005,p.17) o autor  diz que é “como se João estivesse contido em 
Emanuel”. 
41 Cosme e Damião teriam nascido em data incerta, no século III de nossa era, de uma nobre família da 
Arábia. Estudaram medicina e seguiram para a Síria, onde exerceram a profissão entre os despossuídos, 
gratuitamente, a fim de professarem entre pagãos, a fé cristã, a qual haviam se convertido. Foram 
martirizados na Egéia - entre os martírios o afagamento e a decapitação-, por terem se recusado a 
abjurarem a fé no ano 303, por ordem do governador Lísias, em obediência ao imperador Diocleciano. 
Foram canonizados pelo catolicismo, e posteriormente absorvidos pelo candomblé que os associou a 
figura dos ibejis. Disponível em: http//wwworbita.starmedia.com/hieros/santoscosmedam.007.html. 
42 No curta-metragem Farnese de Olívio Tavares de Araújo, produzido em 1970, o artista diz que nunca 
gostou do pai, embora tenha chorado em seu enterro. Quanto a isto esclarece ter chorado não a perda da 
figura paterna, mas sim a finitude humana, chorou por si próprio, por saber que um dia também morreria. 
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cápsulas descontínuas. Aquele que concebe é sempre, a um mesmo tempo, anjo que 

anuncia  a morte. Na profanação do sagrado a redução do guerreiro mítico e da figura 

paterna a uma humanidade risível. Em sua obra o desconforto do sarcasmo - o artista 

zomba dos outros e de si, da credulidade; aqui a experiência interior se dá no riso, mas 

aquele que provém da angústia asfixiante, que atira ao fosso do real, nega o sonho, 

condena ao vácuo da descrença. Um brinde ao dissabor em lábios embebidos no 

escárnio que se desenha no riso daquele que em seu êxtase nos mostra a verdade do 

“herói”, apresentando-nos ao hilário do humano que fabrica ídolos não de barro, mas 

gesso, ou carne e sangue, como que apenas para vê-los ruir.  

DA LIBIDO E DO EROTISMO 

Depressão psíquica - transborda limites do explicável. Na vivência a única 

possibilidade verídica de conhecimento de tão profunda penúria, que não se assemelha a 

nenhuma dor física, excede as possibilidades do corpo, posto que é a alma quem está 

adoecida. A violência da doença conduz Farnese às portas da esquizofrenia, mantendo-o 

distante de tudo: trabalho, vida, de si mesmo. Clausura - sufoca trancafiado na caixa do 

próprio eu, a cada canto escuro do desespero passivo clamores de morte. Curado, 

retorna ao atelier, reconcilia-se com a arte, mas já não suporta a visualidade do que se 

fecha – caixas, armários, oratórios. Os armários encerravam promessas, segredos, 

memórias “um poeta (...) sabe por instinto que o espaço interior do velho armário é 

profundo (...) um espaço de intimidade que não se abre a qualquer um” 

(BACHELARD:2003, p.91). O antes fechado cambia-se em abertura, doação, entrega - 

com intensa carga de erotismo e sensualidade. Do universo sacrossanto da cozinha, dos 

temperos, de todos os molhos, a forma perfeita – o devir feminino do artista sob a 

condição formal da gamela – imagem metafórica da feminilidade escavada em madeira: 

o que se abre, oferta, doa, serve. 

No oratório de portas abertas, Oratório da Mulher [1980-82], o convite - 

segredo revelado, murmurado por gamelas que se sobrepõem em grandes e pequenos 

lábios. Oratório - masculinidade. Gamelas – sensualidade, feminilidade. Na sacralidade 

profanada segredos revelados, sexualidade, erotismo. Na experiência interior do 

erotismo, o êxtase artístico se revela em objeto – nele o desejo de completude é. 

“Antigamente, como já vos disse, éramos unos; mais tarde porém, devido a maldade 

fomos divididos pelo deus (...)” (PLATÃO:1945, p. 126). 
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A obra e o rememorar do mito que atravessou mares e tempos e na escrita de 

Platão em seu Banquete - na fala de Aristófanes – diz-nos ainda hoje, do amor e dos 

homens, e da gênese do desejo de completude; de homens mais fortes, quando na 

divisão dos sexos excedíam o número de dois, havendo um terceiro, o andrógino, 

junção do masculino e feminino no mesmo ser. Por desrespeito a Zeus, a sentença: a 

divisão ao meio (de um se fez dois). Apolo curou as feridas. A natureza humana 

seccionada pôs-se em infindável busca por sua outra metade. Do encontro, após a 

comiseração de Zeus e a transferência dos órgãos da procriação do verso para o anverso, 

o abraço amoroso que dá continuidade à espécie.  

A obra Oratório da mulher, em sua visualidade andrógina, fala-nos de erotismo, 

amor de Eros, aquele que permite a reunião de metades, a fusão de dois gêneros em um 

único ser. Com relação a esta fusão Angélica Soares nos diz que “o desejo de 

culminação da completude na fusão com o outro, implica um desejo de aniquilamento 

de si próprio, bem como do outro” (SOARES:1999,p.23).  

Na fala de Diotima, ainda no Banquete de Platão, Eros não é um deus, mas algo 

que transita entre o mortal e o imortal, um elo entre homem e deuses - gênio. “É o liame 

que une o todo a si mesmo” (PLATÃO:1945,p.143). Eros, como o gênio que possibilita 

a comunicação entre homem e deuses. O homem que reconhece as comunicações de 

Eros é o homem inspirado – o amante ou o artista. “O homem ignorante do erotismo é 

tão alheio ao término do possível quanto ele é sem experiência interior. É preciso 

escolher o caminho árduo, movimentado – o do “homem inteiro não mutilado” 

(BATAILLE:1980, p.31). O oratório de Farnese diz dos desejos contidos, inconfessos, 

do corpo que anseia outro, anseia ser outro. Em Farnese, Eros – filho da pobreza e da 

abundância43 -, constitui força criadora, o movimento entre a depressão psíquica e a 

imaginação alimentada por aguçada percepção de mundo, que culmina em criação 

artística. 

A obra de Farnese, inspirada por Eros, oscila entre a sabedoria e a tolice, lá onde 

vive o filósofo. E como nos diz Platão, na fala de Sócrates em O Banquete, quem é 

sábio não filosofa, nem deseja ser sábio. Quem é tolo considera-se como alguma coisa 

perfeita, quando não é nem inteligente nem justo. Como se considera completo, não 

                                                 
43 Segundo Diotima (PLATÃO:1945,p.144), Eros seria filho de Poros (a riqueza, a abundância, a 
atividade) e Pênia (a pobreza). “E por ser filho de Poros e Pênia, Eros tem o seguinte fado: é pobre e 
muito longe está de ser delicado e belo como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é 
sujo, anda descalço, não tem lar (...)” 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



121 
 

deseja o que lhe falta. Só quem não é sábio nem tolo filosofa. O Eros que inspira 

Farnese é filósofo – habita o entre. Em suas criações objetos Informes, híbridos, a 

oscilar entre o belo e o feio; fecham-se à análise das formas, abrem-se às articulações 

filosóficas. São obras, e obra é questão. Na fala de Diotima, o ato de procriar habita o 

belo. O unir-se em um, de corpos masculinos e femininos, nada mais é do que buscar a 

procriação, e nesta ação repousa o divino. Procriação e nascimento – coisas imortais em 

seres mortais. Mas o desejo em Farnese é dor, oscila entre o belo e o feio, cria objetos 

que transitam entre vida e morte. No abafar simultâneo desses rumores, o silencioso 

gemido da arte tem traços eróticos. É neste amor - que a natureza mortal do artista 

possui na medida de suas forças - que reside a possibilidade de imortalizar-se em obra. 

As peças de Farnese não comunicam, intrigam. Objetos agrupados, desviados de seus 

fins naturais, perdem a identidade primeira. Cada um tornando-se parte do todo, tal qual 

no momento mais intenso do abraço erótico. Fundem-se, perdem suas características 

individuais. Incitando-nos sempre o questionamento: O que é você? Metáforas. E como 

nos diz Otávio Paz, “como todas as metáforas, designa algo novo e distinto” 

(PAZ:1995, p.11) do que antes se agrupou para compô-la. As imagens em Farnese são 

espiraladas, poéticas, ainda que aterradoras. Seus objetos, como a poesia, abarcam o que 

é próprio ao erotismo – interrompem a comunicação. Na androgenia de sua alma o 

artista gesta, e diante de nossa perplexidade mediana sacraliza a desconstrução dos 

gêneros em Oratório da Mulher. 

EPÍLOGO 

Na poética de Farnese, Tânatos e Eros concebem, e desta concepção, objetos 

híbridos, objetos de perplexidade, um misto de divino-demoníaco, sagrado-profano, 

vida-morte. Obras que se revelam aterradoras, por possuírem na mesma proporção da 

carga erótica, uma carga de angústia, [onde uma contém e a outra está contida], 

evidenciadas na consciência da morte, na ruptura da individual descontinuidade. Obras 

que são elegias ao erotismo dos corpos, que encerram em si algo de pesado e sinistro – 

ou mesmo cínico. 

O que arranca-nos o norte ao nos aproximarmos de suas obras, é justamente o 

que nelas há de mais intrigante: o fato da pulsão erótica, manifestação do que 

chamamos vida, ser patente naquilo que em si revela descomunal clamor de morte. Há 

um misto de núpcias e duelo entre viver e morrer. O erotismo - invenção do homem - 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 



122 
 

como tudo que é idealizado se equivoca, propiciando a vida e a morte, sendo delas 

caprichoso servidor. Nas obras de Farnese avistamos um híbrido do religioso solitário e 

do libertino - é erótica, mas nega a reprodução, por julgar o procriar ato perverso. Nesta 

negativa avista possibilidade de libertação de um mundo perversamente irreal. Em seus 

objetos o belo que liberta não aniquila a grande dor, apenas a desvela e bravamente a 

mantém ao alcance de toda e qualquer corajosa sensibilidade. Farnese rasga os véus da 

passividade que encobre a consciência da finitude de sermos. No intenso duelar entre 

Tânatos e Eros não há vencedor ou vencido, há Arte. 
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O rio do quarto: margens entre o insólito e o 
naturalismo 

Luiz Felipe Andrade SILVA* 

Fazer uma comunicação acerca de um romance que poucos conhecem como O 

rio do quarto implica em uma falsa facilidade, na medida em que se por um lado sua 

fala apresenta gratuitamente um tom de novidade, por outro acaba por requerer um 

didatismo maçante para que a troca se torne possível. Desde a sua publicação, em 1869, 

O rio do quarto teve apenas cinco edições até 1944, ainda que Galante de Souza (apud 

SERRA: 1994, p. 504) indique outras 12 reimpressões da obra até o ano de 1974. Doze 

publicações perdidas. A edição mesmo que será usada aqui como referência é a da 

Editora Martins, de 1944, em que se coligiram outras três obras de seu autor, Joaquim 

Manuel de Macedo. 

Não se trata nem um pouco de um autor desconhecido. Muito pelo contrário, é 

uma figura emblemática não apenas por sua posição dentro da história da literatura 

brasileira como também pelo fato de A moreninha, seu romance de estreia, ser 

considerado um protótipo da aclimatação dos moldes folhetinescos europeus ao clima 

brasileiro. É justamente isto que novamente viria dificultar os nossos propósitos. A 

moreninha tem sido lida metonimicamente. Um livro por uma obra. 

Não se pretende com isto dizer que não se encontra na obra de Macedo aqueles 

atributos que a maioria dos livros de história da literatura brasileira tem nela 

encontrado: o uso de um molde ou de um esquema exaustivamente aplicado em suas 

ficções românticas em que se podem encontrar, mesmo de olhos fechados, a moça 

virtuosa enamorada, o rapaz valoroso que tem de atravessar milhões de obstáculos para 

alcançar ao lado dela o seu “felizes para sempre”, as coadjuvantes namoradeiras e 

fúteis, o ancião de cinquenta anos sábio que aparece quase como uma consciência 

crítica de que aqueles obstáculos não têm o verdadeiro peso que lhes dá o próprio autor, 

o mistério que fica claro ao leitor logo no terceiro capítulo, mas que o autor só irá 

revelar nas últimas páginas, e assim por diante. 

Acontece, porém, que dos mais de vinte livros em prosa publicados por Macedo, 

apenas sete receberam alguma atenção da crítica literária, o que começa gradativamente 

                                                 
* Graduando de Letras – UERJ. Bolsista UERJ de Iniciação Científica. 
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a mudar com a publicação, em 1994, da tese de doutorado de Tânia Serra, Joaquim 

Manuel de Macedo ou Os dois Macedos: a luneta mágica do II reinado, um ensaio 

biobibliográfico que, percorrendo toda a obra macediana, a classifica em duas fases: a 

primeira, a do “Macedinho”, composta por estes romances de leitura fácil voltados para 

um público eminentemente feminino; e a segunda, “a fase adulta”, que seria aquela por 

meio da qual o escritor, cuja fama na primeira metade do século XIX parecia ser 

intranstornável, tentaria reaver a atenção do público e da crítica, por meio da 

substituição da evasão idealizante pela crítica social contundente. 

A esta fase pertenceria O rio do quarto. E é como exemplo de uma fase de 

transição não só da literatura macediana, mas mesmo da literatura brasileira que ele será 

compreendido, para que possamos observar as implicações que a gama de elementos 

heteróclitos envolvidos na construção do romance o afetam e, entre estes elementos, 

mais especificamente as relações entre o insólito e o realismo ou mesmo naturalismo, a 

partir das quais se tentarão levantar algumas perguntas ou mesmo alcançar algumas 

conclusões. 

Desde as primeiras tentativas de circunscrição teórica do fenômeno literário, 

tem-se buscado nessa confluência de elementos heterogêneos, que formariam um todo 

fugidio, a conceituação monolítica. Dois conceitos permaneceriam, todavia, em grande 

parte das concepções: a tentativa de apreensão da realidade pela mímesis e a tentativa de 

superação da mesma pela poiésis. Wolfgang Iser (2002) aponta a transgressão como o 

traço comum aos “atos de fingir”: ao mesmo tempo que seleciona de um contexto os 

elementos do texto, transgredindo a realidade, ao realizar a combinação destes tantos 

elementos, sedimenta-os, fixa o que é imaginação, transgride o imaginário. 

A percepção desse ato que transgride duplamente realidade e imaginário apenas 

se faz notar na medida em que dotamos de significado o que é o real. A questão que 

aqui nos cabe não é a de tentar responder a esta pergunta, antes a deixamos à filosofia. 

No que concerne ao âmbito do texto literário, realidade é antes de tudo uma sensação 

que se relaciona com a noção de verossimilhança. E esta por sua vez acontece quando o 

narrado nos remete a uma série de paradigmas e situações ratificados pela vivência 

cotidiana ou pela aceitação na maior parte das vezes tácita de discursos qualificados. 

Esta é a lição de Aristóteles, de que antes vale o verossímil impossível ao possível 

inverossímil. 

No texto literário, o surgimento do absurdo destaca-se sobre a profusão dos fatos 

narrados à semelhança dos fatos de nossa experiência cotidiana. Da mesma maneira 
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como quando, em meio ao real, eclode uma situação insólita que faz com que a leiamos 

como uma espécie de vazamento do ficcional na realidade. Então, suspendemos a 

crença em nossos próprios sentidos, tornamo-nos céticos no sentido tradicional da 

palavra em filosofia: um método de pensar que privilegia a constante indagação acerca 

de verdades consolidadas. 

Segundo Bertrand Russell, o ceticismo é “logicamente impecável, mas 

psicologicamente impossível” (apud KRAUSER: 2004, p.44). É natural que tentemos 

explicar, delimitar o absurdo ao campo das possibilidades – tarefa que o misticismo 

recebe da ciência quando esta falha em suas teorizações.  Não à toa observa Todorov 

que o gênero fantástico, como aquele que se fundamenta na “hesitação do leitor (...) 

quanto à natureza de um acontecimento estranho” (2008, p. 166), é um gênero fugidio e 

verdadeiramente raro. 

Observando como um bloco a literatura do século XIX, considerado por Ortega 

y Gasset como a “centúria realista” (apud KRAUSER: 2004, p.24), notamos a 

repercussão constante da crença iluminista na possibilidade do conhecimento absoluto. 

Num país de analfabetos, como o Brasil ainda é, o romance em sua fase inicial toma 

para si a missão enciclopedista de instruir, informar e educar também moralmente a 

população para uma nova realidade social que vem se desenhado com o fim do período 

colonial. 

O compromisso ilustrado que parecem tomar para si essas primeiras 
novelas e romances não é, pois, sem consequências. O rastro: fora 
eventual dicção enciclopédica, um certo desejo desses primeiros 
ficcionistas de ser (sic) vistos pelos ‘iguais’ e ‘historiadores literários 
estrangeiros’ como naturalistas ou cartógrafos, que classificam e 
mapeiam ‘origens’ e ‘territórios nacionais’. E pelos leitores, que, ‘sem 
sair da varanda arejada pelas virações tropicais ou da sombra da 
mangueira e do coqueiro’ (como diz o Museu Universal), desejam ou 
precisam se instruir, como almanaques de fácil manuseio nos quais se 
misturam informações históricas, descrições de paisagens, sugestões 
de comportamento e itinerários e mapas de viagem. (SÜSSEKIND: 
2008, p. 92) 

Os absurdos e as hipérboles tão nacionalistas apresentam-se na prosa de ficção 

oitocentista cercados de várias estratégias discursivas que os abalizem como verdade. 

Com O rio do quarto não se dá processo diferente. Em seu prefácio, Joaquim Manuel de 

Macedo apresenta-nos assim o seu projeto: 

Vou referir em pequenos romances diversas tradições e histórias de 
tempos que já foram, de que hoje poucos se lembram, de que ninguém 
mais se lembraria em alguns anos. 
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Há sempre mais ou menos poesia nas tradições, nas velhas histórias do 
passado. 

Sei que no nosso país ainda há sábios que maldizem de tudo quanto 
em relação com a poesia. 

Não escrevo para os sábios. 

Escrevo para ser lido por aqueles que compreendem que as tradições 
romanescas do passado enchem de interesse e de encanto a terra, que 
as soube guardar, perpetuando-as nos nomes dos seus rios, nas cruzes 
levantadas à beira da estrada, e nas capelas e ermidas solitárias. 

Protesto que não inventarei. (MACEDO: 1944, p.368) 

Macedo afirma, então, que se reportará à tradição e, mais do que isso, que não 

inventará. Reafirma com isto a opção realista de sua produção literária, mas aqui não se 

trata mais daquele “pequeno realismo” que, segundo Antonio Candido, “de um lado (...) 

restringe a observação, limitando o seu alcance ao que fica dentro de um certo raio, de 

outro proporciona um substrato mais ou menos tangível e sólido, que as próprias fugas 

do devaneio romântico não dissolvem inteiramente” (1993, p. 123). Em O rio do 

quarto, o “honrado e facundo Joaquim Manuel de Macedo” desvencilha-se do “círculo 

restrito” da vida da sociedade fluminense do II Reinado com o aporte da lenda 

itaboraiense. 

Realidade e tradição, componentes fortes no impulso empenhado da literatura 

brasileira em criar para si um referente chamado Brasil, aqui gerarão não um romance 

que afirma os valores pressupostamente nacionais que coalharam de hiperbólicas 

descrições da natureza e de heroísmos ancestrais a ficção dos anos anteriores. Ao 

contrário, Macedo se apropria das tradições de sua vila natal para desenvolver uma 

narrativa cujos principais fatos e personagens são pintados com as cores mais cruas que 

de sua palheta se pôde tirar, o que faz com que Temístocles Linhares afirme que “sob 

certos aspectos, esse livro é uma antecipação dos de Eça e Zola” (1987, p.63). 

Não que heroína e herói ao gosto romântico não figurem no romance, mas a eles 

lhe é legado um espaço coadjuvante que só reforçará o implacável julgamento que se 

fará da tríade de personagens principais que reatualiza, segundo a tradição popular, a 

história da traição de Cristo por Judas Iscariotes. Quem faz às vezes de Cristo, aqui, 

porém, vilipendiado e assassinado, é um padre que vive com sua filha bastarda e se 

divide entre a ganância imanente e a caridade que ela e a sua batina lhe cobram. Cristo 

todo vícios, humano apenas, cuja face divina se vislumbra apenas nos ossos de seu 

ofício, é um homem que quando pratica o bem usa as duas mãos, a boca e o púlpito para 

tentar amenizar a imagem de sujeito mesquinho com que a sua grei o olha. E como 
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Cristo ele mesmo alista para seus seguidores o sobrinho que vem de uma colônia 

portuguesa da África para se casar com a prima ilegítima e um habitante de Itaboraí, 

prefiguração do laranja da corrupção nacional. O sobrinho, Manuel Pereira, é o próprio 

Judas: aparece em um sábado de aleluia invocando mil vezes “mil diabos”. Chamado 

pelo padre, tal como o apóstolo teria sido por Jesus, todo ganância e covardia, 

perpetrando seu crime sem culpa, sem pena e sem perdão. 

O rio do quarto desta forma prefigura a tendência do naturalismo brasileiro que 

procura apagar as marcas da literatura como linguagem e a igualam ao documento. 

Macedo afirma que não inventará: o que se lê é o próprio real. O rio do quarto participa, 

assim, do projeto de criação de uma imagem de Brasil, na medida em que aplaina as 

fissuras naturais à realidade por meio de uma prosa em sua lógica narrativa tão ao sabor 

da historiografia hegeliana e dos tratados naturalistas produzidos pelo olhar europeu ao 

longo de toda a nossa história. Mais do que isso, funda essa realidade, na medida em 

que conta uma história do século XVIII, não inventa e se reporta à tradição. 

Da tradição, da lenda local a que se reporta o narrador brota justamente o 

insólito que, inserido em meio a uma narrativa que se pretende tão positiva, construtora 

de uma imagem concreta e verossímil de uma realidade nacional, estabelecerá uma série 

de fissuras na representação. 

Paradoxalmente, notamos que a presença do insólito apenas se faz notar em 

meio ao puro realismo. Em um universo constituído de absurdos, a percepção de algo 

destoante só se estabelece em face do contexto em que o leitor está inserido, que se 

reporta constantemente à sua realidade cotidiana. Será necessário, portanto, que a 

tessitura do texto privilegie o naturalismo, se pondo como um “espelho” face ao mundo, 

para que nele se destaque como um borrão na imagem ou uma distorção ótica aquilo a 

que se dará o nome de insólito. 

Não se quer dizer com isto que a possibilidade da imagem especular em 

literatura seja possível. Aliás, nem mesmo que a imagem especular em um espelho seja 

possível, sendo de si já constitutivo que os eixos se invertam: o que está do lado direito 

passando para o esquerdo e vice-versa. Verossimilhança e realidade sendo tomados aqui 

como sinônimos parciais. 

Em O rio do quarto – e por que não dizer em toda a nossa prosa literária 

oitocentista, considerando-se raras exceções? –, o “ato de fingir” propõe o 

mascaramento da própria enunciação literária, na tentativa de tirar de foco um dos 

aspectos constitutivos da atividade literária como discurso: o imaginário. Para isso, 
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sirvam de exemplo os múltiplos folhetins em forma de cartas ou diários, livros em cujos 

prefácios seus autores negam a autoria atribuindo-a a um personagem imaginário de 

quem as teriam recebido em confiança ou a busca por alicerçar a ficção em tratados 

naturalistas, narrativas de viagem e manuais científicos. 

Ora, se temos como ponto tácito que o insólito só se faz perceber quando se 

torna uma imagem que salta do pano de fundo realista, não parece possível o 

relacionamento entre uma literatura naturalista (não no sentido de uma escola literária, 

mas de uma postura filosófica) e o insólito, sob a pena de a “reprodução factual” do 

discurso perder de todo o seu crédito. Tem-se então uma literatura que fica num lugar 

intermediário entre o índice e o ícone, entre fato e versão, entre realidade e imaginação. 

Neste tipo de discurso, o que se pretende é a opacidade das estruturas discursivas 

para que seu aspecto referencial seja destacado, ora através da adoção do ponto de vista 

neutro e onisciente do narrador em terceira pessoa, ora através do narrador-personagem, 

creditando-se ao mesmo um valor testemunhal cuja validade se faça atestar por meio de 

seu afastamento emocional perante o fato narrado. 

Em O rio do quarto, por exemplo, o narrador tenta se configurar como um 

historiador, que se afastando temporalmente do evento narrado, busca provas materiais 

e testemunhais que lhe deem crédito à narração. Abre assim o romance com dados 

precisos da geografia e da história da vila em que se passa a ação. Desenvolve assim 

descrições topográficas, insere datas e personagens reais, desenha mapas até nos 

apresentar o rio de cuja mudança de nome trataria a sua história. 

O leitor estará certamente fatigado desta descrição demasiado 
minuciosa e que na realidade não tem relação com a história que me 
proponho a contar, e tanto mais que algum dos edifícios de que falei, e 
alguma lembrança que deixei anotada, pertencem a tempos posteriores 
àquele, em que se passou o caso funesto de que recebi e publico a 
tradição; mas sem me arrepender do que escrevi, protesto que 
pouparei doravante a paciência que pus em tributo. (1944, p. 370) 

Se realmente de nada vale a descrição minuciosa de ruas, ladeiras, colinas e 

eventos para a história que envolve aquelas personagens já citadas, valem para 

configurar este narrador zeloso do factual, que anota lembranças, que conta minúcias e 

que repassa não algo que sua mente urdira, mas a tradição. O romance inteiro reforçará 

este recurso através da inserção de expressões como “Diz-se”, “fundamento”, 

“documento”, da presença de dados concretos de tempo e espaço e, além destes, aquele 

que se fará mais profícuo para a dissolução do impasse causado pela inserção do insólito 
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lendário em meio à narrativa “não inventada”. Em certos trechos do romance, figuram 

rodapés. Quando, por exemplo, afirma o narrador que “fora tão forte a carga, que a 

espingarda, coiceando, destruíra no ponto de apoio a casca da goiabeira [em que estava 

firmada]” (p. 454), um número sobrescrito conduz o leitor ao rodapé, onde se lê: “É o 

que diz a tradição popular”. 

Tal recurso será bastante profícuo para amenizar a presença do insólito em 

outras passagens e garantir que se mantenha o tom documental, realista, verossímil da 

narrativa. Aí, a lenda entra, conjugando ao suposto esforço histórico do narrador uma 

espécie de colaboração etnográfica em compendiar lendas e narrativas brasileiras para 

sua preservação. É o que se notará nos últimos parágrafos do romance, em que se 

declaram os motivos pelo qual o anteriormente riacho conhecido como Regato dos 

Lavapés passará a ser chamado de “Rio do quarto”. 

O assassino do padre Martim subiu a vergonhoso patíbulo, e 
enforcado pelo carrasco, ainda depois de morto horrorizou os homens 
com o horror de um castigo bárbaro. Seu corpo foi esquartejado, e sua 
cabeça e seus quartos entregues, abandonados ao tempo e aos abutres 
em lugares que avizinhavam o sítio, onde cometera o tremendo crime. 

Um de seus quartos ficou exposto e suspenso perto do ribeiro, a cuja 
margem caíra assassinado o padre Martim. 

Diz-se que os próprios corvos repugnaram a carne do assassino, e que 
o quarto de Manuel Pereira exposto junto ao ribeiro apodrecera e se 
desfizera ao tempo; mas tão longamente ali se deixou, que a pobre e 
tênue corrente d’água recebeu do povo o nome de – Rio do Quarto. 

E diz finalmente a tradição popular que a goiabeira em que se firmara 
a espingarda do assassino do padre Martim amanhecera no dia 
seguinte ao do assassinado completamente seca, e morta. (p.455) 

Após a passagem que narra a rejeição dos corvos à carne do assassino, há uma 

nota como a precedente, apenas mais lacônica: “Tradicional”. Da mesma maneira, após 

aquela que nos fala do que se deu com a goiabeira. Nestes trechos, promove-se uma 

espécie de interseção entre a narrativa pretensamente científica do romance e a narrativa 

popular, sem que se descredencie a primeira. Segue-se assim um preceito aristotélico: 

De modo geral, o impossível se deve reportar ao efeito poético, à 
melhoria, ou à opinião comum. Do ângulo da poesia, um impossível 
convincente é preferível a um possível que não convença. (...) As 
absurdezas devem-se reportar à tradição; assim, também se dirá, por 
vezes, que não se trata dum absurdo, pois é verossímil que algo 
aconteça contra a verossimilhança. (ARISTÓTELES: 2005, p.50) 
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Ainda mais que a inserção do insólito lendário nestas passagens reforça a 

imagem religiosa e o moralismo da história que se conta. Tanto o padre usurário quanto 

o seu assassino são castigados, sendo o castigo do segundo ainda mais forte em virtude 

dos eventos sobrenaturais que se seguem à sua morte. Assim como o corpo de Judas 

amaldiçoa todo um campo, ao se suicidar em uma de suas árvores, também a presença 

do crime de Manuel Pereira amaldiçoa a goiabeira. E seu fim não é outro que não o 

mesmo do traidor bíblico. Estratégias que frisam o aspecto moralizante do romance 

macediano. 

 Contudo, não é apenas nestes fatos que o insólito se insere em O rio do quarto. 

Antes e de forma mais surpreendente, destaca-se uma outra personagem que destoa em 

meio à busca obsessiva de Macedo pela verossimilhança na narração dos fatos. Trata-se 

de Relâmpago, cachorro que, na opinião de Wilson Martins, “só falta falar” (1977, 

p.301). É ele o grande herói do romance, aquele que se coloca como antagonista de 

Manuel Pereira desde o princípio e que, ao mordê-lo, promove a descoberta do crime e 

a consequente condenação de seu culpado. 

Se o autor se mostra cuidadoso com todos os aspectos da tradição para manter 

seu protesto do prólogo – de que nada inventará, com a caracterização de Relâmpago, 

acaba por dar ao seu romance um aspecto fantasioso que suspende a crença do leitor na 

narrativa e instaura o absurdo. Relâmpago é uma personagem de fábula, que acaba por 

desmascarar o jogo ficcional, o ato de fingir sobre o ato de fingir: aquele que, à moda de 

Fernando Pessoa, finge não fingir. 

Procurando estar de acordo com o propósito do romance brasileiro em sua fase 

inicial de produzir uma imagem do país, servindo como documento e instrumento 

ideológico, a ficção de Macedo, “preocupada com a explicação, na dissimulação de seu 

próprio estatuto, se oferece como aparência da realidade, de que ela, neste caso, 

necessita, pois, só assim pode funcionar como a condição transcendental de constituição 

da realidade” (ISER: 2002, p. 970). Ao inserir uma personagem como Relâmpago em O 

rio do quarto, desnuda-se a ficcionalidade do romance. O insólito aqui acaba por 

funcionar como objeto de questionamento e, distanciado da lenda tradicional (já que 

nota ou indício narrativo algum faz esta conexão), aponta para as relações entre o ato 

narrativo e o imaginário de que faz parte constituinte. 

Situado, pois, entre duas tendências estéticas que se propõem como 

representações fidedignas e documentais da realidade, no século XIX, O rio do quarto 

acaba por servir como documento de uma transição na historiografia literária brasileira e 
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como foco iluminador das relações de codependência entre o real e o ficcional, entre a 

lenda popular e o romance convencional burguês, entre realismo e insólito. 
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Prestes como o lemos: 
 Graciliano Ramos e as memórias do que contaram 

Rodrigo JORGE* 

Quando abrimos um álbum de fotografias, surgem um sem número de histórias 

que nossa memória vai reconstituindo. Cada imagem nos leva para situações que nela 

não estão, chegando ao ponto, muitas vezes, de lembrarmos de coisas que nada tem em 

relação àquela imagem. Se o retrato é feito de palavras, as possibilidades ampliam-se 

quase ao infinito, onde as descrições não são fixas, elas movem-se de acordo com as 

lacunas, fusões e enevoamento provocados pela instauração do discurso. Para um 

escritor como Graciliano Ramos, essas imprecisões na construção narrativa não são 

ignoradas, ao contrário, é a partir delas, enquanto forma de apreensão da realidade, que 

escreve suas histórias, compõe seus personagens, conta o que observou e viveu, bem 

como, o que lhe contaram. 

Acerca deste último ponto, é interessante notar como ele articula-se na obra do 

escritor alagoano que parte sempre do que é observado e experienciado. Por isso, sua 

literatura é marcada por nuances autobiográficas que o levam da necessidade de 

inventar à de depor, conforme nos aponta Antonio Candido. No entanto, e nisto há um 

pequeno equívoco de Candido, Graciliano não se coloca “diretamente como problema e 

caso humano” (CANDIDO: 2006, p.102) quando alcança a forma autobiográfica mais 

concentrada que são Infância, ainda sob tons ficcionais, e Memórias do cárcere. Este 

relato trata, além da recordação de dias de trevas e sofrimento, de um escritor 

revisitando sua obra e a si mesmo, mas também é um relato atento ao outro, a seus 

defeitos, virtudes e modos de ver as coisas. Na reconstituição dos eventos pela 

memória, são consideradas, além das lembranças do próprio autor, as reminiscências 

dos que com ele conviveram. São vozes anônimas ou com nomes que contam também o 

que viveram. Desta maneira, Graciliano Ramos tenta uma aproximação, apesar de 

permanecer ainda distante. Sua literatura desloca o ponto de vista: nos três primeiros 

romances, a primeira pessoa; logo após a experiência terrível, a terceira. Quando retorna 

à primeira pessoa, já não é a de um personagem, mas a de si mesmo. Não obstante, o 

memorialista incorpora, como já dito acima, outras vozes ao discurso das memórias, 
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ainda que estas vozes falem sobre coisas nunca vistas pelo sujeito da enunciação, não 

passíveis, por ele, de verificação referencial.  

Assim, emerge a figura de Luís Carlos Prestes na escrita de Memórias do 

cárcere, a partir de versões que o memorialista lembra do que disseram. Cabe ressaltar, 

porém, antes de analisarmos o episódio proposto pelo presente artigo, que a revisão de 

si e do outro empreendida por Graciliano se dá no ato da escrita. Ainda que não tenha 

conhecido Prestes enquanto estava preso, o autor de Vidas Secas tem contato pessoal 

com este líder comunista em 1945, ano em que se filia ao PCB. Se, como o próprio 

autor informa, a escrita dessas memórias dá-se dez anos depois daquele ano terrível de 

1936, então, enquanto escrevia o episódio sobre Prestes, Graciliano já tinha uma 

impressão pessoal mais apurada acerca do revolucionário, e, a admiração pelo homem, 

um embasamento empírico. Devemos considerar ainda que a escrita memorialística não 

é sobre o passado, já que este não existe, mas sobre as marcas do tempo em que se 

escreve. Portanto, na rememoração de fatos passados, ocorre a inevitável contaminação 

das circunstâncias do instante em que estes são trazidos à tona. 

Esses acontecimentos de três dias foram relatados mais ou menos em 
ordem, apesar de apresentarem falhas, os lugares surgirem imprecisos, 
as figuras não se destacarem bem no ambiente novo. A 6 de março, 
porém, íamos entrando na rotina – e daí em diante não me seria 
possível redigir uma narração continuada. (RAMOS:  1994, p.80) 

No episódio em que fala de Luís Carlos Prestes, ainda na primeira parte das 

Memórias intitulada “Viagens”, Graciliano Ramos, ao mesmo tempo em que lida com o 

impasse dos hiatos presentes nos acontecimentos lembrados, faz questão de precisar a 

data “6 de março” que não escapou pela fenda do esquecimento, o que demonstra uma 

preocupação em ser fiel no seu testemunho, admitindo as incongruências e não saltando 

sobre as lacunas. Estas tensões caracterizam o sujeito do enunciado e o olhar do 

memorialista, mesmo olhar que verificamos no romancista e no contista, que é de 

relance, sem fixar-se no objeto olhado. Tal aspecto torna a obra de Graciliano um corte 

na estética predominante na geração do Romance de 30. Não obstante, o espírito de 

indagação e dúvida que o move coaduna com o projeto ideológico desta geração, 
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observados também elementos que o aproximam do projeto estético modernista, como o 

caráter metalinguístico apontado como gerador de um “campo minado” das tensões44. 

Apesar de não ser possível uma “narração continuada” sobre aquele “6 de 

março”, Graciliano confessa-nos: “um fato nesse dia 6 abalou-me, o único de que tenho 

lembrança clara”. Então, conta a perturbação que lhe assaltara quando leu num 

telegrama do Rio que Prestes foi preso um dia antes. Desta notícia, inicia a narração das 

memórias do que contaram sobre o comunista preso. 

Eu não tinha opinião firme a respeito desse homem. Acompanhara-o 
de longe em 1924, informara-me da viagem romântica pelo interior, 
daquele grande sonho, aparentemente frustrado. Um sonho, decerto: 
nenhum excesso de otimismo nos faria ver na marcha heróica 
finalidade imediata. Era como se percebêssemos na sombra um 
deslizar de fantasma ou sonâmbulo. (RAMOS: 1994, p.81) 

O simples fato de iniciar a descrição do retrato de alguém demonstra uma 

intenção de aproximação, apesar de manter-se distante, com um olhar desconfiado. 

Graciliano começa exibindo a imagem de pouca nitidez que possuía sobre Prestes: “Eu 

não tinha opinião firme”. Ou seja, existiam alguns traços de impressões, uma opinião 

não firme, acerca daquele líder.  Logo depois ficamos sabendo como elas foram 

adquiridas: “Acompanhara-o de longe”, “informara-me”. Em seguida, mantém a 

narrativa na primeira pessoa, mas muda do singular para o plural (“nenhum excesso de 

otimismo nos faria ver”), integrando-se ao “outro” num plano reflexivo de confluência 

de identidades. E o retrato de Prestes construído por estas falas surge como “um deslizar 

de fantasma ou sonâmbulo”. Então, dilui mais ainda a fronteira entre as pessoas do 

discurso, saltando para a terceira pessoa e tomando para si as rédeas da narração, 

intervindo vez e outra com a primeira do plural e do singular. 

Mas essa estranha figura de apóstolo disponível tinha os olhos muito 
abertos, examinava cuidadosamente a vida miserável das nossas 
populações rurais, ignorada pelos estadistas capengas que nos 
dominavam. Defendia-se com vigor, atacava de rijo; um magote de 
vagabundos em farrapos alvoroçava o exército, obrigado a recorrer 
aos batalhões patrióticos de Floro Bartolomeu, ao civismo de 
Lampião. (RAMOS: 1994, p. 81) 

Neste trecho, Graciliano inicia o relato da aventura de um herói, como se este 

fosse personagem de ficção. O herói assoma como “estranha figura”, expressão que 
                                                 
44Sobre o caráter metalinguístico, a fim de um estudo aprofundado, é imprescindível a leitura de 
Literatura em campo minado, de Marcelo Magalhães Bulhões, relacionado nas referências bibliográficas 
ao final deste artigo. 
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traduz a representação do “outro” na obra do Velho Graça. Outro autor da geração de 

30, Jorge Amado, representa Prestes numa biografia, mas, diferente de Graciliano 

Ramos, confere à imagem do biografado uma aura peculiar, exaltando o revolucionário 

e seus feitos numa dimensão mística, quase uma epopéia digna de um Odisseu.  

Te contarei a história do Herói, amiga, e então não  terás  jamais em  
teu  coração um único momento de desânimo. [...] 

Chamaram-no Cavaleiro da Esperança, nome que o povo lhe deu. 
Estrela na noite negra, temporal do povo, raio na escuridão, vento 
noroeste que sacode a tirania, adivinhado pelo gênio dos poetas do 
passado, Cavaleiro da Esperança. Dá-me tua mão, amiga, te contarei a 
história de Luiz Carlos Prestes. (AMADO: 1987, p.05-06) 

Enquanto, em Jorge Amado, a distância do retratado ocorre pelo enaltecimento 

deste e, por isto, sua posição torna-se fixa por conta de uma contemplação do Herói e de 

sua história, em Graciliano, ocorre o entrelaçamento das experiências contadas, e a 

distância não é contemplativa, apesar de reconhecer as qualidades do “apóstolo 

disponível”, mas sem adjetivar sua figura. Seu olhar desconfiado, movido pelo 

questionamento e pela dúvida, analisa criticamente a aventura empreendida pelo líder e 

seu grupo: “Se por milagre a coluna alcançasse vitória, seria um desastre, pois nem ela 

própria sabia o que desejava. Sabia é que estava tudo errado e era indispensável fazer 

qualquer coisa” (RAMOS: 1994, p.81-82). Ainda assim, reconhece que “já não era 

pouco essa rebeldia sem motivo”.  

O empenho crítico, hesitante e ponderado em seu movimento no avanço da 

narrativa, cede vacilante ao que contam. Em vez de a realidade observada, a contada, 

aquela que não é matéria de sua memória, é que conduz o fluxo do discurso 

memorialístico: “Às portas das farmácias, nas vilas, discutia-se com entusiasmo o caso 

extraordinário” (RAMOS: 1994, p. 82). Dessa massa de anônimos, Graciliano Ramos 

elege uma voz: 

Meu tio Abílio, matuto rude, proprietário de caminhões no alto sertão 
de Pernambuco, estivera uns dias a serviço dos revoltosos, lá para as 
bandas de Mariana. Assistira aos combates, caíra numa emboscada, 
fugira precipitadamente, levando alguns defuntos no carro. Abílio me 
havia falado com ardor na disciplina, na ordem, no espírito de justiça 
que observara no bando foragido. (RAMOS: 1994, p. 82) 

Esse encadeamento de outras memórias torna as Memórias do cárcere um 

testemunho humano mais profundo, porque empreende a revisitação dos 
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acontecimentos sob a ótica de quem os viveu, sem nenhum condicionamento ou 

comprometimento que possa amordaçar uma legítima versão dos fatos. 

O depoimento desse sertanejo bronco valia mais, para mim, que as 
tiradas ordeiras da imprensa livre, naturalmente interessada em 
conservar privilégios, fontes de chantagem, e pouco disposta a 
esclarecimentos perigosos. Bom que alguns repórteres tivessem 
rodado nos carros de meu tio. Como isto não sucedera, pouco valiam 
as mofinas das gazetas. (RAMOS: 1994, p.82) 

Nisto, o memorialista recusa as informações de fontes oficiais, da imprensa 

tendenciosa, aprisionada aos interesses editoriais ou de outras instituições com quem 

tem relação política, prefere o “depoimento desse sertanejo bronco”. Como não está 

narrando uma experiência por ele observada, Graciliano então, cede à voz de quem não 

se deixará levar pelas armadilhas e alçapões armados pela linguagem. Na fala do 

“matuto rude”, a história sobre o grupo de revoltosos ganha contornos mais precisos, 

sem ornamentos, pois Abílio, assim como o escritor na construção de suas histórias, 

conta tal como observou e sentiu a experiência com esse grupo. Ao discurso do tio de 

Graciliano são incorporadas outras falas, de anônimos: “Aceitávamos, pois, as notícias 

orais, e estas começavam a envolver o guerrilheiro teimoso em prestígio e lenda”. 

Etimologicamente, a palavra “lenda” significa “aquilo que se deve ler”. A dimensão 

lendária que adquire Prestes vem de uma espécie de leitura dos discursos orais. O ato de 

escrita das memórias é um processo de leitura e releitura, e as palavras registradas na 

folha são o resultado da forma como o fato narrado foi lido. Em Memórias do cárcere, a 

leitura está sempre acompanhada de uma indagação ao que é lido, considerando o 

constante empenho crítico a que já nos referimos neste artigo. No entanto, apesar do 

movimento hesitante que acompanhamos ao longo da escrita deste livro póstumo, 

Graciliano insere as reminiscências alheias como apartes, procedimento que nos remete 

às Histórias de Alexandre, em que o personagem do título, ao narrar seus “causos”, 

solicita a ratificação de sua companheira Cesária: “Não era Cesária? Era, Alexandre”.  

Nos “apartes” das memórias do outro, além da corroboração dos fatos lembrados, há a 

incorporação daqueles que disseram. Se forem verossímeis ou não, isto não importa, 

mas sim a legitimidade das falas e fábulas que compõe o discurso.  

Mantendo o distanciamento na terceira pessoa, Graciliano em poucas linhas 

apresenta-nos a bio graphós, a “escrita da vida”, de Luís Carlos Prestes, de como surgiu 

sua fama e sua lenda. 
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Depois de marchas e contramarchas fatigantes, o exílio, anos de 
trabalho áspero. E quando, num golpe feliz, vários antigos 
companheiros assaltaram o poder e quiseram suborná-lo, o estranho 
homem recusava o poleiro, declarara-se abertamente pela revolução. 
Lembrava-me dos manifestantes em que o lutador fugia às divagações 
estéreis, largava os aproveitadores, se dizia comunista, pronto a seguir 
para a União Soviética. Bem. Agora essa criatura singular, incapaz do 
retrocesso ou hesitação, possuía um roteiro – e, sem olhar atalhos e 
desvios, andaria seguro para a frentes, insensível a estorvos e fadigas, 
sacrificando-se por inteiro e em conseqüência nenhum escrúpulo 
tendo em sacrificar os outros. (RAMOS: 1994, p. 82) 

 Diferente de Jorge Amado que utiliza metáforas e outras figuras de linguagem 

para ornar o retrato de Prestes, reforçando as cores do “cavaleiro da esperança” e de 

tudo à sua volta, Graciliano Ramos atravessa anos de acontecimentos em apenas uma 

linha, de “depois de marchas” até “trabalho áspero”. O distanciamento é mantido em 

relação ao “estranho homem” e como este não estava muito bem delineado face às 

imprecisões surgidas no processo de encadeamento das reminiscências alheias, o 

memorialista interrompe a narrativa sobre a vida do comunista, retorna à primeira 

pessoa do singular e recorre ao seu embornal de recordações: “lembrava-me dos 

manifestantes em que o lutador fugia às divagações estéreis”. Volta na “criatura 

singular” que, ao contrário do próprio autor no modo de apreensão da realidade, é 

“incapaz de retrocesso ou hesitação”. Adiante, faz uma análise da conjuntura 

sociopolítica do país, constituindo um gênero híbrido entre memória, crítica, crônica e 

ensaio. Nesta análise fica evidente a voz do sujeito da enunciação, transitando entre a 

primeira pessoa do singular e do plural e a terceira do singular. Quando torna a 

descrever o “apóstolo disponível”, conclui: “Ainda não dispunha de meios para avaliar 

com segurança a inteligência de Prestes: dois ou três manifestos, repreensões amargas 

aos antigos companheiros, eram insuficientes. Admirava-lhe, porém, a firmeza, a 

coragem, a dignidade” (RAMOS: 1994, p.84). 

Deste modo, verificamos que Graciliano vai além das superfícies e 

insignificâncias para conhecer e se aproximar desse “outro” ainda tão impermeável, 

distante. A figura de Luís Carlos Prestes agiganta-se na medida em que o lemos até 

mesmo nas indagações do escritor alagoano, sua estatura ultrapassa as mais comuns 

justamente pela dimensão assaz humana que o memorialista dá ao seu retrato. O fato de 

conhecer melhor o líder comunista durante a redação de Memórias do cárcere de algum 

modo influenciou Graciliano a elencar as falas do discurso e as maneiras como o 

entrelaçamento entre elas foram ocorrendo. Portanto, não podemos reduzir este livro de 
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memórias como mero depoimento de uma época. Seu alcance é muito além do 

documental, do registro histórico, do libelo. Dentro dos estreitos limites da linguagem e 

de si mesmo, Graciliano Ramos buscou não se acomoda nem se deixar prender. A 

dúvida o retrai, mas não o engessa. O preconceito o acorrenta, mas não o tranca. A 

memória o perturba, mas não o enlouquece. As palavras o distanciam, mas não o 

afastam.  
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Riobaldo na encruzilhada com o diabo: 
travessia pelos caminhos de Exu? 

Igor FAGUNDES45 

Em Grande sertão: veredas, o verbo ser ganha de tal maneira corpo, que o seu 

transe temporal se compreende a partir de um e em um trânsito espacial, através de um e 

como um lugar: o do ser-tão – aquele no qual, de tanto que vem a ser, pode manifestar-

se enquanto tal; enquanto o que ainda não é, por ainda e sempre vir a ser, e que, sendo, 

só é – por enquanto: “o sertão é uma espera enorme” (ROSA, 1968: p. 436). 

Primordialmente “sem-lugar” (ROSA, 1968: p. 268), o lugar do ser-tão (o sertão como 

um lugar) adia-se, por cumprir-se, enorme espera. 

Advérbio da sua intensidade, o tão do ser encarrega-se de pensá-lo 

verticalmente, desde suas matrizes, de suas forças de sustentação, das possibilidades de 

realização que (o) carrega. Torná-lo o mais intenso possível significa intentar o tenso 

encontro de ambos: entre o possível de ser e o ser mesmo já possível como atualização 

do que é e não mais; do que já foi e será, e não, e sim. Mais do que o in.tenso, o tão do 

ser nomeia o entre.tenso do caminho em que ele se encaminha para, a cada vez 

sumindo, assumir-se: sempre a caminho. O tão do ser nomeia o entretenso do que não 

se encontra nem no passado nem no futuro, mas no durante do presente que se ausenta 

para seguir durando – como um presente: “Digo: o real não está na saída nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1968: p. 52). O tão 

do ser nomeia, enfim, o paradoxo do que precisa negar-se para que se afirme, de modo 

que, para chegar ao máximo de si, ele se abandone – abandone o artigo que o 

substantiva, resgatando-se verbo – a chegar apenas ao que está de partida. 

O máximo de ser é, por tanto, não ser. Tendo sido ao máximo, não há mais – o 

que ser: “Eu queria tudo, sem nada” (ROSA, 1968: p. 382). Porém, chegar a tudo o que 

for possível, esgotar as possibilidades todas de realização, supõe chegar nunca, jamais 

alcançar o limite do real; no máximo, alcançar o infinito (!?). Se tudo é sempre uma 

espera enorme; se as possibilidades todas são essa enorme espera, o projeto de esgotar-

se (ser nada) é cumprir-se inesgotável (ser tudo). Ilimitável, a realidade não se presta, 
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assim, a uma única e definida forma: “No real da vida, as coisas acabam com menos 

formato, nem acabam” (ROSA, 1968: p.67). Acabando onde não acaba, “o sertão está 

em toda parte” (ROSA, 1968: p. 9), mas o que não acaba não pode constituir um onde. 

Dizer, ainda, que o sertão se encontra em toda parte é o mesmo que dizer que se 

encontra em parte alguma. O infinito não equivale, pois, a um lugar que possamos 

atingir, porque, sem dimensão, não se localiza: nomeia aquela abertura a que nunca 

chegamos por já estarmos, desde sempre, nela: nonada. No tão do ser, tudo e nada 

coincidem no espanto do caminho a verter-se através (travessia) desta abertura: “O 

jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui! – porque não sou, não quero ser” 

(ROSA, 1968: p. 166) . O tão é o próprio querer (do) ser (que quer não ser) a pressupor 

sempre um poder querer para toda sorte de querer poder: “E, o que era que eu queria? 

Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, a 

coisa, esta coisa: eu somente queria era – ficar sendo!” (ROSA, 1968: p. 318). De tanto 

que se quer, ser(é)tão: tudo o que, nonada, emerge e imerge, funda-se e afunda-se, tenta-

se e teima-se 

Grande ser tão. 

Grande ser nonada. 

Grande ser, (que é tanto) por não ser. 

O tão do ser também se dá como o nome do caminho, “tao”, enquanto este, sem 

acento, não se valer de nada como assento, nada como base, sustentação para seu devir 

abismal: 

Grande ser tao. 

Grande caminho do ser. 

Grande caminho nonada. 

Face ao advérbio descoberto no título do romance, o adjetivo grande, por sua 

vez, encarrega-se de pensar, em Grande sertão, o ser horizontalmente, desde seus 

limites de extensão ou, prévio a isso, à abertura do que se estende e de onde o próprio 

horizonte devém como tensão de limite e não-limite; como aquilo que nos concede 

posição e, logo, nos perspectiva. Da abertura do horizonte que se dá em encruzilhada de 

homem, terra, mar e céu, o tao (caminho) do ser, recebe o seu grande, a sua grandeza. 

Mais do que sua extensão: sua altura. Entre céu e terra, entre o que está para além e 

aquém das dimensões, o ser tão mais se perde no sem-fim das alturas, quanto mais as 

perde ao perder-se no abismo do solo. Ultrapassando-se, o ser se estende ao outro, tende 
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a ser (o) outro. Em encruzilhada com as demais, cada coisa se deixa apropriar-se por 

uma próxima e cada unidade forma com outra uma nova. Cada unidade que já é, em si, 

a reunião interminável de tantas. Tal o ponto que, na matemática, e para aquém dos 

múltiplos que se somam na realização de uma linha (da unidade que ela será enquanto 

reta, curva, círculo, espiral...), já se faz, dentro de si, de infinitos pontilhos, sem que se 

alcance jamais o primeiro (ou o último) de todos, porque nonada cada um deles. E 

porque, vale dizer, não são o nada e o infinito que estão, a rigor, noponto, nalinha, 

nocaminho. Ponto, linha, caminho é que estão nonada e só por isso podem rumar, ainda 

que finitos, ao infinito a que já pertencem. Daí que “jagunço não passa de ser homem 

muito provisório” (ROSA, 1968: p. 313), pois, “movimentante todo-tempo” (ROSA, 

1968: p.391), o sertão se pronuncia grande em seu cumprimento sem comprimentos: 

Grande ser tão. 

Infinito ser tão/tao. 

Infinito caminho do ser tão. 

Infinita travessia do ser nonada. 

Quando (o) ser é provisório porque, intensivamente, se faz tão, tanto, por 

ganhar-se (ao perder-se) nonada e, extensivamente, se faz grande por estender-se ao 

infinito que o atravessa, arriscaríamos no título Grande ser tão, outro; porém, o mesmo: 

Extenso ser Intenso – que nos fala, agora, de um ser que é tenso interna e externamente, 

e convoca-nos a pensar o quanto o par exterior-interior é artifício de sua própria tensão 

que, pretendendo suprimi-la ou (já sem ela)  compreender o ser, desdobra-a/desdobra-o 

num duplo que, ao revés, cuida de assinalá-la e assinalá-lo, ainda mais, como dobra: 

como ser: como tensão. 

A bitola interioridade-exterioridade só faz sentido somente se ser for 

compreendido substancialmente: como algo, dado, o ser. Nesse caso, poderíamos, sim, 

falar no que se encontra em seu interior, bem como naquilo que, dele, se externa. No 

entanto, sempre em aberto, e porque abrir/abrir-se é o princípio do verbo dos verbos, 

não podemos atribuir-lhe seguramente um contorno, sob pena de contradizer o que, 

afinal, a abertura não é: fechadura (razão pela qual o próprio discurso contemporâneo da 

subjetividade precisou, na revisão de seus pressupostos, negá-la na instância em que o 

sujeito, sem interioridade essencial, se lança para fora de si a fim de conceber-se e 

entender-se nas contingências de sua construção histórica, ficção incompleta e 

permanentemente adiada, forjada na interação dos homens com os demais e o entorno).  
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Por outro viés, e no lugar de uma fala sobre o interior do ser, haveria outra a 

estabelecê-lo como o próprio interior daquilo que, estranhamente, não (o) seria: a 

chamada aparência, superfície, o falso da realidade. Trata-se do engendramento 

metafísico da exterioridade, do mundo sensível, do corpo como âmbito traidor do 

essencial, do verdadeiro, porque mutável e dado aos afetos, frente à interioridade do 

espírito, da ideia em que o homem, encontrando-se com a divindade que o rege, 

encontraria a verdade, o ser, o fundamento – imutável – de tudo o que há. 

As distintas respostas do Ocidente à pergunta radical pelo ser, isto é, à pergunta 

pelo sentido da realidade, culminaram na (de)formação do pensamento com que ora, e 

ainda agora, nos acostumamos a ler o real. Com que ora, e outrora, fomos acostumados 

também a ler os sentidos do Grande sertão de Guimarães Rosa: metafisicamente. Não 

caberia, aqui, discorrer sobre como a cultura ocidental se construiu a partir da 

proposição do ser como interioridade e/ou o fundamento absoluto dos entes ou da 

interioridade do ser compreendida como substância dotada de matéria e forma, essência 

e acidentes. Basta-nos considerar o quanto idealizado, isto é, deslocado da carnadura do 

real, o ser – a propósito de sua substantivação – se idealizou, se converteu em uma 

abstração e, consequentemente, na negação da sua dinâmica, por excelência, concreta. 

Ser tão: 

ser concretamente. 

Costumeiramente entendemos o concreto como o que é firme e seguro, daquilo 

sobre o qual nos podemos pôr em segurança. Derivado do latim cum-crescere, a 

concretude compreende, porém, um crescer com, um crescer no e a partir de uma 

abertura na qual e da qual o crescimento, impondo risco e movimento, se traduz numa 

encruzilhada. Concreto, pois, é tudo o que desencadeia realidade. Tudo o que a 

realidade desencadeia. Livres do movimento e dos perigos da encruzilhada, estão a 

firmeza, a fixidez e a segurança da abstração. Quando tão, e tao, ser é crescer com e, 

por isso, grande, pode dimensionar-se extenso e intenso, ou melhor, não terminar em 

lugar nenhum. Nestes (des)encadeamentos, chegamos ao lugar onde desde sempre o 

personagem Riobaldo (se) desencadeia: na encruzilhada (no tenso) do grande sertão (do 

extenso ser intenso). Lá, ali, aqui, onde, no crescer com, o exterior é o seu interior – 

“Sertão: é dentro da gente” (ROSA, 1968: p. 235). Onde a interioridade é o seu mundo 

– supostamente – fora. Onde este é só se flagra na interface, nesta permeabilidade e 

porosidade do corpo a corporificar com, incorporado por, no atravessamento (leia-se: 
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travessia) de todo e qualquer contorno. Lá, ali, aqui, onde o contorno é sempre um salto 

nonada: “Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do 

sertão?” (ROSA, 1968: p. 235). Quando, aparentemente isolados do que nos cerca e 

ficamos a sós conosco, flagramos em nossa solidão, outrossim, o que nos cerca. Da 

balbúrdia lá fora nos isolamos aqui dentro? “O sertão é confusão em grande demasiado 

sossego...” (ROSA, 1968: p. 343). Somos a memória – sempre confusa, difusa – daquilo 

de que e com que crescemos e, sozinhos, encontramos o que jamais deixa de nos 

acompanhar e fazer: ser só é só ser. “O sertão é dentro da gente” apenas porque a gente 

é sempre maior do que a gente, do que todas as gentes maiores do que seu todo, porque 

ninguém cabe em si (nada cabe em – nós é que cabemos nonada e, portanto, não temos 

cabimento!). A estranheza e o mistério do sertão só podem ser o íntimo de Riobaldo 

enquanto este for, para si mesmo, estranhamente infinito: “Eu quase que nada não sei. 

Mas desconfio de muita coisa” (ROSA, 1968: p. 15). Porque não se sabe, Riobaldo 

pode reconhecer-se neste desconhecimento do sertão, do qual não consegue se 

distanciar para perceber-se dele semelhante. Resta admitir-se (quando, enquanto, na 

condição de) misturado a ele: “A gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é 

tomando conta dele a dentro” (ROSA, 1968: p. 212). Só teria, então, uma visão do 

mundo (da travessia do sertão) se, em algum momento, pudesse estar fora do mundo (da 

travessia). Dada essa impossibilidade, Riobaldo tem, no máximo, uma visão no mundo 

(na travessia do sertão), porque ele mesmo é “do tamanho do mundo” (ROSA, 1968: p. 

59). Misturado, sem-tamanho, ele-sertão. Na medida em que o enxerga parcialmente 

(porque incapaz de enxergar a própria nuca; incapaz de enxergar-se de todo), o que 

Riobaldo mais precisamente tem em mãos é o que mais imprecisamente delas escapa: 

“Sertão, – e diz –, o senhor querendo procurar nunca não encontra. De repente, por si, 

quando a gente não espera, o sertão vem” (ROSA, 1968: p. 289). O que está dentro vem 

à superfície quando o que está fora vem pro-fundo. Quando, sem mais espera (quando 

não mais fora [ex] do limite [peras], mas no limite), e o dentro e o fora – ao encontro 

um do outro, fundidos um no outro – já não são mais um e outro, o ser vem neste nó em 

que se forja extensivo (grande) e intensivo (tão). Viver o limite no limite (peras) diz-se, 

nas palavras de Rosa, “... muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender-a-

viver é que é o viver, mesmo” (ROSA, 1968: p. 443). 

Assim o mundo se faz miragem: o vemos e não. O homem se vê e não. Tudo 

está ali já em retirada, tal a vereda. Grande sertão: veredas – estas, que (o) fazem 

mundo: “Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. 
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Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, 

veredazinhas” (ROSA, 1968: p. 79). O mundo é o que, do i.mundo (do caos, do 

indistinguível) da realidade, se dispõe, se estrutura (em travessias): o que se mensura 

desde um i.menso: o que se envereda desde o ser tão. É o que, dessa secura-sede e 

abertura, ganha fios de água e contorno, vertiginosos. É quando o des.arrumado ganha 

rumo: “O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo, 

amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se tem onde se 

acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim. Desde o raiar da aurora, o 

sertão tonteia” (ROSA, 1968: p. 239). 

Moldado por humus, o homem é criador quando (ou enquanto já) criado pela 

telúrica potência-força de criação de que se apropria para poder criar-se e criar 

mundo(s). O sertão comparece em Riobaldo tal o húmus comparece no homem – e isto 

é (o) real. Desse modo, e para que seja possível entender tudo o que se dirá, aqui, a 

respeito da obra de Guimarães Rosa, não constitui o grande sertão um sertão além-do-

real, além do sertão-concreto. Não é, a rigor, um sertão metafísico, abstrato, simbólico. 

Quando as veredas de nosso pensar culminam – porque principiam – na sede 

deste ser tão grego, o físico bebe na palavra physis a sua fonte. Este, o nome originário 

para a realidade maior que a soma de todas as coisas, porque, sempre além do 

manifesto, ama desvanecer. Não em mundo subjetivo, nem em um mundo espiritual, 

nem em um mundo celeste, nem em um mundo psíquico, se tudo isso já são construções 

de mundo, que segue impensado substantivamente quando refém dos adjetivos e das 

abstrações. Sujeito, espírito, céu, psique constituem tentativas de clarificar, distinguir e 

arrumar esta realidade que ama desvanecer no i.menso (no infinito); no i.mundo 

(nonada). Se o homem imagina um sertão, só o faz quando e enquanto imaginado pela 

realidade que ele é enquanto fingimento (ficção, figuração, arrumação: mundificação) 

deste húmus, deste barro imundo – desta arrumação que teima perder rumo. Assim, não 

é Riobaldo, nem mesmo Rosa, nem mesmo nós que sonhamos um sertão, se o sonho é, 

antes de nossa tomada de consciência, que sonha o homem e, sonhando-o, realiza-a – 

em homem(e)sertão. Em outras palavras, o caótico do sonho é o mundo, realizado, 

realizando-se, desrealizando-se do homem-sertão. Se o homem tem imaginação, em 

última instância a fonte dessa imaginação não é a subjetividade humana, mas o real. O 

grande e o tão do ser é a sua infinita imaginação: imagina homens, que imagina 

realidades, que imagina outras coisas e homens, que imaginam... Assim, como opor 

ficção ao real se o imaginário não é apenas o lugar da arte, mas também do ser humano 
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e de toda realidade? Só por ser do homem é que também pertence à arte. E só por o 

homem pertencer à (ser ficção da) realidade (entendida como apelo que irrompe para 

além dos limites do já dado e imediato), é que a arte impulsiona um modo 

extraordinário de ser real. E não um modo de ser simbólico, pois, por definição, no 

símbolo não há presença, mas substituição ou representação de uma coisa ausente. 

Representar, aqui, diz de um estar no lugar de ou passar por. Logo, como podemos falar 

no lugar daquilo que já não está nem esteve) onde e como se supunha estar? Na arte, a 

realidade se apresenta no seu contínuo desaparecer-se, que a faz e refaz. O insólito 

sertão do romance de Guimarães Rosa não representa, mas imita o (não menos, sempre 

mais, insólito) sertão real. Não no sentido imediato de copiar, reproduzir, fazer a mesma 

coisa de novo. Quando Aristóteles, por exemplo, emprega o verbo mimeitai (imitar) 

para proferir a arte, está dizendo que a imitação artística é uma criação, dádiva da 

realidade, de um novo modo de realização do real: “Fernando Pessoa (...) diz: ‘O fim da 

arte é imitar, mas imitar perfeitamente a natureza. (...) Quer dizer (...) deixar que novos 

processos de realização natural se apossem de nós. A obra de arte (...) deve ter as 

características e a autonomia, a surpresa e a novidade e a originalidade de um ser 

natural” (LEÃO, 2007: p. 115-116).  

A ciência, pensando-se fiel, o trai o real justamente por querer-se fidedigna a 

algum princípio a ele intrínseco, quando apenas princípio dela. Contudo, não é nos 

símbolos da ciência ou da religião, bem como nos conceitos da filosofia, por exemplo, 

que isto que está sendo encontra alguma fidelidade, mas sim, na obra de arte, na medida 

em que desloca e reinventa suas medidas e faz com que perca a medida e, dessa forma, 

se encontre – nonada – com a origem. A arte é o que há de mais fiel ao trair a si mesma 

da realidade. Tido, apressadamente, como o verdadeiro e o real, o sertão geográfico é 

mais uma de suas ficções. Por dar uma medida à realidade e conformá-la linearmente, 

rouba-lhe a densidade: “Rebulir com o sertão, como dono? Mas o sertão era para (...) se 

ir obedecendo a ele; não era para à força se compor. Todos que malmontam no sertão só 

alcançam de reger em rédea por uns trechos; que sorrateiro o sertão vai virando tigre 

debaixo da sela” (ROSA, 1968: p. 284). Ao forjar um esquema, uma representação 

gráfica, a geografia simplifica a realidade: “O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem 

que não seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim 

de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, 

então, o aqui não é dito sertão?” (ROSA, 1968: p. 9). Somando o geográfico ao 

cartográfico, ao arqueológico, ao biológico, ao histórico, ao antropológico, ao filosófico, 
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ao psíquico de quem vive no sertão, nunca chegaremos a sua completude. Tais discursos 

é que vêm simbolizar, entendê-lo por convenção, conveniência, por reconhecimento 

oriundo de alguma verdade por adequação, semelhança e/ou verossimilhança. São 

tentativas de governar o tanto da realidade e, logo, o seu desgoverno irremediável: “O 

sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o 

sertão, ou o sertão maldito vos governa” (ROSA, 1968: p. 374). Resistente às 

metodologias, e porque jamais objeto para um sujeito, tampouco um sujeito-sertão no 

homem-objeto, o atravessamento mútuo (a travessia) é o único método (meta-hodos que 

dizer: através do caminho, entre-caminho). Sem a segurança de uma base teórica, de 

uma doutrina, de um mapa, de uma cartilha, Riobaldo está a sós, nonada, com a própria 

pergunta que ele (que o sertão, que o caminhar), para aquém e para além das geografias, 

é: “onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta” (ROSA, 1968: p. 

86). 

A negação da teoria e do conceitual na experiência onto(sem)lógica de Riobaldo 

não se vale aqui de outro suporte teórico, exterior à obra, a tornar o grande sertão 

exemplo. Não somos nós que negamos o simbólico dessa travessia. É a própria narrativa 

de Guimarães Rosa, o próprio e travesso Riobaldo que, atravessado pelo que atravessa, 

vê-se em encruzilhada (melhor diríamos: como encruzilhada) com o diabo. Evocando 

isto que se verte através de, entre, o transverter da travessia passa a implicar a 

encruzilhada não como um ponto, ao lado de outros, existente em alguma parte dela. No 

ínterim que costura um lócus no outro e um instante no próximo, e todos eles ao vazio 

que os permite aparecerem e costurarem-se, a encruzilhada perpassa o caminho inteiro: 

deixa-o ser um caminho. Encruzilhada é, pois, toda a travessia. Somente lançado nestes 

intervalos – nestas veredas – do ser tão e tao, Riobaldo aprende-se e desaprende-se nos 

provisórios liames da caminhada, a dissimular o imensurável dela nestes já gastos e 

insuficientes binômios: interior-exterior, céu-inferno, alma-carne, bem-mal. Assim, a 

palavra que nomeia o lançar (ballein) neste hífen intersticial anterior e superior a cada 

duplo (dia); nesta dobra a partir do qual a duplicidade, em verdade, desfaz a 

multiplicidade concreta dos desdobramentos possíveis do ser, tem origem grega: 

diaballein. Em latim, diabolus. Em português, diabo. 

Assim, “diabólico” não quer dizer simplesmente o desencadeamento de uma 

separação, de uma cisão, de uma duplicidade, a conspirar contra o uno. A duplicidade já 

é uma organização do conflito, um relaxamento da tensão, um desdobramento da dobra 

na qual o homem se dá e de onde ele parte (e a que simultaneamente sempre chega), 
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paradoxal. É o simbólico que pressupõe e precisa do duplo como princípio, já que syn-

ballen quer dizer reunir (lançar junto a). No entanto, concretamente, nada parte do dois 

em direção ao um, nada se reúne, ou seja, une-se de novo, pois, sempre novo, tudo já se 

encontra unido, atado, e será sempre – ainda que na multiplicidade – um. A co-presença 

do múltiplo e do uno se dá na dobra diabólica e não no duplo simbólico, que pretende 

um uno sem múltiplo. Isto, concretamente, o diabo: “Explico ao senhor: o diabo vige 

dentro do homem, os crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos 

avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é o que digo” 

(ROSA, 1968: p. 11). 

Contra o simbólico dos conceitos da ciência, bem como das doutrinas da 

religião, a realidade do sertão se rebela. Traidora, inclusive de si mesma, ela se outra, 

diabólica, como obra de arte que, no homem, o põe em diálogo transformador e 

criativo com este real que o forma, transforma e cria, enquanto se forma, se transforma e 

se cria: “Tem até tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas – que estragam mortal a 

água, se estão jazendo em fundo de poço; o diabo dentro delas dorme: são o demo. ... 

Arre, ele está misturado em tudo” (ROSA, 1968: p. 12).  

Somente um pensamento metafísico pode descrever um diabo simbólico a partir 

tanto do maniqueísmo “bem x mal” quanto da entificação (e humanização?!) do próprio 

diabo e de deus. Outrossim, somente um pensamento metafísico pode descrever um 

simbólico sertão, na medida em que lida com o real mediante todas essas dicotomias, 

dentre as quais o abstrato e o concreto, o espírito e a matéria, a mente e o corpo, o 

transcendente e o imanente, a essência e a aparência, a teoria e a prática, e tudo mais 

que advenha e adveio do esquecimento da dinâmica do ser nonada, ou seja, que não se 

esgota no plano de um ente, último e/ou primeiro. O sertão de Rosa só seria metafísico, 

então, se o suposto sertão físico estivesse já terminado, contornado e substancialmente 

sabido; se o insólito já não comparecesse no sertão imediato ou se, de fato, neste, 

houvesse um fundo que mediasse, justificasse – e se escondesse atrás de – sua 

aparência. Não obstante, não somos nós que, de fora da obra de Guimarães Rosa, 

sumariamente negamos um sertão metafísico frente àquele que chamaríamos físico (sem 

pôr o próprio sentido de “físico” em questão). A narrativa do próprio Rosa nega, de 

imediato, todo essencialismo quando começa nonada; quando “nonada” se faz a 

primeira palavra do romance; quando “nonada” é o que há de primeiro no sertão. 

Compreender o princípio do sertão no nada não tem nada de simbólico, como se o 

suposto sertão-real já não se abrisse, originariamente, continuadamente, deste aberto. 
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Dissemos outrora agora: o ponto, a linha, o caminho estão nonada. Em verdade, este 

além do que se (des)encontra sendo (o chamado além-do-físico) diz o próprio sendo (o 

próprio físico) sempre além de. Infinito, enquanto finito. O sertão será metafísico 

apenas se a tradução de meta- por “além de” não for, então, a negação de sua concretude 

em nome de uma fundamentação abstrata, mas a sua afirmação como persistente 

liminaridade com aquilo que não é abstrato nem concreto por obviamente (ou 

extraordinariamente) não ser. Decerto, este meta- traz originariamente o sentido de 

entre, através de. O metafísico se redescobriria, nestes termos, como o que se dá 

através do (entre o) físico. O que atravessa o físico, faz dele uma travessa, um caminho 

entre o (através do) nada; uma vereda, entre outras e por entre o grande ser tão.  

Diante disso tudo, o diabólico consiste – a partir da negação de um real 

simbólico, conceitual, moralizante – no enfrentamento do que, na vida, é conflitante, 

aporético, traiçoeiro, perigoso, marginal (à margem dos centros, excêntrico), anormal 

(fora da norma), desgovernado, i.menso, i.mundo, desarrumado: “O senhor não creia na 

quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por alto. Mas, ou ele ajuda, com enorme 

poder, ou é traiçoeiro muito desastroso” (ROSA: 1968, p. 402). Este é, à guisa de 

associação, o sentido hebraico de satã – o que impõe desafio ao homem, sem 

corresponder propriamente à ideia de mal. Apenas desistindo de ser sujeito do sertão – 

de controlá-lo, domá-lo (por ciência, religião, razão, senhor-Deus-punidor, fundamento, 

metafísica) – é que Riobaldo o atinge e se atinge, mas não por optar pelo extremo 

oposto do irracional. O diabo não é a irracionalidade; não é a animalidade, bárbara, do 

homem, frente à razão civilizatória que faz o homem progredir/evoluir rumo a deus. O 

homem não se religa a Deus, como se, em algum momento, estivesse separado de deus 

(do nada!?) nele co-presente como ausência permanente do entre-físico. Neste 

contraponto “racional x irracional”, ainda nos movemos na retórica metafísica, no 

duplo, na dis.tensão simbólica e não na contração diabólica da dobra, em que o meta- da 

física está dentro (e não fora) do físico, na condição de sua infinita afirmação nonada. 

Na dobra, não há a resposta – o diabo não é resposta, o mal, diante de outra, o bem; o 

diabo é sempre a pergunta de Riobaldo – antes do mal, antes do bem – e que, por isso, 

lhe faz tanto mal (por inquietá-lo, angustiá-lo) e, a um só tempo, lhe faz bem (por lançá-

lo na pergunta, na procura, no caminho): o “sertão não é malino nem caridoso, mano oh 

mano! –  ... ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo” 

(ROSA, 1968: p. 394). Aí se encontra a travessia do homem como contínua indagação, 

assédio, decisão, dilema, escolha, em que qualquer um destes “ou” é decisão posterior 
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do ambíguo “e” onde o homem se localiza: “Vivendo, se aprende; mas o que se 

aprende, mais, é só a fazer outras maiores perguntas” (ROSA, 1968: p. 312). É neste 

sentido que a noção de mal caricaturiza o abismo de ser, assim como o salto sobre ele 

condiz com o bem, o próprio do homem cuja vida se realiza diuturnamente a partir da e 

para a morte. Sofrendo, o homem apropria-se disto que lhe é próprio – o verbo ser, que 

amando não-ser, é alegria e dor: “vai gastando o diabo de dentro da gente, aos 

pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor” (ROSA, 1968: p. 12). Em outras 

palavras, no entre ser e não-ser, o amor (em grego, philos, que tem a acepção de um 

tomar posse do que já nos pertence) é a aprendizagem (entre-ser) do diabo a partir de e 

em nome de deus (não-ser). Neste crescer com (neste ser concretamente), que 

chamamos amor, o perigo é a instância em que, por paradoxo, o homem toma posse de 

si e se salva – diabolicamente. Ele amadurece, isto é, se plenifica, tal o fruto a despencar 

da árvore e fundir-se na terra: o ápice de maturidade é quando deixa de ser fruto, para 

que (sendo tão-somente) a terra (isto é, tudo; ou ainda: nada), esta continue vindo a ser, 

de seu sem-limite e sem-fim, a doação de limites/vidas individuais e finitas. A salvação 

do fruto, do homem, não é o seu progresso, a evolução, uma vez que o máximo de si 

pareceria muito mais uma involução: eis o movimento de ser o não ser, no qual o diabo 

nomeia o devir a partir de deus como princípio (nonada) e fim (no infinito) disto que 

não progride nem regride, porque sempre no meio e em meio a. Na perfeição do círculo, 

deus: o sentido da vida como plenitude do princípio. Jesus, a rigor, fez-se o máximo de 

homem, o homem perfeito, quando não mais: quando já o deus que desde sempre o 

trouxe e que ele trouxe. Tal o fruto, então, verde, imaturo, o homem é diabo enquanto 

um infante – enquanto alguém que está a aprender a falar e a amar (conjugar deus, a 

exemplo de Cristo). Riobaldo, homem que se sacrifica, que carrega a cruz de sua 

peregrinação: porque não sabe, porque não está pronto para a perfeição da morte no 

sentido mesmo de perfazimento – do esgotamento de todos os limites, do alcance do 

limite máximo, de tudo: o desfazimento completo no aberto, enfim.  

Em uma narrativa que suspende todo essencialismo, o maniqueísmo deus x 

diabo torna-se a questão para compreender o princípio da vida no nada, o sentido da 

vida na morte, quando, dentro do – e durante o – viver, este pode se fazer infinito, 

nascer a cada vez, em meio à sua finitude. Seria preciso, assim, referir deus a nada, 

como ao infinito que subjaz o finito da vida – no fundo eterna (sem fundo) – dos 

homens, na medida em que persistem vivendo da e para a morte. Deus-nada, ou deus-

infinito, vem tão-somente deslocar o deus da substantivação, daquele tal essencialismo 
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em que o ser de todos os entes se tornou mais um ente, sob o qual nenhum outro há de 

fundamentá-lo. Por não se reduzir a nenhum, deus e o diabo constituem a pergunta e a 

resposta do humano do homem: sendo nonada (em deus), o ser se alcança e o alcança (a 

deus) quando não mais – humano. Entretanto (leia-se no entre-tanto; no entre do tanto 

de ser; na travessia do sertanto; no diabólico), deus só está mesmo ao alcance do 

homem quando este ainda humano for; deus “precisa” do diabo (deste entretanto, da 

conjunção adversativa em que o sentido originário de satânico se profere) para ser 

afirmado (alcançado) somente mediante sua traição. O homem só concede fidelidade a 

deus, traindo-lhe, no e como o diabo que lhe serve de gatilho: “E nisto, que conto ao 

senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele 

existe – mas quase só por intermédio da ação das pessoas: de bons e maus. Coisas 

imensas no mundo. O grande-sertão é a forte arma. Deus é um gatilho?” (ROSA, 1968: 

p. 260). Deus, existindo por intermédio de, só é por intermédio do intermédio! Ele só é 

diabolicamente – na ação das pessoas, que são e não são; são diabo e não, porque, a 

cada vez, estão para deus, no deus – nonada: “Ele [o diabo] não é [algo/alguém], mas 

[isto que] finge de ser” (ROSA, 1968: p. 229). 

Por isso, deus é aquele (ou melhor: o ainda-não aquele, o já-não aquele, nem 

aquilo) que nunca se des.vela, somente se re.vela ao homem, no homem. O verbo 

“revelar” designa o sentido de um desvelo auto-velante. Na fé da palavra, o silêncio de 

deus toma corpo, a repousar justamente no seu retraimento. É no silêncio, portanto, que 

o homem, encontrando-se com deus, encontra-se com a palavra que o põe, pelo avesso, 

a caminho dele – daquilo que nós mesmos somos, quando ao máximo: “O senhor saber 

o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais” (ROSA: 1968, p. 319). Dito de outra 

maneira, deus (o silêncio) se diz ao homem, no homem – no máximo do homem – 

graças à palavra: o que salvaguarda cada corpo – cada crescer com – como a fé em cada 

corpo. Daí que Lúcifer bem pode nomear o portador da luz que trai a deus – porque a 

iluminar o que precede e está para além de toda luz (de todo corpo, toda palavra). 

Lúcifer somos, miticamente (o que não diz o mesmo que simbolicamente!), todos nós, 

uma vez “decaídos” do i.menso, dimensionados e a dimensionar cada coisa (traindo-as, 

traindo-nos, portanto, para que nos e as revelemos, enfim, fieis a, nas graças de deus), 

neste inferno chamado: o dentro-da-terra. Nesta fé, nesta iluminação, não vemos para 

crer: já estamos crendo, para ver. Ou seja: para haver o sentir há que estarmos 

previamente lançados naquele ínterim do qual as coisas dão-se à luz para, aparecendo, 

serem percebidas. A distinção das coisas como coisas se dá neste encontro de deus no 
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homem: na graça da, graças à linguagem (outro modo de dizer: na graça do, graças ao 

diabo). Diríamos: a linguagem – a revelação, diabólica, de deus. As plantas, os 

minerais, os animais nada sabem disso, nem perguntam por um deus, ainda que dele 

sejam uma e a resposta. Ainda que suscetíveis a tudo e em tudo interventoras, elas não 

vivem a suscetibilidade como suscetibilidade, a intervenção como intervenção, a 

angústia como angústia. Dialogando-se entre si e transformando suas aparições, as 

coisas trazem já o diabo dentro de si sem que façam um pacto com ele. Sem que, 

olhando para si, percebam um si, uma dimensão interior x exterior, uma liminaridade e, 

portanto, um para além-da-liminaridade, uma existência: “Existe é homem humano. 

Travessia” (ROSA: 1968, p. 460). Ao falarmos neste homem que já está crendo para ver 

e dizer (o) que vê, referimo-nos à linguagem não como o que (se) diz, o que (se) vê. 

Não o dito, o visto. A linguagem a nomear, sim, a força do que se diz, em prol do ver 

(do sentir, do sentido) e do perceber. É porque a realidade pode se dizer, que o homem 

pode, por sua vez, ouvi-la e dizê-la: realidade. Considerar que a realidade se diz porque, 

a um só tempo e primordialmente, a realidade se ouve é assumir que o acontecimento 

da linguagem só se dá mesmo no e como diálogo. 

Não à toa, toda a obra Grande sertão: veredas se estrutura na condição de um 

grande diálogo. Não apenas de Riobaldo com os demais personagens, mas de Riobaldo 

conosco-consigo, uma vez que com o humano do homem. Comum ao diálogo e ao 

diabo, o prefixo dia- é, mais que isso, irmão da palavra “deus”. A associação de Deus à 

luz, no que toca também a vigência do dia como claridade, atesta tudo o que dissemos 

de deus que só pode acontecer quando luz (“por intermédio de” – Lúcifer), haja vista 

que, na escuridão radical, no abismo que não luze, deus não poderia ser (corpo) e se 

dizer (palavra). Na condição de luz, de dia – que é sempre dia da noite; que é sempre 

intervalo, intermédio, liminaridade com o que não é, para que venha permanentemente 

ser – deus se faz corpo: o diabo dentro do homem; deus se faz palavra: o diálogo 

dentro do homem.  

... Pois, não existe! E se não existe, como é que se pode se contratar 
pacto com ele? E a ideia me retorna. (...) o senhor me dê o lícito: que, 
ou então (...) quando um tem noção de resolver a vender a alma sua, 
que é porque ela já estava dada vendida, sem se saber; e a pessoa 
sujeita está só é certificando o regular dalgum velho trato – que já se 
vendeu aos poucos, faz tempo? Deus não queira; Deus que roda tudo! 
Diga o senhor, sobre mim diga. Até podendo ser, de alguém algum dia 
ouvir e entender assim: quem-sabe, a gente criatura ainda é tão ruim, 
tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens é mandando 
por intermédio do dia? (ROSA, 1968: p. 33, grifo nosso) 
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Destarte, a experiência de deus como linguagem irrompe, em cada cultura, como 

cada cultura, mundo, mítica. Por intermédio de, o sagrado tem, por exemplo, no mundo 

grego, um Hermes-mensageiro, ambíguo, entre-deus-e-homem, senhor da linguagem 

que põe o humano e o divino ao encontro um do outro. É neste sentido que a escuta (a 

possessão) humana do (pelo) sagrado é chamada, entre os gregos, demônio; o quando 

o(s) deus(es) tomam corpo. Este Hermes-deus dos ladrões, dos mercados e posto nas 

encruzilhadas se irmanaria aos próprios mitos de Exu da cultura iorubá: “Aquilo – era 

eu ir à meia-noite, na encruzilhada, esperar o Maligno – fechar o trato, fazer o pacto!” 

(ROSA, 1968: p. 284). A passagem, associável aos mitos africanos presentes na cultura 

brasileira, faz-nos pensar na referência do diabo a Exu no sentido que ora revirginamos: 

quando, abismal, o homem especula sua identidade. Quando a cultura – como culto e 

cultivo da terra, do sertão, do sagrado – especula seus mitos em resposta (e pergunta) a 

um assédio supra-cultural.  

Exu, o responsável pela circulação do axé – isto que mantém o élan de todas as 

coisas e faz a realidade aparecer sob orixás, em rebuliço, tonteio e mistura. Esta, a 

aprendizagem de Exu – doar cosmos ao caos, doar caos ao cosmos – e nosso pacto com 

ele demarca o enfrentamento radical com a linguagem que nos permite perguntar pelo 

princípio, pelo sentido: por Olorum. Não é, sumariamente, Riobaldo que pensa se 

venderá a alma ao diabo (nem nós, a alma a Exu) em alguma encruzilhada: ela já se 

encontra vendida a partir do momento em que perguntamos por estarmos, desde 

sempre, na encruzilhada. No entre (inter), a vida já advém como sentido e valor 

(pretium) e se faz contínuo inter.pretium: interpretação: hermenêutica: “exunêutica”?! 

Assim entendemos a compra e venda da alma na qualidade de toda esta barganha e 

especulação. O verbo “especular” está na origem da palavra “espelhar”. Ao especular-se 

(no) diabo, Riobaldo se põe na encruzilhada dos espelhos, atravessando-lhes o limite 

(peras) na vereda de cada uma dessas palavras: pergunta, perigo, percurso, perímetro, 

espera, experiência, percepção, persistência, perdição, perfazimento – a perverter até a – 

perfeição. De um grande ser tão. 
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Provocações insólitas de Arcimboldo 
Rodrigo da Costa ARAUJO46 

 

“tout est métaphore chez Arcimboldo.” 

[Roland Barthes. L’obvie et l’obtus. 
 Essais Critiques III.  p.129]. 

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo refletir sobre a poética de Guiseppe 
Arcimboldo (1527-1593) como lugar significativo de produção e realização do desejo, 
além de pensar sobre os efeitos de sedução ou fascinação que existem no ato da 
escritura visual e da fruição do leitor/espectador encantado com inúmeros detalhes ou 
signos. Nesse leitura semiótica, observam-se a obsessão pela beleza e perfeição secretas 
do retratista que reunia vários objetos em suas Cabeças Compósitas (joias, armas, 
instrumentos científicos, animais exóticos ou pinturas sofisticadas) tentanto, dessa 
maneira, constituir uma abrigo para as pressões de um mundo exterior e hostil. Nesse 
percurso, “lendo”o gesto do pintor e colecionador maneirista,  ver/ler acompanha a 
imagem como construção ou tecido significante a ser descoberta no jogo vertiginoso e 
labiríntico das telas Fogo (1566), Ar,  Água (1566), Terra (1570) e O Blibliotecário 
(1566)  percorrendo sem cessar caminhos ambíguos e provocações insólitas. Percebidas, 
assim, feito leitura prazerosa e instigante, como em Le plaisir du texte, ou mesmo como 
composição em palimpsesto, as telas escolhidas se definem num processo dinâmico e 
inovador para um sistema de signos. 

PALAVRAS-CHAVE: Vertigem - provocações insólitas - Maneirismo - 
Arcimboldo.  

UM CONVITE AO INSÓLITO VISUAL ARCIMBOLESCO 

Ao olhar de relance para as telas de Arcimboldo [1527-1593] a surpresa, o 

estranhamento, o deslocamento são ações instantâneas e extremamentes esperadas. Não 

tem como negar, o olho procura no meio embaralhado dos signos, uma pista para 

entender, uma forma de se adentrar nos quadros, um caminho a seguir. A preferência 

por Arcimboldo  e o recorte por nós escolhido aconteceram justamente pelo enigma que 

percorre o processo de significação, algo que ora se apresenta, ora se esconde, se 

disfarça. A dissimulação tece-lhe o corpo/rosto e estabelece um jogo, onde cada voz e 

cada termo se afiguram como máscaras que, apenas em avaliação, possibilitam ver onde 

                                                 
46 Doutorando em Literatura Comparada pela UFF/ E-mail: rodricoara@uol.com.br 
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se fia um traço comum. Traço, ele mesmo, nem sempre igual, mas aproximado, seja 

pela harmonia momentânea (lugar onde os significantes se interseccionam, produzindo 

uma direção, dado o corte), seja pela ressonância díspar de alguns outros textos, às 

vezes só identificados quando se pára para olhar atentamente, percorrendo e avaliando, 

a tessitura das telas. 

O olhar semiológico, preso à tela vertiginosa e ao estilo exuberante do pintor 

maneirista, constrói capacidades para dar vida própria às imagens, emprestando-lhes um 

conteúdo inesperado. Inquieto sobre os detalhes e os signos, o olho do leitor tateia 

sempre o caminho que liga o sujeito observador aos objetos, aparentemente distraído, 

perplexo, tentando formalizar uma linguagem, uma percepção que atinge um grau de 

estranheza radical. 

A vertigem e o insólito, nas mais diferentes formas vão ser, assim, a tônica da 

manifestação lúdica de Arcimboldo , redundando invariavelmente em jogo, mistérios, 

devaneios - um olhar movediço e envolvente. “Todo jogo é capaz, a qualquer momento, 

de absorver inteiramente o jogador” (HUIZINGA, 1990, p.11). Em todo o percurso 

interpretativo e sedutor, procuraremos mostrar as manifestações do lúdico nas telas Ar,  

Fogo [1566], Água [1566], Terra [1570] e O Blibliotecário [1566], por meio das 

diferentes formas de jogo e dos mais representativos recursos da metáfora. 

A percepção, sempre à deriva e “fora do lugar” é volúvel porque as telas também 

o são. Tanto o olhar, como o leitor poderão, nessa brincadeira, compor partes, juntar 

fragmentos, associar imagens para montar o quebra-cabeças. As telas de Arcimboldo, 

tornam-se assim, à imagem do estilo em palimpsesto47, composições que oferecem uma 

pista socialmente aceitável, para que, de seu avesso e entre as frestas interrogativas, 

surjam outras imagens, que, no entanto, não se apresentam claramente legíveis, porque 

são virulentas e figidias. Consiste, como afirma Chklóvski (1971, p.45), “em obscurecer 

a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção [...] é 

um fim em si e deve ser prolongado; [...] é um meio de experimentar o devir do objeto”. 

Por se tratarem de telas alegóricas, ou seja, “um discurso metafórico que contém 

dois textos vinculados entre si pelo mesmo fundamento, que os associa num novo 

                                                 
47 O palimpsesto, segundo o Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés (2004, p. 333) deriva 
do grego: pálin = novamente, psestos = raspado, borrado. Engaste - o palimpsesto por trabalhar com a 
curetagem mantém uma relação auto-reflexiva que atua com mais de um signo. Na reescrita do texto 
reciclado, a narrativa irá apresentar marcas sígnicas, camadas que se engastam à narrativa primeira. O 
termo engastar é definido por Lucien Dällenbach em Intertexto e autotexto. In: Poétique. Revista de 
Teoria e Análise Literárias - Intertextualidades, Coimbra,1979, p.56. 
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conjunto significante, um novo discurso”(LOPES, 1986, p. 42) , e que reportam sempre 

a um retrato, uma história de gente, a leitura se dará como expansão da metáfora, 

percebendo os procedimentos da metaforização e do jogo vertiginoso. A palavra 

vertigem, no caso, não é só fato de visualidade em relação as telas, mas também, 

assume semiologicamente uma forma de ler ou, trata-se, etimologicamente, de uma 

tontura, desvario, loucura, tentação súbita, algo que perturba a razão ou a serenidade. 

ARCIMBOLDO: BIOGRAFEMAS E ESTRANHAMENTOS 

Nascido em Milão em 1527, Guiseppe Arcimboldo além de pintor, foi 

figurinista, decorador e escritor. Foi conde do Império e trabalhou quinze anos na Corte 

de Maximiliano e onze anos na Corte de Rodolfo II onde recebeu muito ouro e 

honrarias. Suas obras mais representativas e transgressoras na época eram as várias 

Cabeças Compostas, onde retratavam perfis humanos, feito colagem, junção de bichos, 

plantas, objetos que compõem alegorias labirínticas. Fragmentos, objetos e signos 

duráveis, imóveis e justapostas que exigem do espectador a lentidão do olhar, a postura 

de obvervador e dedicação para decifrar a multiplicidade e sofisticação de detalhes da 

imagem. 

Foram esses exercícicos e telas enigmáticas que encantaram o Imperador 

Maximiliano II e que garantiu seu emprego como pintor oficial da corte. Além de 

pintor, Arcimboldo também organizava festas, bailes e torneios, ganhando grande 

influência e popularidade.Sua técnica e exigência da atenção, parecem anunciar pela 

profusão de colagens, formas, traços, texturas, objetos e signos um novo tipo de leitor - 

o leitor “fragmentado, movente”, segundo Santaella.  Não importa, ensimesmados, os 

leitores desconfiam, juntam fragmentos aqui e ali para comporem a imagem múltipla, 

fugidia, um universo que se confunde e se mescla com o real e com a imaginação. 

Com sua morte em 1593, em pouco tempo, suas alegorias e façanhas caíram no 

esquecimento. Mas, pelo visto, Rodolfo II, com suas estranhas manias e coleções, 

inspirou a arte de Arcimboldo. Nas salas desse imperador que Arcimboldo contribuiu 

para enriquecer com seu talento, tinham: “vermes enormes, anões, gigantes,escorpiões, 

gêmeos siameses, pedras mágicas, aparelhos mágicos, labirintos, instrumentos musicais, 

relógios, fósseis de animais e plantas, instrumentos ópticos, espelhos de toda sorte, 

curiosidades da Índia, da China ou do Peru” (HOCKE, 2005, p.237). Para Hocke em seu 

livro Maneirismo: O Mundo visto como Labirinto o estilo metafórico e “a técnica das 
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imagens compostas- enigmáticas e alegóricas” (p.244) foi exemplo para as artes dos 

séculos XIX e XX. 

Enfim, esse museu bizarro a céu aberto das “metonímicas banais” das 

composições arcimbolescas instigou pintores e estilos do romantismo ao surrealismo. 

Com suas “experiências artísticas Leonardo da Vinci partiu e duplicou a fisionomia 

humana. Dali, sem dúvida, imitou-o” (HOCKE, 2005, p.253). Com Freud essas leituras 

ainda se intensificaram a partir de 1920. O vigor do inconsciente e o mundo dos sonhos 

ganharam forças com as telas de Picasso e a fragmentação tomou conta dos textos 

literários. O sonho, a magia e o lúdico das telas arcimbolescas e maneiristas assumiram 

as palavras chaves e demiúrgicas das artes de agora. 

Os devaneios labirínticos que retomam o famoso conto A Biblioteca de Babel 

(2001), de Borges e a força dessa poesia que alucina nosso olhar relembram e 

confirmam o universo de Arcimboldo. O tempo inteiro, suas telas reforçam “ o jogo que 

lança sobre nós um feitiço: é “fascinante”, “cativante” ( HUIZINGA, 1990, p.13). Essa 

implosão caldeidoscópica de signos do mágico da pintura maneirista parece 

impressionar a todos e se distanciar da concepção de arte como cópia da natureza para 

assumir “a doutrina que cria não meramente a partir da natureza, mas à semelhança da 

natureza” (HAUSER, 1988, p. 398). 

Assim, as linhas de força desse perfil derivam dessas telas de Guiseppe 

Arcimboldo (1527-1563), ou seja, sob o signo do biografema48 barthesiano. Uma vida 

que se deixa contar em forma de fragmentos, recortes, closes. Escolha de uns, abandono 

ou esquecimento de outros. As citações foram tecidas e recuperadas das próprias telas 

como elementos do desenho do perfil. 

Partes que se juntam, colagens, desenho que permite o esboço, o inacabado e 

desviante. Reunião de fragmentos dispersos, “exercícios da linguagem”, manifestação 

sígnica, “textos de gozo”, ao sentido barthesiano da palavra. Perfil criado nas 

superfícieis líquidas da Água ou nas ardências hedonistas das labaredas do Fogo - um 

mosaico ilusionista, um desenho de perfil ou mais uma cabeça composta? 

  

                                                 
48 O biografema, segundo Barthes, nunca é uma verdade objetiva: “O biografema nada mais é do que 
anammese factícia: a que eu empresto ao autor que amo”.  O biografema é o detalhe insignificante, fosco; 
a narrativa e a personagem no grau zero, meras virtualidades de significação. Por seu aspecto sensual, o 
biografema convida o leitor a fantasmar; a compor, com esses fragmentos, um outro texto que é, ao 
mesmo tempo, do autor amado e dele mesmo - leitor. (PERRONE-MOISÉS, 1983, p.15)  
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visionaramente a entranhável viagem do vento, a sensação que permite e manifesta a 

vida e a dimanicidade dos bichos na tela. 

Assim, é fácil perceber que a poética de Arcimboldo configura-se um projeto 

artístico que convida simultaneamente à fruição e a reflexão porque o conjunto de aves 

que constroem o universo do Ar é um conjunto de signos ou um sistema de signos que 

se completam em sua visualidade (o todo). Nesse sentido, necessário se faz, então, um 

“leitor de possíveis” segundo Lucrécia Ferrara, e o leitor/receptor deve ser “ o motor 

que impulsiona a fragmentação sígnica na medida em que é capaz de, numa operação de 

descoberta, operar o avesso do signo, a contraface do signo que o faz ser um e todos ao 

mesmo tempo” (FERRARA, 1981, p.12). 

O “estilo estiloso” dessa tela opera com a ênfase que se dá às  partes em 

detrimento do todo em tantas obras maneiristas reforçando, assim, o olhar vertiginoso, 

que procura detalhes, mas que tenta o tempo inteiro, no jogo labiríntico, compreender o 

dinamismo e o efeito do encanto nos detalhes. O giro do olhar à deriva, diante do 

ângulo das asas dos bichos ou das penas flutuantes reforça a analogia com o ar, 

deslocando a vista da tela para um espaço maior, mais livre ou, em outros termos, o 

leitor tem de se confrontar com a leveza, com o fugidio, enfim, entender-se cara a cara 

com o ar na própria pele. Jogo dos sentidos, jogo dos olhares. Imagens caleidoscópicas 

que ecoam de maneira genial com a poesia de Alberto Caeiro, nos seus versos que 

dizem que “pensar é não compreender”, “é estar doente dos olhos”. A ilusão, dessa 

forma, procura o horizonte sem fim, o ar que produz o mecanismo da vida diante da 

tela, o efeito de uma paisagem onde os bichos vivem. Todas as aves, nesse conjunto, 

compõem o universo semiológico do ar, a amplitude, o horizonte e a liberdade. 

 A POESIA DO FOGO E A IMAGINAÇÃO ARCIMBOLESCA 

 “As imagens não abrigam idéias tranqüilas, nem 
idéias definitivas, sobretudo. A imaginação 
imagina incessantemente e se enriquce de novas 
imagens” 

. ( BACHELARD, 1978, p. 196) 

Para o filósofo Barchelard, em Psicanálise do Fogo (1999), o calor é a prova por 

excelência da riqueza e da permanência substanciais. Só ele confere um sentido 

imediato à intensidade do ser. Na poética barchelardiana o fogo constitui a essência do 

homem e do mundo, metaforiza o mundo da imaginação e dos valores, da superação de 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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surpresas. Os sonhos e os devaneios são os principais responsáveis em nos guiar na 

aventura semiológica prospectiva das imagens. As composições arcimbolescas, nesse 

sentido desviante, não remetem a nada fora delas mesmas. O questionamento da 

representação e do mundo, a metaforização dos retratos e do homem na construção 

labiríntica passam a ser o signo delas mesmas. 

Feiticeiro de um pensamento encantado Fogo, de Arcimboldo torna-se elemento 

de combate e guerra com a presença da arma e dos canhões que emolduram o corpo. 

Enfim, a tela sugere uma leitura do elemento fogo como algo imaginado e não 

conhecido objetivamente, de modo que a maneira como se imagina é frequentemente 

mais instrutiva do que aquilo o que se imagina. 

Essa ludicidade e riqueza de signos presentes em Fogo valorizam novamente o 

jogo visual na poética arcimbolesca. Associado ao pensamento estético de Barchelard, o 

quadro revela uma esfera sensitiva através das imagens metafóricas, que instigam não 

apenas uma leitura semiológica da imagem, mas uma ontologia da imaginação. A tela 

Fogo, germinadora de signos, arauto de muitas leituras e novidades, inclusive a origem 

da poesia como fogo, algo primário, é também uma textualidade limite entre a vida e a 

arte. De um lado inusitado pedindo passagem com as labaredas que incendeiam o olhar, 

do outro, o caleidoscópio do deciframento. 

Assim, o amador de imagens e inventor de brincadeiras parece evocar o fogo e 

se colocar à escuta da natureza, fundar nas alegorias a origem da criação e prolongar 

pela natureza os nós da imaginação criadora. “ A imaginação, em nós fala; nossos 

sonhos falam; nossos pensamentos falam; Toda atividade humana deseja falar.” 

(JAPIASSÚ, 1976, p.157). 

PELO LABIRINTO AQUÁTICO 

O Quadro Água (1566), de Arcimboldo pode ser lido como um texto sem ordem 

de entrada, sem começo nem fim, um texto que continua insinuante pelo labirinto 

aquático. Uma superfície líquida e porosa. A alegoria da água é uma tela que se dá sob 

uma movença espiralada de fragmentos, e, consequentemente de sentidos, enfim, uma 

“galáxia de significantes”, segundo Barthes. “Tudo significa sem cessar e várias vezes, 

mas, sem delegação a um grande conjunto final, a uma estrutura derradeira.” 

(BARTHES, 1970, p. 18). 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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Perdido e à deriva, o olhar tenta capturar e nomear os diversos animais que 

compõem a alegoria do elemento água e o possível retrato do imperador que se tenta 

traçar. Peitoral delineado com carangueijo gigante e tartaruga, ombro enfeitado com um 

polvo e pescoço arrematado com um colar de pérolas preciosas do mar. Detalhes e joia 

que formam a roupa do imperador, signos do poder e do privilégio. Cabeça coroada por 

um cavalo-marinho e por uma estrela-do-mar. A figura do rei exige ainda, detalhes e 

ramos de uma espinha de peixe e de corais como retoques da beleza e do maneirismo. 

Arcimboldo “ao dar expressão à vida, (...) cria outro mundo, um mundo poético, ao lado 

do da natureza” (HUIZINGA, 1990, p.7). Em Água, do famoso pintor maneirista, não 

tem como passar despercebido um olhar inquieto (surpreendido) com tantos elementos 

que resumem tal mundo. A cada momento do olhar, a cada movimento, o olho é 

surpeendido por algo que não se repete ou que ficou despercebido. Roland Barthes, no 

apêndice que escreve à primeira parte de L’obvie et l’obtus diz: 

Um signo é aquilo que se repete. Sem repetição não há signo, pois não 
poderíamos reconhecê-lo, e é o reconhecimento que origina o signo. 
Ora, Stendhal observa que o olhar é capaz de dizer tudo, mas não se 
pode repetir textualmente. Logo, o olhar não é um signo e, no entanto, 
significa. Em que consiste este mistério? (1982, p. 279) 

Ver, nesse caso, e aqui mais atentamente aplicado às telas de Arcimboldo, 

implica a repetição. Para se reconhecer as telas é preciso que estas se repitam, que 

estejam submetidas ao simbólico. Nesse “tornar-se-texto” do quadro, segundo Kristeva 

(1999, p.358)  compreendemos que quadro (e por conseguinte o signo icônico) não 

representa um real, “mas um “simulacro-entre-o-mundo-e-a-linguagem”, no qual se 

baseia toda uma constelação de textos que se recortam e se associam numa leitura do 

dito quadro, leitura que nunca está terminada.” 

Adiante, o semiólogo esclarece que o olhar se situa no “reino da significação”, 

sendo, portanto, a significância, a sua unidade e não o signo. Nele, há sempre algo 

oculto: sua invisibilidade. O olhar do espectador, inscrevendo-se na significância, lê os 

signos que o cercam, conjuga “lobvie et l’obtus”. A recusa da representação em 

Arcimboldo é quase obstinada na feitura das telas desse pintor. O ponto de vista (a 

visão) é, a cada momento, a cada nova combinatória dos signos, desfeito, por 

incessantes movimentos palpebrais. Em Água para analisar cada detalhe, é necessário 

que se tenha uma câmara nos olhos capaz de filmar as múltiplas imagens que, 

freneticamente, se sucedem, uma às outras, neste vertiginoso aquário visual. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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De qualquer forma, o rosto parece ser destruído pela água e o espectador 

imagina uma possível leitura fugidia. Será uma testemunha ocular, alguém que vê tudo 

e sabe toda a história? Roland Barthes, num dos fragmentos de Roland Barthes par 

Roland Barthes diz: - “o jogo, o pastiche”-, fala que o “verdadeiro jogo não está em 

mascarar o sujeito, mas em mascarar o próprio jogo” (BARTHES,1975, p.145). 

A TERRA E OS DEVANEIOS DE ARCIMBOLDO 

“O “mistério” do olhar [...] situa-se na zona de 
transbordamento”. 

(BARTHES, Roland. L’obvie et l’obtus. Essais 
Critiques III. p. 279)  

Em Terra (1570), um olhar atento ao jogo dos bichos, percebe-se um rosto de 

perfil e meio sombrio. A tela, num primeiro lance do olho, não parece desenhar um 

caminho a ser seguido pelo olhar. Antes, apresenta-se, para quem dela se aproxima, 

como um certo desconforto e vertigem. Novamente, como nos outros quadros, e através 

de um recorte metonímico, outros textos colados ao texto maior, constroem, assim, uma 

pintura em palimpsesto, uma tela que rasura, mas não apaga os textos nela superpostos. 

O espaço, sem excluir as outras Cabeças Compostas, se temporaliza desde o momento 

em que passa a ser olhado; ver em Arcimboldo significa, de fato, efetuar um trajeto 

visual sobre a superfície e olhando para cada bicho em sua individualidade, 

percorrendo-se  por caminhos descontínuos, focaliza-se pontos aqui e outros ali, em 

seguida aquele outro, lá, e assim por diante, de modo a tecer, sobre a aparente imagem 

que se traça, um perfil. 

Os olhos vão desemaranhando o todo retratado e perseguindo até o fim do 

percurso da leitura, quando então, aquele sentido do estado inicial se totaliza juntando 

partes, costurando bichos, tecendo e alinhavando, enfim, o texto maior. O retrato-texto, 

o textum. “Texto quer dizer Tecido; [...] e no tecido, a idéia generativa de que texto se 

faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo.” (BARTHES, 1973, p.85). 
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frontalmente, ajuda a compor o rosto de perfil e a orelha de toda a cabeça.  Para Barthes, 

o que fascina e seduz, é justamente “a imagem de um corpo em situação” (1977, p.228). 

O pescoço formado por um boi reclinado ajuda a desenhar levemente, com a ajuda de 

uma corça, a roupa de frio, acompanhada com detalhes em pele de leão e cabrito. 

Roland Barthes, em Sistema da Moda (1979), propõe dentro da Semiologia, uma 

valoração dos signos objectuais. Nesse cenário, no tocante a roupa do retratado, 

apresenta um vestuário, pela forma estrutural e institucional do costume, fora do tempo 

e do espaço. Seu traje se insere, assim, na composição gestual do herói, pois compõe 

uma figura excêntrica, para além de qualquer forma “atualizada, individualizada, 

usada”. 

Sua indumentária, segundo o olhar barthesiano, em versão de luxo, consta peças 

raras, revelam sua classe social, denunciam um passado respeitável. Além disso, a 

reiteração da mesma vestimenta, em quase todas as telas, enfatiza a circularidade do 

personagem, pois, como observa Barthes, “uma variação de vestuário produz uma 

variação de caráter” (BARTHES, 1989, p. 241). 

MULTIPLICIDADE DE LIVROS, JOGO E METALINGUAGEM 

Em O Bibliotecário (1566) Arcimboldo parece propor uma reflexão sobre a 

leitura. No jogo de alegorias de livros com o espectador, o pintor traz para dentro do 

quadro olhares deslocados e metáforas instituídas pelo mundo do livro. Querendo ou 

não, é a pintura retratando o ato de ler, uma maneira mesmo de encarar esse ato. Nesse 

sentido, não seria a pintura mesmo um exercício de leitura? Uma espécie de 

representação de uma leitura? Leitura e pintura não se revestiriam de um mesmo 

processo? Ver e ler não teriam um mesmo caminho labiríntico nessa tela? Tudo sugere a 

Biblioteca de Babel, na qual Borges se compraz: “os mesmos volumes se repetem na 

mesma desordem (que, reiterada, seria uma ordem: a Ordem)” (BORGES, 2001, p.100). 
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 1º plano  

 

Tela: O Bibliotecário 

 

Cortina 

 

 

Metalinguagem 

visual 

 2º plano  

No primeiro plano, a leitura parece surgir “pronta” com os livros justapostos e 

arrumados aleatoriamente diante dos olhos e numa primeira análise. Leitura, nesse 

primeiro momento, resumiria-se em livros. Com um olhar mais atento e apurado, o 

protagonista da tela parece apontar do outro lado da cortina, no segundo plano, uma 

outra proposta de leitura. Leitura nesse outro momento do olhar, assumiria outro 

significado – algo mais crítico, labiríntico, muitas vezes desolador pela sua carga 

semântica de conhecimento e informação. 

Ler, nessa perspectiva, seria um ato além do significante livro, apresentado no 

primeiro plano da tela. A reflexão  metalinguística sobre o título “Bibliotecário”, nesse 

sentido, desaloja o leitor, embora suavemente, isso passe despercebido aos olhos de um 

espectador desatento.A biblioteca, nessa alegoria bem tramada na poética de 

Arcimboldo, constrói um efeito final perturbador. O deslizamento de sentidos da 

imagem “livro”/ leitura percorre a passagem da beleza, do toque da descoberta, sem 

esquecer o “peso” e a responsabilidade que a informação carrega. 

A tela, assim, traduz a passagem concretizada para o espectador/leitor das 

imagens. A leitura apresentada como travessia ou caminho, busca, mesmo que 

desoladora (escuridão atrás da cortina), situar o espectador em seu constante fazer no 

espaço e no tempo da moldura. Afinal, nas palavras que Christian Metz “um quadro é 

uma imagem, mas não é apenas isto; ou antes, a imagem, nele, é intimamente 

atravessada por mil configurações que, ao mesmo tempo, nos levam muito longe dela e 

nos introduzem em seu núcleo; até um certo ponto, o quadro não é outra coisa senão a 

leitura que dele se faz: narração, descrição, cenário” ( 1974, p.15). Com essas 

ações/pinceladas metalinguísticas o artista faz a relação da leitura com o mundo, 

alimentando-se de tais recursos para exibir os bastidores da representação do outro lado 

da espessa cortina cinzenta. 
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1º plano 2º plano elaboração 
Óbvio 

Aparente/presente 

Olhado 

Inocente 

Integração dos objetos 

Obtuso 

Ausente 

Escondido 

Crítico 

Desintegração 

dos objetos 

 
 

metalinguagem 

Semelhante a metodologia utilizada por Barthes em S/Z (1970), esses gráficos 

assumem um processo interpretativo na tela O Bibliotecário, de Arcimboldo. Tal 

leitura, ainda que aplicada ao texto literário e aqui transcrita para tela, visa não a 

ordenar significações e sim fazê-las explodir visualmente. Jan Mukarovsky, em seu 

famoso ensaio A Arte como facto semiológico, de 1934, afirma que a obra de arte possui 

uma natureza sígnica, porque é comunicativa. Enquanto signo, esta tela de Arcimboldo 

necessita de um receptor atento, que decodifique seu significado, transformando-o em 

um objeto significativo. 

Assim, lendo a tela em duas grandes partes significantes (1ª parte e 2ª parte) e 

nomeando-as barthesianamente em lexias50, propomo-nos múltiplas e flutuantes 

significações das alegorias do bibliotecário. Esse trabalho de leitura, por recortes, 

assinala em certo conjunto de códigos de que participa o plural da tela, parte da noção 

de escritura como atividade lúdica e descentrada. 

 (IN)CONCLUSÕES INSÓLITAS 

Toda tarefa da arte é inexprimir o exprimível, retirar da língua do 
mundo, que é a pobre e poderosa língua das paixões, uma outra fala, 
uma fala exata.  

(BARTHES, Roland. In: Préface. Essais Critiques. 
p.15) 

                                                 
50 Refere-se ao termo empregado por Barthes em S/Z, ao avaliar e ao interpretar a novela Sarrasine, de 
Balzac. A Lexia constitui cada pequeno fragmento do texto, destacado segundo sua ordem de 
apresentação. A lexia resulta de um corte na lineariedade, fazendo com que, pelo desligamento de uma, 
lexia de outra, as significações passam a se disseminar. Aplicada ao quadro em questão, a avaliação-
interpretação barthesiana, recortando a tela, provoca uma explosão sobre a superfície da imagem, 
deixando seus estilhaços significarem e se comunicarem. 
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Como encerrar o que se transmuta a cada instante? “O efeito do olhar” resultante 

da somatória de uma decepção com uma surpresa, ocorre quando o enunciatário se 

defronta com uma construção que suprimiu o que ele esperava que ela contivesse, 

adicionando em seu lugar o que ele não esperava que viesse. Constantes vazios, 

constantes lacunas, uma percepção de ruptura das perspectivas programadas na 

competência do espectador/leitor. Caminhos de estranhamentos apontados pelos 

Formalistas Russos que viam no artifício do “estranhar/entranhar-se” um conceito de 

arte e extremamente aplicável ao efeito de leituras da obra de Arcimboldo como 

elemento característico da apreensão de um desvio. 

Os Quatro Elementos, objeto da preocupação da poética barchelardiana como 

cosmologia simbólica, também podem ser interpretados como alegorias do homem e de 

sua relação com a natureza em Arcimboldo. Muitas vezes dominando-a, outras vezes 

questionando-a. Água, Fogo, Terra e Ar e os derivados poéticos são, semiologicamente, 

o lugar metafórico onde o imaginário se liga diretamente à sensação. “Todos os sentidos 

podem, pois, “olhar”, e inversamente, o olhar pode sentir, escutar, tocar etc.” 

(BARTHES, 1982, p. 280). Ainda que dialogando arte e ciência na época, tudo nas 

composições arcimbolescas parece sugerir que não se trata de um domínio científico, 

mas de uma poética estruturada em fragmentos, colagens, concentração de signos. 

Michel Le Guern (1974, p. 65) ao estudar as metáforas e os símbolos, diz: “ Estas 

metáforas associadas aos elementos primitivos e à experiência comum permitem 

particularmente um processo de rejuvenescimento da imagem pelo emprego de uma 

outra metáfora extraída do mesmo campo semântico”. 

A presença dos quatro elementos naturais rememora a ideia dos primórdios, na 

origem da vida. Arcimboldo dispõe na trama ou teatrologia cósmica das telas condições 

de reflexões sobre as questões ecológicas, sem, contudo, banalizá-las. Os exemplos 

trazidos às páginas desse ensaio servem para comprovar os pressupostos teóricos que 

postulam a intertextualidade como “estratégia da forma”, consequentemente estratégia 

do conteúdo. 

O trabalho empreendido pela poética de Arcimboldo revela que, como mosaico, 

suas telas se constroem pela absorção de múltiplos signos, sem que o uso da 

intertextualidade desintegre o discurso imagético.Tudo confirma que “os signos 

definem-se por relação uns com os outros. Um signo é sempre interpretável por outros 

signos” (YANGUELLO, 1997, p.84). Há, pois, uma situação de equilíbrio capaz de 

manter a unidade estética da própria obra, que se enriquece com a irrupção de outras 
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imagens, sempre numa concepção dialógica, convidando o leitor a uma leitura múltipla, 

visto que “o novo contexto procura em geral, uma apropriação triunfante do texto 

pressuposto”( JENNY, 1979, p.43). A intertextualidade é vista, ainda, como “máquina 

perturbadora. Trata-se de não deixar o sentido em sossego - de evitar o triunfo do 

“cliché” por um trabalho de transformação” (JENNY, 1979, p. 45). 

Nesse jogo das matérias não há oposições, mas cumplicidade entre o mundo da 

imaginação e o mundo dado. Os bichos, plantas, objetos e outras colagens que 

compõem os retratos são elementos instigadores das cinco sensações, bem como 

metáforas de sensações possíveis: leve, alto, baixo, pesado, áspero etc. Como charada, 

as colagens só se deixam compreender pela interação dos signos, que isolados são 

descontextualizados e banais e, por isso, somente na união, produzem sentido. 

Com “esse êxtase hipnótico”, para usar uma expressão de Lucrécia Ferrara, 

força-se o espectador a dilatar as pupilas para ver melhor, para identificar com maior 

nitidez o que se encontra escondido. Em sentido barthesiano, o espectador deveria 

produzir uma certa mântica51. Arcimboldo opera com suas Cabeças Compostas uma 

volta à natureza primeira das imagens, com suas mirabolantes pinceladas, buscando um 

movimento inverso não da fossolização da imagem, mas a pluralidade de jogos e de 

significados. Em sua poética a representação mimética do universo não encontra tempo, 

nem espaço numa pintura que só se atualiza através de jogos visuais, cujo sentido para 

ser liberado exige o que Lucrécia Ferrara denomina “leitura montagem”. Segundo a 

estudiosa, “a leitura-montagem se produz sobre resíduos sígnicos, sobre o lixo da 

linguagem. À maneira de uma dobradura ou de uma “sonda heurística”, a leitura-

montagem é ela própria dialógica, porque o texto fornece as pistas, mas as saídas, as 

possibilidades de leitura-montagem, precisam ser deflagradas” (FERRARA, 1981, 

p.192). 
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Sem olhos: uma a narrativa fantástica  
de Machado de Assis 

 Meira Cardoso de Valdira SOUZA, 52* 

A literatura fantástica representa um veio que se desenvolveu no Romantismo 

brasileiro e se prolongou por vários períodos de nossa literatura, passou por 

transformações no século XX e continua florescendo em pleno século XXI, sendo 

objeto de vários estudos e reflexões. Podemos encontrar a presença do fantástico já na 

obra A noite na Taverna de Álvares de Azevedo, de publicação póstuma (1878) e escrita 

por volta de 1850, como a primeira narrativa brasileira na modalidade do fantástico. 

Jeronymo Monteiro (1959) aponta em seu estudo a vasta produção do fantástico no 

Brasil: Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Mário de 

Andrade, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, Simões Lopes Neto, Jorge Amado, José 

Candido de Carvalho, Lígia Fagundes Teles, Murilo Rubião, J. J. Veiga, dentre outros. 

Seguramente a narrativa machadiana é marcada pela presença do fantástico já a partir de 

suas primeiras produções e se prolongará por várias décadas a exemplo dos contos “O 

País das Quimeras” (1862), “Uma excursão milagrosa” (1866), “O capitão Mendonça" 

(Jornal das Famílias, 1870), “Um esqueleto” (Jornal das Famílias, 1875), “Sem olhos” 

(1876), “A igreja do diabo” (1883) “Entre santos” (1886) “Idéias do canário” (Páginas 

Recolhidas 1899). Esta proposta pretende realizar uma leitura da narrativa “Sem olhos”, 

com base nos estudos críticos acerca da obra de Machado de Assis, bem como 

fundamentada nas pesquisas desenvolvidas por H. P. Lovecraft, T. Todorov, I. Bessière, 

entre outros. Serão realizadas discussões teóricas a respeito da narrativa fantástica e da 

problematizarão quanto à definição e construção do gênero na literatura. 

O conto “Sem olhos” foi publicado originalmente no Jornal das Famílias em 

dezembro de 1876 e posteriormente foi inserido na edição da W. M. Jackson INC, de 

1938, com a qual trabalhamos. Há uma nova edição organizada por Sandra Regina 

Chaves Nunes em Machado de Assis: três contos fantásticos, publicada pela editora 

                                                 
52*Profa. Doutora da UESB - Campus de Vitória da Conquista. Realiza Pós-Doutorado na UNESP, 
Campus de Araraquara.  “O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico  e Tecnológico - Brasil”. 
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Edifício, Osasco, 2008. A organizadora reuniu além de “Sem olhos” as narrativas “Um 

esqueleto” e “A chinela turca”.  

A narrativa “Sem olhos” pode ser inserida no domínio da literatura fantástica 

posto que há elementos que a aproximam desse gênero, conforme veremos.  

O conto tem seu início no espaço/casa onde vive o casal Vasconcelos que recebe 

em sua “saleta das palestras íntimas” as visitas Sr. Bento Soares e sua esposa D. Maria 

do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A narração do fato extraordinário 

se dará no espaço familiar, na casa dos Vasconcelos. O sobrenatural será instaurado em 

ambiente familiar às personagens. 

As conversas versavam sobre os mais variados temas — almas do outro mundo, 

conto de bruxas, de lobisomem e de abusões dos índios. Essas conversas já preparam o 

leitor para os mistérios que serão narrados posteriormente. As visitas, porém, 

apresentam visões discrepantes dos temas tratados: o Sr. Bento Soares mostra-se cético 

em relação às “coisas do outro mundo”: 

─ Pela minha parte, disse o Sr. Bento Soares, nunca pude 
compreender como o espírito humano pode inventar tanta tolice e crer 
no invento. Vá que uma ou outra criança dê crédito às suas próprias 
ilusões; para isso mesmo é que são crianças. Mas, que um homem 
feito... (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.95) 

 A concepção de Bento Soares está baseada na razão e se opõe às crenças 

populares antigas e modernas, posição ratificada na seguinte passagem:  

[...] Bento Soares dizia que o desembargador mofava da razão, 
afiançando acreditar em almas do outro mundo; e o desembargador 
insistia em que a existência dos fantasmas não era coisa que 
absolutamente se pudesse negar. 

─ Mas, desembargador, isto é querer supor que somos uns beócios. 
Pois fantasmas... 

─ Não me dirá nada de novo, interrompeu Cruz; sei o que se pode 
dizer contra os fantasmas; não obstante, existem. (MACHADO DE 
ASSIS, 1938, p.98) 

Temos no conto a disputa entre duas posições: uma fundamentada na razão, 

representada por Bento Soares e sua esposa, e outra baseada em crenças populares e 

“almas do outro mundo” evidenciada no discurso do desembargador Cruz. È 

interessante o discurso de D. Maria do Céu relativo aos fantasmas: “os fantasmas são 

fruto do medo, disse esta, sentenciosamente. Quem não tem medo não vê fantasmas” 

(MACHADO DE ASSIS, 1938, p.98).  
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O narrador que conduz a narrativa faz comentários das posições das 

personagens, mas se coloca fora da diegese porque não participa como personagem do 

conto. É um narrador heterodiegético, na denominação genettiana, e narra os fatos em 

terceira pessoa, posição que determina e limita sua atuação na narrativa. Mas quando o 

fato extraordinário passa a ser narrado, o narrador inicial cede a voz ao desembargador 

Cruz que relata suas experiências aos amigos que estão ávidos para ouvi-lo. Cruz 

assume uma posição de narrador autodiegético porque narra suas próprias experiências. 

I. Bessière (2001) afirma que a narração do fantástico se apresenta sempre dupla, e é o 

que podemos contatar no relato em estudo.  

Podemos identificar na narrativa em estudo alguns traços do fantástico segundo 

o estudo de Ceserani (2006) ao apontar no capítulo 3 de sua obra procedimentos 

narrativos e retóricos utilizados pelo fantástico: a narração em primeira pessoa, narrando 

aos ouvintes de um caso — o desembargador Cruz narra a experiência que tivera ao 

lado de Damasceno a um grupo de amigos. Outro procedimento refere-se à passagem de 

limite e de fronteira, ou seja, Damasceno freqüentemente oscila entre a loucura e a 

lucidez, há na atuação de Damasceno “passagem de limite, por exemplo, da dimensão 

da realidade para a do sonho, do pesadelo, ou da loucura [...]” (CESERANI, 2006, p.72-

3). 

 Destacamos o fato de o narrador ser um desembargador, um juiz de tribuna de 

justiça. Isso ocorre porque o fantástico busca um narrador que possa conferir 

credibilidade ao relato e ninguém melhor que um juiz para atrair a adesão dos ouvintes à 

sua experiência meta-empírica.  

Segundo Todorov “nas histórias fantásticas, o narrador diz habitualmente «eu»: 

é um fato empírico que se pode verificar facilmente” (TODOROV, 1975, p.90). O 

fantástico faz uso de várias modalidades de narrador, sendo que o extradiegético é o que 

se encontra com maior freqüência. Também aparece o narrador autodiegético53 quando 

coincide com o protagonista da ação. É o que ocorre com o desembargador Cruz que 

narra as aventuras vividas e tenta persuadir seus ouvintes da veracidade do relato. 

O fato acontecera no tempo em que o desembargador era um estudante, quando 

este vai morar em um sobrado e lá conhece um sujeito estranho, Damasceno Rodrigues, 

                                                 
53 A expressão “narrador autodiegético, introduzida nos estudos narratológicos por Genette designa a 
entidade responsável por uma situação ou atitude narrativa específica: aquela em que o narrador da 
história relata as suas próprias experiências como personagem central dessa história”. (Ibid., p.118) 
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cujo perfil físico já o caracteriza como portador de um perfil psicológico anormal e 

misterioso: 

Dizendo isto, sentou-se abrindo o livro sobre os joelhos. Joelhos 
chamo eu, porque é esse o nome daquela região; mas o que ele tinha 
naquele lugar das pernas eram dois verdadeiros pregos, tão magro 
estava. A cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, 
as mãos peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico 
[...]. (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.102) 

 O comportamento de Damasceno é interpretado por Cruz como portador de 

distúrbios mentais:  

A idéia que o vizinho era doudo apoderou-se logo de meu espírito. 
Que outra cousa seria, vindo consultar a semelhante hora, um vizinho 
de três dias, sobre um texto de Jonas? Também eu não tinha medo 
nesse tempo, [...] — deixei-me estar quieto na cadeira, a olhar sem 
responder, contendo uma grande vontade de rir. (MACHADO DE 
ASSIS, 1938, p.102). 

A interpretação confusa e equivocada que Damasceno dá a um texto bíblico 

referente ao episódio de Jonas, em especial no último capítulo, versículo 11: “E então eu 

não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde há mais de cento e vinte mil homens, que 

não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda?” (Apud MACHADO 

DE ASSIS, 1938, p.103), revela seu estado psicológico anormal ao afirmar: “Jonas não 

alude às crianças, mas aos canhotos [...]. Duas coisas se concluem dela: 1ª. que os 

Ninivitas eram realmente canhotos; 2ª. que o ser canhoto era no entender dos hebreus 

um grande mérito [...].” (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.103). E a personagem 

continua com o seu repertório de interpretações equivocadas do texto bíblico 

evidenciando assim um estado psicológico anormal.  

O perfil psicológico de Damasceno traçado pelo narrador Cruz sugere alguns 

aspectos que ligam o conto ao universo fantástico, pois a escassez na caracterização da 

personagem na ficção fantástica acontece em razão da necessidade de suscitar a 

percepção ambígua do leitor diante dos fatos sobrenaturais. Não há uma elaboração na 

construção da personagem fantástica que aponte para a sua elevação, quer seja de traços 

físicos ou morais, e, quando isso acontece, logo ocorre a menção de traços que revelam 

a decadência moral e psicológica da personagem: 

[...] o meu vizinho morava aí havia três anos, como dissera; que era 
um velho médico, sem clínica; que vivia pacificamente, saindo apenas 
para ir comer [...]; enfim, que no bairro ninguém o tinha por doudo, 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



179 
 

mas que algumas velhas o supunham ligado ao diabo. (MACHADO 
DE ASSIS, 1938, p.103) 

A questão da idéia de que o vizinho era ligado ao diabo remete para uma 

atmosfera de mistério e terror. Numa passagem mais adiante Cruz ratifica essa idéia ao 

afirmar que “[...] o riso de Damasceno era pior que a seriedade; serio, dava ares de 

caveira; rindo, havia nele um gesto diabólico; [...] Eu queria uma novela e estava 

disposto a conversar com diabo em pessoa [...] (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.107).  

Em seu estágio de “loucura” Damasceno tem algumas idéias que surpreendem o 

desembargador Cruz, e zomba da ciência com suas teorias absurdas: 

─ Mancebo, disse ele, quais são as suas idéias a respeito da lua? 

─ Poucas... algumas noticias apenas. 

─ Sei, disse ele desdenhosamente; o que anda nos compêndios. Pífia 
ciência é a dos compêndios! O que eu lhe pergunto... 

─ Adivinho. 

─ Diga. 

─ Quer saber se também suponho que o nosso satélite seja habitado? 

─ Qual! São devaneios, são conjecturas... A lua, meu rico vizinho, não 
existe, a lua é uma hipótese, uma ilusão dos sentidos, um simples 
produto da retina dos nossos olhos [...]. Em certos dias do mês, o olho 
humano padece uma contração nervosa que produz o fenômeno lunar. 
Nessas ocasiões, ele supõe que vê no espaço um circulo redondo, 
branco e luminoso; o circulo está nos próprios olhos do homem. 
(MACHADO DE ASSIS, 1938, p.108-9) 

O espaço habitado por Damasceno constitui outro elemento que revela uma 

desorganização e sugere ou reflete a psicologia da personagem: 

O segundo andar era antes um sótão puxado à rua; compunha-se de 
uma sala, uma alcova e pouco mais. Subi. Achei-o na sala, estirado em 
uma rede, a olhar para o teto. Tudo ali era tão velho e alquebrado 
como ele; três cadeiras incompletas, uma cômoda [...], alguns farrapos 
de um tapete [...]. As janela, que eram duas, adornavam-se com umas 
cortinas de chita amarela, rotas a espaços [...]. No chão também havia 
jornais e livros espalhados. Era ali o asilo do vizinho misterioso. 
(MACHADO DE ASSIS, 1938, p.105-6) 

Porém, quando Damasceno adoece e o desembargador vai visitá-lo é que ocorre 

a experiência sobrenatural que remete para o universo fantástico, para o insólito. No 

momento em que Damasceno tem uma febre alta, começa talvez a delirar: 

— Que tem? Perguntei. 

— Uma opressão no peito.  
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— Tomou alguma cousa? 

[...] 

— Bem; é preciso ver o que isso é [...]. 

Damasceno tinha os olhos cravados na parede; não me respondeu. Ia 
sair [...], quando vi o enfermo sentar-se na cama, e olhando para a 
parede que lhe ficava ao lado dos pés, clamar aflito: 

— Não! Ainda não! Vai-te! Depois, daqui a um ano!... a dois... a 
três... Vai-te, Lucinda! Deixa-me! (MACHADO DE ASSIS, 1938, p. 
111) 

Em seu delírio, Damasceno provoca uma situação ambígua na percepção dos 

fatos. O insólito ocorre em um ambiente familiar aos personagens, ou seja, no quarto de 

Damasceno, espaço que passa a ser familiar também para o desembargador em virtude 

dos cuidados que passa a ter com o vizinho. Nesse espaço íntimo Damasceno revela um 

suposto segredo a Cruz e, com base nessa revelação se dá a configuração do fantástico 

na narrativa. Damasceno parecia já estar um pouco restabelecido quando empreende o 

diálogo com o desembargador e passa a revelar seu segredo: 

─ Abra-me a gavetinha da cômoda, a do lado da rua.  

 ─ E depois: 

─ Tire de lá uma caixinha.  

A caixinha era de ouro e teria um palmo de comprimento [...] e ele 
tirou de dentro um pequeno maço de papeis. 

─ Se eu morrer, disse ele, queime isto. 

─ Feche tudo é melhor. 

─ Não é preciso. O que aí está é um segredo, mas eu não quero morrer 
sem lho revelar. Não lhe disse há pouco que não consentisse nunca 
nem olhar ou ser olhado pela mulher de seu próximo? Pois bem; 
saberá o resto.  

[...] 

Dizendo isto, destacou do maço de papeis uma miniatura e deu-ma 
pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e vi uma formosa cabeça de 
mulher, e os mais expressos olhos que jamais contemplei na minha 
vida.  

— Viu-a? 

— Vi.  

— Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua 
impressão. Calcule qual seria a minha há quinze anos, diante do 
original. Ella tinha vinte anos; eu vinte e cinco...  

 Damasceno interrompeu-se; arrependia-se talvez [...]. 

— Guarde. Jura que queimará isso? 

— Juro. 
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[...]. Durante cinco minutos nada disse; começou a murmurar palavras 
sem sentido, com esgares próprios de louco. Esta circunstância 
chamou-me à realidade. Não seriam os papeis e o retrato cousas sem 
valor, a que ele em seu desvario atribuiu tamanha importância? 
(MACHADO DE ASSIS, 1938, p. 116-8) 

Damasceno narra a Cruz sua suposta “aventura” com a jovem Lucinda que era 

casada com um médico; situa a história no interior da Bahia e confessa que um olhar 

matou sua amada: 

 [...] e levantou os olhos para mim. Cruzaram-se com os meus, mas 
disseram nesse único minuto — que digo? Nesse único instante, toda a 
devastação de nossas almas [...]. No meio dessa sonolência moral em 
que nos achávamos, uma voz atroou e nos chamou à realidade da vida. 
Ao mesmo tempo achou-se defronte de nós a figura do marido. Nunca 
vi mais terrível expressão em rosto humano! A cólera fazia dele uma 
Medusa. (MACHADO DE ASSIS, 1938, p. 120) 

O episódio vivido por Damasceno provoca ambigüidade na percepção que Cruz 

tem do episódio, uma vez que Damasceno alterna momentos de loucura e de lucidez. 

Em seu discurso acima destacamos a passagem “uma voz atroou e nos chamou à 

realidade”. Mas qual seria a realidade de Damasceno, em que mundo ele se encontrava 

quando referia sua experiência ao vizinho? Mais adiante Damasceno continua a contar 

sua história em um discurso bem elaborado e aparentemente lúcido, se compararmos 

com suas indagações acerca do profeta Jonas e da existência da lua, conforme vimos 

anteriormente: 

— Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de 
ofício, fui a Geremoabo, pensando em Lucinda [...]. Lucinda havia 
morrido; e a pessoa que me deu esta notícia benzeu-se 
supersticiosamente e não revelou mais nada [...]. A idéia de que o 
marido a houvesse assassinado, apoderou-se de meu espírito; mas eu 
não ousava formular a pergunta. [...] Fui ter à propriedade do marido, 
resoluto a saber tudo e salvar a vida da inocente, se fosse possível... 

Damasceno interrompeu-se de novo. Estava cansado e opresso. Pedi-
lhe que suspendesse por algum tempo a narração [...]. Ao mesmo 
tempo admirava a perfeita lucidez com que ele me referia aquelas 
cousas, a comoção da palavra, que nada tinha do vago e desalinhado 
da palavra dos loucos. Era aquele mesmo o homem que me consultara 
acerca de Jonas e me expusera uma teoria nova acerca da lua? 
Enquanto em meu espírito resolvia esta duvida, Damasceno agitava-se 
no leito, como buscando melhor cômodo. (MACHADO DE ASSIS, 
1938, p. 121-2) 

Notemos que o discurso de Damasceno é marcado por idéias organizadas que 

surpreendem até mesmo o desembargador que hesita entre atribuir-lhe um estado de 
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loucura ou de perfeita lucidez. A dúvida na veracidade do relato se instaura no desfecho 

do conto, posto que ao narrar os últimos acontecimentos a personagem parece estar no 

limiar entre a vida e a morte: 

─ Não tenha medo, disse ele, venha ouvir o resto, que é pouco, mas 
instrutivo. Fui ter com o médico. Ouviu-me calado. Logo que acabei, 
disse-me que eu fizera bem em ir vê-lo, que Lucinda estava viva, mas 
podia morrer no dia seguinte; [...]. Resolvera castigar-lhe 
simplesmente os olhos... Não entendi nada; tinha as pernas tremulas e 
o coração batia-me apressadamente. [...] Ali chegando... vi... oh! É 
horrível! Vi, sobre uma cama, o corpo imóvel de Lucinda, que gemia 
de modo a cortar o coração. “Vê, disse ele, — só lhe castiguei os 
olhos”. O espetáculo que se me revelou então, nunca oh! Nunca mais 
o esquecerei! Os olhos da pobre moça tinham desaparecido; ele os 
vazara, na véspera, com um fero em brasa... Recuei espavorido. O 
médico apertou-me os pulsos clamando com toda a raiva concentrada 
em seu coração: “Os olhos delinqüiram, os olhos pagaram!” 
(MACHADO DE ASSIS, 1938, p. 121-2) 

Na transcrição acima podemos destacar um aspecto que nos remete ao título do 

conto “Sem olhos” e sua relação o mito de Tirésias, na mitologia grega:  

Tirésias, porque era cego, possuía o dom da mantéia, da adivinhação. 
Era um uates, um profeta, dotado de uaticinium, do poder da predição. 
Um parêntese para explicar algo importante: a cegueira e a mantéia de 
Tirésias eram conseqüência de um castigo e de uma compensação. Ao 
atingir a época de sua dokimasía, a saber, das “provas” de caráter 
iniciático por que passava todo jovem, ao ingressar na efebia e, em 
seguida, participar da vida da polis, Tirésias escalou o monte Citerão e 
viu duas serpentes que se acoplavam num ato de amor. O jovem 
Tiréias as separou, ou, consoante outras fontes, matou a serpente 
fêmea. O resultado dessa intervenção foi desastroso: o jovem se 
tornou mulher. Sete anos mais tarde, subiu o mesmo Citerão e, 
encontrando cena idêntica, repetiu a intervenção anterior, matando a 
serpente macho, e recuperou seu sexo masculino. Tirésias era alguém 
que tinha experimentado dos dois sexos. Sua desventura o tornou 
célebre: um dia em que lá no Olimpo, Zeus, que terminara a 
consolidação do poder e se tornara deus otiosus, discutia 
calorosamente com sua esposa Hera. O objeto da polêmica era deveras 
sério ecomplicado. Girava em torno do amor: “quem teria maior 
prazer num ato de amor, o homem ou a mulher?” Para dirimir dúvidas, 
foi chamado aquele que tinha experiência de ambos os sexos. Tirésias 
respondeu, sem hesitar, que, se um ato de Amro pudesse ser 
fracionado em dez parcelas, a mulher teria nove e o homem apenas 
uma. Hera, furiosa, o cegou, porque havia revelado o grande segredo 
feminino e sobretudo porque, no fundo, Tirésias estava decretando a 
superioridade do homem, causa eficiente dos nove décimos do prazer 
feminino. Hera compreendeu perfeitamente a resposta patriarcal do 
adivinho tebano: ao dar-lhe a “vitória”, nove décimos de prazer, 
estava, na realidade, traçando um perfil da superioridade masculina, 
da potência de Zeus, simbolizando todos os homens, únicos capazes 
de proporcionar tanto prazer à mulher. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



183 
 

Para compensar-lhe a cegueira e por “gratidão”, Zeus concedeu-lhe o 
dom da mantéia, da profecia e o privilégio de viver sete gerações 
humanas. (BRANDÃO, 1998, p.176-7) 

Segundo o mito grego, a cegueira de Tirésias é conseqüência de um castigo que 

sofrera por ter despertado a ira da deusa Hera. O que sucede a Lucinda também tem sua 

origem em uma possível afronta que fizera ao marido que a pune vazando os belos 

olhos da esposa. O castigo ocorre porque Lucinda olhou para outro homem que não seu 

marido, logo, “Os olhos delinqüiram, os olhos pagaram!” (MACHADO DE ASSIS, 

1938, p. 121-2).  

O castigo que Lucinda sofrera provoca reações de terror em Damasceno. Os 

efeitos causados em Damasceno pela punição aos belos olhos de Lucinda apontam para 

o fantástico na narrativa. O castigo que o médico impõe a Lucinda revela algumas 

características do romance gótico como uma atração fascinante pelo mistério da 

maldade humana, das perversões dos instintos e do caráter. As reações de Damasceno 

revelam o terror que sente diante da cena: “tinha as pernas tremulas”, “o coração batia-

me apressadamente”, “recuei espavorido”, reações de medo diante do fato sobrenatural. 

Mas não é só Damasceno quem fica aterrorizado, o desembargador Cruz também sofre 

os efeitos da situação insólita: 

A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros, enquanto eu, 
aterrado do que ouvia e da expressão de sincero horror e aparente 
veracidade com que ele flava, olhei em volta de mim como que 
procurando fugir. 

De repente, dando um estremeção ergueu a cabeça e olhou para a 
parede que ficava do lado inferior da cama: 

─ Vai-te exclamou ele aflito. Vai-te! Ainda não!... Olhe!... Olhe!... lá 
está Ela!... o dedo magro e tremulo apontava alguma cousa no ar, 
enquanto os olhos, naturalmente fixos, resumiam todo o terror que é 
possível conter a alma humana. (MACHADO DE ASSIS, 1938, 
p.122) 

O pavor que Damasceno sofre diante da figura de Lucinda é transferido para a 

personagem Cruz que fica “aterrado” com a narração da suposta história do vizinho.  

Os critérios propostos por Lovecraft para a configuração do fantástico não são 

apropriados para todas as narrativas no domínio do fantástico, em razão da existência de 

textos que se incluem no fantástico, nos quais o “terror e o temor” estão ausentes e essa 

ausência em nada altera a configuração do gênero, a exemplo do conto machadiano 

“Uma excursão milagrosa”. No entanto, existem narrativas que se adequam aos critérios 
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apontados pelo estudioso. Machado de Assis, em alguns momentos de sua produção 

literária faz uso dos critérios estabelecidos para provocar o sentimento de “terror” e de 

“tremor” de que fala Lovecraft. No relato “Sem olhos” os critérios propostos por 

Lovecraft podem ser identificados, uma vez que as personagens experimentam um 

sentimento de “terror” e “temor’ diante do sobrenatural: 

Naquela meia luz da alcova, e no alto de uma casa sem gente, a 
semelhante hora, entre um louco e uma estranha aparição, confesso 
que senti esvaírem-se-me as forças e quase a razão. Batia-me o 
queixo, as pernas tremiam-me, tanto eu ficara gelado a atônito. Não 
sei o que se passou mais; não posso dizer sequer que tempo durou 
aquilo, porque os olhos se me apagaram também, e perdi de todo os 
sentidos. (MACHADO DE ASSIS, 1938, p. 124). 

O trecho acima reflete o terror da personagem frente a um acontecimento 

sobrenatural e é marcado pelo sentimento de terror apontado por Lovecraft como 

imprescindível ao fantástico.  

A narrativa “Sem olhos”, exemplo da “incerteza” de que fala Tzvetan Todorov é 

expressa na atitude das personagens que figuram o conto, Damasceno e o  

Desembargador Cruz que, ao fazer o relato ao casal Vasconcelos, ao Sr. Bento Soares e 

sua esposa e ao bacharel Antunes, experimenta a hesitação provocada pelo fantástico. O 

fato extraordinário que a personagem narra, acontecera há muitos anos, um fato que 

ouvira de Damasceno, uma personagem que oscila entre a loucura e a lucidez e estando 

prestes a morrer, confidencia ao Desembargador a história da moça que tivera os olhos 

vazados pelo marido, muito ciumento. No seu delírio, Damasceno tem uma visão de 

horror e indica o lugar ao amigo:  

O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar [...]. 
Insensivelmente olhei para o lugar que ele indicava.... . [...] . Olhei; e 
podem crer que ainda hoje não esqueci do que ali se passou. De pé, 
junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os 
cabelos soltos, e os olhos... Os olhos, esses eram duas cavidades 
vazias e ensangüentadas.”. (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.124)  

Destacamos na transcrição acima o período “os olhos, esses eram duas cavidades 

vazias e ensangüentadas.” Se pensarmos nas relações interdiscursivas, as narrativas 

machadianas “O capitão Mendonça” e “Sem olhos” apresentam alguns aspectos 

similares: a personagem também emprega as mesmas expressões para revelar o pavor 

que sente diante da cena em que o capitão Mendonça retira os olhos da boneca Augusta 

para entregá-los ao jovem Amaral: 
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Olhei para Augusta. Era horrível. Tinha no lugar dos olhos dois 
grandes buracos como uma caveira. Desisto de descrever o que senti 
[...] fiquei gelado. A cabeça da moça era o que mais hediondo pode 
criar a imaginação humana; imaginem uma caveira viva, falando, 
sorrindo, fitando em mim os dois buracos vazios [...]. (ASSIS, 1870 
In: MAGALHÃES JÚNIOR, [1998?], p.97-9) 

No final do relato “Sem olhos” a personagem Cruz recebe a 

informação/explicação de que tudo não passara de uma ilusão de Damasceno: 

─ Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu 
crédito; e os mais polidos atribuíam o caso a um pesadelo. [...]. 
Tratando de colher alguma coisa mais sobre o infeliz, vim a saber, 
com grande surpresa minha, que ele nunca estivera na Bahia, nem 
saíra do Sul. Já então não era só o interesse literário que me inspirava; 
era a liquidação de um ponto obscuro e a explicação de um fenômeno 
[...]. não havia dúvida: o episódio que ele me referira era uma ilusão 
como a da lua [...]. 

─ Mas, sendo assim... 

— Sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos? Esta foi a pergunta 
que fiz a mim mesmo. Que a vi, é certo, tão claramente como os estou 
vendo agora. (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.124) 

Mas a dúvida o perseguia porque, como explicar a visão que ele tivera no quarto 

do doente? A personagem afirma: “sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos? Esta 

foi a pergunta que fiz a mim mesmo” (MACHADO DE ASSIS, 1938, p.124). A 

incerteza da personagem é transmitida a outras personagens e ao leitor até mesmo no 

desfecho do conto. Podemos verificar que há uma contaminação dos fatos reais e irreais, 

verossímil e inverossímil se misturam, loucura e lucidez não se contrapõem, mas se 

imbricam.  Ocorre no desfecho do conto aquilo que Ceserani afirma acerca do texto de 

Gautier: 

[...] nem sempre a hesitação provocada pelos protagonistas da 
literatura fantástica tem diante de si o drástico dilema entre explicação 
natural e explicação sobrenatural das experiências “estranhas” ou 
“extraordinárias” nas quais estão envolvidos, mas também pode 
acontecer que uma simples explicação sobrenatural não seja suficiente 
para desamarrar os nós intrincados de uma experiência paradoxal e a 
dar um conteúdo cognoscitivo satisfatório ao encontro com algo 
profundamente perturbador [...]. (2006, p.32) 

Diante da explicação do desembargador de que Damasceno havia inventado a 

história de Lucinda, tal explicação não é “suficiente para desarmar os nós intrincados” 

porque Cruz não consegue desvendar como teria ele também visto a mulher sem olhos 

na parede. O fantástico se instala na narrativa pela contaminação de fatos verossímeis e 
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inverossímeis e pela dúvida que gera na personagem e no leitor, segundo a definição de 

Todorov. 

Talvez no desfecho do conto “Sem olhos” possamos afirmar o que I. Bessiére 

(2001) declara acerca do discurso do fantástico — ele é fundamentalmente poético 

porque invalida a pertinência de toda denominação intelectual. Trata-se de um discurso 

cuja estranheza nasce de sua confusão: um discurso do ilegal, mas que é feito um 

discurso da lei. O relato fantástico une a incerteza com a convicção que um saber é 

possível: só é necessário ser capaz de adquiri-lo. O caso existe pela incapacidade do 

protagonista de resolver o enigma. E é o que ocorre com o Desembargador: ao final da 

narração, ele não sabe decifrar o enigma de ter visto os olhos de Lucinda na parede. 

Embora tente explicar que tudo não passara de uma invenção, a dúvida e o enigma 

permanecem. Esse aspecto concorre para que compreendamos ou classifiquemos “Sem 

olhos” no universo do fantástico. 

Mais uma vez podemos recorrer ao estudo de I. Bessière para tratar do desfecho 

da narrativa “Sem olhos” e justificar sua inserção no domínio do fantástico porque para 

a estudiosa o inverossímil do relato fantástico se corresponde com a observação do 

«princípio formal do respeito às normas» que rege o verossímil; a impossibilidade de 

explicação não é mais do que o desenvolvimento narrativo da quebra inevitável entre o 

comportamento, o evento específico e a máxima geral ou o padrão/norma. O relato 

fantástico exclui a forma da decisão porque superpõe a problemática do caso a da 

adivinhação/mistério/enigma.  

A narrativa “Sem olhos” também nos coloca frente ao que D. Roas esclarece 

acerca do fantástico em seu estudo (2001, p.24) quando afirma que a literatura fantástica 

se configura quando oferece uma temática capaz de por em dúvida nossa percepção do 

real. A condição para isso é que o texto apresente um mundo o mais real possível que 

sirva de termo de comparação com o fenômeno sobrenatural, a irrupção do dito 

fenômeno em uma realidade cotidiana. O realismo se converte em uma necessidade 

estrutural de todo texto fantástico, o que significa afirmar que a idéia comum de situar o 

fantástico no terreno do ilógico e do onírico é abolida, ou seja, o fantástico não deve ser 

concebido em um pólo oposto ao da literatura realista. 
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O insólito na modernidade e a literatura figurando 
como extensões de um mesmo discurso. 

Vanderney LOPES* 

INTRODUÇÃO  

Se, por um lado, a literatura tem a capacidade de trazer à tona uma outra 

realidade e mesclar situações que oscilam desde o mais próximo do mundo empírico 

conhecido, até o mais distante do real concebido por nós como convenção, percebo que, 

por outro lado, o surgimento (ou entrelaçamento) de possíveis universos — ou possíveis 

novas realidades — tem provocado o aparecimento de uma outra literatura na 

modernidade. Essa constatação fica muito evidente, quando percorro o olhar por sobre a 

produção literária que se vem construindo nos últimos anos e mais, precisamente, 

dentro do chamado modernismo e pós-modernismo; ou, simplesmente, quando noto um 

certo modismo entre os jovens que se debruçam sobre obras como Senhor dos Anéis, 

Harry Potter, Crepúsculo, Lua Nova, dentre outros, sem se preocuparem com a extensa 

narrativa desses livros. 

Esse gosto extremado por uma literatura completamente enraizada no universo 

mágico contribuiu para alavancar várias publicações do gênero que pipocaram pelos 

quatro cantos do mundo. A verdadeira febre pela narrativa descompromissada com o 

documental e mais engajada com o mundo onírico, do faz de contas, fez que fosse 

inevitável o aparecimento de um novo (acredito) macro gênero: o insólito54. Gênero 

este que englobaria a narrativa ficcional maravilhosa, estranha, fantástica, gótica etc. 

Dessa forma, é importante salientar que estou considerando o termo insólito como 

aquilo que é incomum, inesperado, informal, incongruente, inusitado, estranho etc. 

Sendo assim, não será difícil catalogar uma centena de publicações nos últimos anos 

que abordam, direta ou indiretamente, essa nova literatura; o que, de certa forma, 

                                                 
*  Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
54 Do latim insolitus, -a, -um. Adjetivo: Sentido próprio: I – Insólito, que não tem o hábito de, desusado, 
estranho, novo. (FARIA, 1992, p. 284). Ainda segundo Lenira Marques Covizzi, elemento essencial da 
economia da obra de arte no seu caráter de produto da imaginação: trata-se do insólito, que carrega 
consigo e desperta no leitor, o sentimento do inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, 
infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal... (LENIRA, 1978, p. 25-26) 
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também reforça o aspecto mercadológico que tais obras assumem no universo midiático 

da contemporaneidade: 

O reinado da autoajuda ganhou um concorrente sério no final dos anos 
90, após o lançamento do primeiro volume da série Harry Potter. Em 
2009, ocorreu a virada. Bruxos e vampiros tomaram a tarefa de liderar 
o crescimento do mercado editorial no Brasil. Entre 2004 e 2008, o 
mercado de livros no país cresceu mais de 27% em faturamento e 42% 
em exemplares vendidos, consideradas apenas as obras que 
conseguiram seduzir leitores e excluídos livros didáticos e compras do 
governo. (ÉPOCA, 2010, p. 68) 

O lançamento de antologias de contos que oscilam entre o maravilhoso, o 

estranho, o fantástico tradicional e neo-fantástico surge como um reforço na tendência 

da ficção atual, que busca, antes de mais nada, deixar a vida agitada das grandes cidades 

em stand by, enquanto o leitor desfolha as páginas de uma narrativa que possa colocá-lo 

em contato com um outro universo. No entanto, diante de tanta novidade e desse 

verdadeiro processo de catarse que a literatura proporciona, há questões que aparecem 

nos estudos literários mais recentes que merecem mais atenção. Por que o insólito? 

Como se dá o insólito na contemporaneidade? Ou, ainda, existe um insólito literário que 

vá de encontro ao universo sólito55 conhecido por nós, ou vice-versa? Estas são 

questões que me preponho a discutir no decorrer deste trabalho, apontando algumas 

possibilidades de explicação para a crescente demanda de narrativas do gênero que será 

aqui abordado. 

SÓLITO VERSUS INSÓLITO: O DISCURSO LITERÁRIO ENQUANTO EXTENSÃO 
DA REALIDADE  

Antes, porém, de começar minha explanação sobre os apontamentos que fiz 

acerca de tais indagações, quero limitar à literatura brasileira a análise que será por mim 

realizada; uma vez que seria muita pretensão acreditar em que pudesse esgotar todas as 

possibilidades da literatura de um modo geral em um pequeno artigo apresentado numa 

comunicação. Por pensar assim, selecionei quatro contos brasileiros para relacioná-los 

(ou contrapô-los) à ocorrência dos eventos insólitos como se dá no universo ficcional, 

não como singularidade, mas sim, como reflexo de uma possibilidade presente na 

sociedade atual ou como um despertar de um imaginário coletivo há muito adormecido. 

                                                 
55 Do latim solitus, -a, -um. I – Particípio passado de soleo (costumar, estar acostumado, estar habituado); 
II – Adjetivo: Habitual, costumeiro. (FARIA, 1992, p. 510) 
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Os contos selecionados são: “O espelho”56, de Gastão Cruls; “Bugio Moqueado”57, de 

Monteiro Lobato; “A podridão viva”58, de Amândio Sobral e “Flor, telefone, moça”59, 

de Carlos Drummond de Andrade. 

Não tenho, ainda, como afirmar categoricamente, mas penso que o leitor de 

outros tempos nunca esteve tão interessado em histórias insólitas como está o de hoje. A 

vida agitada e, pesadamente, ácida e concreta das grandes cidades poderia ser aqui 

apontada como uma das possíveis respostas à primeira pergunta: Por que o insólito? Se, 

                                                 
56 O conto “O espelho” narra a história de um casal que compra um espelho de uma antiga cortesã. A 
esposa, fascinada pelo objeto, insiste em que o marido adquira a peça que outrora servira a uma mulher de 
costumes não muito apreciáveis e que, estando no quarto daquela mulher cheia de luxúria, testemunhou 
todas as aventuras amorosas que teve com seus diversos amantes. O marido acreditava em que trazer o 
espelho para seu lar não seria de bom grado, pois, em primeiro lugar, era uma peça de uma mulher 
conhecida e com uma história de vida que ia de encontro aos valores da época em que a narrativa se 
insere; em segundo lugar, porque o esposo achava que, trazendo o objeto para sua casa, estaria abrindo as 
portas também para uma força qualquer negativa que acompanhava aquele espelho sinistro. (GAMA, 
2010, p. 93) 
57 “Um dos velhos conta uma história um tanto quanto inusitada. Ele diz que, numa fazenda, viveu um 
dos momentos mais estranhos de sua vida. Comprador de gado, o personagem encontrou o coronel 
Teotônio, homem amedrontador e com ares de quem não levava desaforos para casa. Após o personagem 
comprar o lote que desejava, foi convidado pelo coronel para jantar em sua casa e, como já era muito 
tarde e a fome o assolava, aceitou. Quando chegou à casa do coronel – que parecia morar sozinho – 
sentou-se à mesa farta e comeu bastante. Depois de alguns minutos, o sombrio anfitrião chamou a 
cozinheira e, logo em seguida, uma mulher vestida de branco, com uma fisionomia cadavérica, entra na 
sala e toma lugar à mesa. Um prato de aspecto repugnante que estava coberto e que agora fora descoberto 
é oferecido a ela que, com repulsa fremente, rejeita a refeição. Essa mulher – a esposa do coronel – fora 
castigada por traição e, segundo um negro chamado Estêves, era obrigada a comer a carne de um escravo 
(o Leandro, irmão de Estêves) que andou pela fazenda, traindo a confiança do coronel e que, por isso, 
diziam ter sido assassinado e, depois de ser moqueado, foi pendurado na despensa e oferecido todos os 
dias à mulher supostamente traidora”. (GAMA, 2010, p. 112 – 113). 
58 “a narrativa é apresentada, inicialmente, com certa tranquilidade, descrevendo um cavalheiro que, em 
uma expedição ao continente africano, depara-se com uma criatura terrível e mortal e sobrevive a esse 
encontro horrendo. O desequilíbrio ou hamartia instaura-se quando, sem explicação racional, os guias 
negros africanos começam a desaparecer e o expedicionário encontra-se só no interior da selva e se 
depara com um monstro que surgira do próprio lodo da floresta. Depois de quase ser devorado pela 
criatura, o bravo herói acorda em um leito de hospital se recuperando dos efeitos da selva ou... No final, a 
tensão é desfeita e na personagem ficam apenas as lembranças de tudo o que aconteceu, havendo o 
restabelecimento de um equilíbrio que não é o mesmo do início da história. Isso é percebido no 
comportamento daquele sobrevivente: vende tudo e se retira para Londres. Ora, a sensação é que, mesmo 
tendo escapado e sobrevivido, o homem que tem medo d’África sente-se perturbado e inseguro, 
demonstrando, assim, que algo daquela experiência ficou marcado, ou seja, a aparente segurança e 
tranquilidade do início da narrativa não existem mais. Há um novo equilíbrio-perturbado (essa é a palavra 
ideal) pelos acontecimentos da narrativa”. (GAMA, 2010, p. 80 – 81) 

59 O texto narra a história de uma mulher moradora de Botafogo que em um de seus passeios não muito 
agradáveis retira uma rosa de uma sepultura em um cemitério próximo a sua casa. Depois de caminhar 
por algum tempo e deixar a flor cair pela rua, chega a casa e, após cinco minutos, o telefone toca e uma 
voz pede que ela devolva o objeto roubado. Durante toda a história essa voz suplicará que a mulher 
devolva a flor. Primeiro, ela pensa que é um trote, mas, depois, se convence de que algo estranho 
realmente estava acontecendo. A família toma parte do acontecido e, junto com a personagem, inicia uma 
investigação para chegar a uma solução para aquele incômodo que todos os dias no mesmo horário se 
fazia ouvir ao telefone. Por fim, após oferendas de coroas de flores e tudo o mais, a voz continua e, não 
aguentando o sofrimento e aquela perseguição anônima, a mulher morre e só então os telefonemas 
cessam. (GAMA, 2010, p. 86 – 87). 
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no Romantismo, o intelectual das letras buscava, nos mais variados escapismos, uma 

forma para driblar as ideologias de uma sociedade com a qual andava, muitas vezes, em 

desacordo; na literatura moderna, percebe-se, não um desacordo ou um desajuste, mas 

sim, uma necessidade extrema de conexão com um mundo imaginário há muito 

adormecido no homem. A narrativa insólita proporciona essa conexão.  

Antes, quando nossos antepassados narravam histórias oralmente, evocavam 

imagens de heróis, de seres encantados e de monstros, como forma de perpetuar uma 

tradição e, também, como mecanismo de resgate dos sentimentos de medo, pavor, 

mistério e encantamento que sempre fizeram parte da imaginação de nossos antigos 

ancestrais. A narrativa insólita — com uma variedade de temas e sub-temas — põe o 

homem contemporâneo em contato com aquele rude universo cultural e fabuloso. Não 

há como negar que histórias sobrenaturais sobre vampiros e seres malignos ou sobre as 

terríveis forças ocultas da morte exerçam tamanho fascínio no leitor de hoje. 

Embora reconheça a ligação entre o leitor contemporâneo com aquele ouvinte de 

outrora, percebo que mesmo a narrativa insólita passou (ou passa) por um processo de 

renovação (ou atualização). Digo isso, porque alguns temas, frequentes nesse tipo de 

ficção, simplesmente, deixaram de figurar no escaninho daquelas narrativas e 

adquiriram status de evento sólito e, portanto, uma boa questão que se pode levantar nos 

estudos literários sobre o assunto é: até que ponto o elemento, antes insólito, continua a 

ser insólito? 

Hoje, algumas histórias de Júlio Verne fazem parte de uma verdade possível, 

mas, na época da criação da obra, remetiam o público para situações incomuns e 

inusitadas, pois relatavam acontecimentos que fugiam da realidade conhecida. Ora, a 

sociedade é outra. A ciência e os costumes também o são. Portanto, uma nova realidade 

sobrepôs-se àquela. Dar uma volta completa ao redor do mundo, em nossos dias, duraria 

muito menos do que oitenta dias. O Nautilus — navio-submarino que aparece na 

narrativa verniana — é tão sólito quanto qualquer outro aparato tecnológico conhecido 

por nós. Os detectores de mentira — usados desde a Segunda Guerra Mundial — são, 

na verdade, uma réplica atualizada e melhorada das fabulosas máquinas de ler 

pensamentos, tão frequentes nas narrativas de ficção científica. E, por fim, a 

nanotecnologia — com seus microscópicos robôs — está aí para romper, mais uma vez, 

a ideia que se tinha do que era puramente criação do discurso ficcional. Enfim, a noção 

do que era insólito deixou de ser. 
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Nos dias atuais, o simples ato de assistir ao noticiário ou de ler um jornal 

comprova a ruptura dessa noção. O marido enciumado do conto O espelho não é mais, 

dentro do contexto atual, insólito. Basta lembrarmos-nos do médico que matou e 

esquartejou a namorada em 2003 e de outros casos que são noticiados com demasiada 

rotina e naturalidade pelos meios de comunicação. Fato é que, a reincidência maciça de 

acontecimentos incomuns no dia-a-dia do homem moderno, institucionalizou o insólito 

como regra e o sólito como exceção. A banalização dos eventos incomuns em nossa 

sociedade reproduz, ao vivo e em cores, um universo que antes era próprio das páginas 

de um romance ou de um conto. 

A observação desses fatos e de algumas belas narrativas do gênero me leva a 

crer que há, na verdade, tipos (ou padrões) de insolitudes e, dependendo desses níveis, 

pode-se constatar a emergência de alguns deles das folhas dos textos literários para o 

universo secular. A estes, chamaria de insólitos flutuantes. Preferi denominá-los assim, 

justamente, porque esse tipo de narrativa insólita apresenta uma oscilação de eventos 

que podem se realizar tanto no discurso ficcional, como também no mundo real. Nessa 

subcategoria, estariam acomodadas as narrativas de Gastão Cruls (“O espelho”) e de 

Monteiro Lobato (“Bugio Moqueado”), pois as duas abordam temas que, enquanto 

discurso literário, discorrem sobre acontecimentos incomuns (ou assustadores) que 

ocorreram no universo ficcional ali representado e que podem, de acordo com o tipo de 

leitura realizada, remeter o leitor para o estranho ou para o fantástico. No entanto, os 

considerei flutuantes pelo fato de aquelas narrativas poderem ser quase que totalmente 

transportadas para nosso universo tal qual o conhecemos. Não é incomum 

encontrarmos, nos diversos meios de comunicação da atualidade, histórias de homens 

que, por ciúmes ou machismo extremos, reproduzem os acontecimentos, absolutamente 

insólitos, daquelas histórias. E é por esse motivo que se disse, anteriormente, que esses 

contos, na atual conjuntura, não figurariam mais no insólito literário somente, mas numa 

espécie outra de ficcionalização da realidade (ou de realização da ficção); daí a 

denominação de insólito flutuante. 

Se, de um lado, aventei essa possibilidade de classificação; de outro, notei a 

ocorrência de um tipo de literatura insólita que trata da existência de alguns temas muito 

comuns que, simplesmente, não fazem ou não podem fazer parte do universo secular tal 

qual o conhecemos. São as narrativas que envolvem seres e/ou fenômenos 

sobrenaturais. As histórias de terror, de fantasmas, de vampiros, de espíritos do mal, 

dentre outras, são um bom exemplo dessa narrativa que classifiquei como insólito do 
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inconsciente. Decidi denominá-las assim, pois, influenciado, momentaneamente, por 

algumas ideias de Sigmund Freud acerca do estranho60, acredito em que tais histórias 

reacendem, no inconsciente do leitor moderno, mitos e lendas criadas por nossos 

antigos ancestrais, quando estes contavam, oralmente, histórias de criaturas horripilantes 

como forma de perpetuar a cultura e/ou a crença. É claro que, hoje, a leitura desses 

textos não apresenta essa finalidade, no entanto, é perceptível o fascínio que eles 

provocam no leitor contemporâneo. Dentro dessa segunda perspectiva, estariam os 

contos “A podridão viva”, de Amândio Sobral e “Flor, telefone, moça”, de Carlos 

Drummond de Andrade. No primeiro, o personagem acredita ter sido vítima de uma 

criatura monstruosa oriunda dos sombrios pântanos do interior das florestas africanas; já 

no segundo, a personagem pensa ser aterrorizada por um fantasma que, pelo telefone, 

cobra a devolução de uma flor retirada de seu túmulo. Nos dois casos, temos a 

possibilidade de relacionarmos o tema às ideias de Freud acerca desse imaginário 

adormecido. Segundo o psicanalista, as criaturas monstruosas que frequentaram nosso 

mundo infantil são, na verdade, um ressurgimento de todo um universo 

mitologicamente criado por nossos antigos ancestrais, quando estes ainda não sabiam 

lidar com forças naturais desconhecidas ou explicar as transformações por que passava 

sua pseudocultura: 

Nós – ou os nossos primitivos antepassados – acreditamos um dia que 
essas possibilidades eram realidades, e estávamos convictos de que 
realmente aconteciam. Hoje em dia não mais acreditamos nelas, 
superamos esses modos de pensamento; mas não nos sentimos muito 
seguros de nossas novas crenças, e as antigas existem ainda dentro de 
nós, prontas para se apoderarem de qualquer confirmação. Tão logo 
acontece realmente em nossas vidas algo que parece confirmar as 
velhas e rejeitadas crenças, sentimos a sensação do estranho... 
(FREUD, 1976, p. 308) 

 Sendo assim, os fantasmas são uma maneira de comprovação plena e fantasiosa 

do medo intrínseco à humanidade. A morte continua a ser um mistério e o retorno dos 

mortos ou de criaturas horripilantes para assombrar e apavorar os vivos é uma das 

manifestações de um inconsciente que, desde há muito tempo, vem se manifestando na 

                                                 
60 Para Freud, o estranho “relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador – com o que provoca 
medo e horror; certamente, também, a palavra nem sempre é usada num sentido claramente definível, de 
modo que tende a coincidir com aquilo que desperta o medo em geral”. (FREUD, 1976, p. 275-276) 
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espécie humana. Ainda nesse sentido, poder-se-ia dizer que a duplicação61 do homem 

em corpo e alma talvez tenha sido uma das formas de ele lidar com a ideia de finitude. 

Não se trata, portanto, de uma luta entre forças malignas e benignas, mas sim, um 

embate que o homem trava consigo mesmo e com séculos de uma tradição já 

sedimentada, mas que, vez ou outra, por não ter sido completamente superada, vem à 

tona: 

Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que 
todo afeto pertencente a um impulso emocional, qualquer que seja a 
sua espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade, então, entre os 
exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que o 
elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que 
retorna. Essa categoria de coisas assustadoras constituiria então o 
estranho; e deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho 
era, em si, originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. 
(FREUD, 1976, p. 300) 

Um terceiro tipo que se tem percebido na literatura contemporânea e que 

elenquei em minha pesquisa é o insólito banalizado de que fala o Prof. Flavio García. O 

pesquisador cunhou esse termo ao afirmar que as narrativas de Murilo Rubião — assim 

como outras que surgiram na modernidade — apresentam elementos que não 

possibilitam a classificação delas somente em Maravilhoso, Estranho ou Fantástico. 

Para o ilustre professor, a banalização dos eventos insólitos que se instaura na narrativa 

desde o início, configura o Insólito Banalizado: 

 A segunda metade do século XX testemunhou o despontar de um outro e novo 

gênero literário, ainda não distinguido pela tradição crítico-teórica de seus principais 

antecessores – o Maravilhoso, o Fantástico e o Realismo Maravilhoso – nem das demais 

escolas e movimentos poético-estéticos da vasta, diversificada e multifacetada gama de 

experiências da Pós-Modernidade. Em nossa pesquisa, na falta de melhor nomenclatura, 

esse gênero está sendo, ainda que provisoriamente, chamado de “Insólito Banalizado”. 

Nas narrativas do “Insólito Banalizado”, a presença do insólito, 
igualmente ao que se dá no Fantástico e no Realismo Maravilhoso, 
também é percebida no ato de recepção do texto pelo leitor real, ser da 

                                                 
61 O tema do ‘duplo’ foi abordado de forma muito completa por Otto Rank (1914). Ele penetrou nas 
ligações que o duplo tem com reflexos em espelhos, com sombras, com os espíritos guardiões, com a 
crença na alma e com o medo da morte; mas lança também um raio de luz sobre a surpreendente evolução 
da ideia. Originalmente, o duplo era uma segurança contra a destruição do ego, uma enérgica negação do 
poder da morte, como afirma Rank; e, provavelmente, a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. Essa 
invenção do duplicar como defesa contra a extinção tem sua contraparte na linguagem dos sonhos, que 
gosta de representar a castração pela duplicação ou multiplicação de um símbolo genital. (FREUD, 1976, 
p. 293) 
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realidade, enquanto reflexo de sua denúncia no nível narrativo, através 
das vozes dos seres de papel. Igualmente a como se dá no Fantástico, 
os eventos insólitos são questionados quanto à sua natureza, mas, 
diferentemente, não são postos à prova, diante de possíveis 
explicações lógicas e racionais. Ainda igualmente a como se dá no 
Realismo Maravilhoso, os eventos insólitos são incorporados à 
realidade quotidiana pelos seres de papel, todavia, diferentemente, não 
são naturalizados, a partir de uma visão multifacetada que aceita e 
absorve as diferenças, amalgamando-as, senão que banalizados, 
esfacelados, borrados ou mesmo apagados, eliminando-se, assim, 
quaisquer possíveis oposições distintivas entre sólito e insólito. 
(GARCÍA, 2007, p. 6) 

As narrativas de Murilo Rubião não são alvo de minha análise neste artigo, no 

entanto, basta lembrarmo-nos dos contos “Teleco, coelhinho”, “Os comensais”, “O 

edifício”, “O ex-mágico da Taberna Minhota”, dentre outros, para verificar que a 

sugestão do ilustre professor aplica-se com perfeita naturalidade a elas, pois, na maioria 

delas, podem-se observar elementos que possibilitam a constatação de que não 

pertencem somente ao gênero Maravilhoso, Estranho ou Fantástico; mas sim, a um 

gênero outro que englobaria todos os três: o Insólito Banalizado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora acredite em que a teoria aqui apresentada ainda careça de um 

aprofundamento e de uma investigação mais minuciosa, imagino que consegui 

demonstrar, em linhas gerais, alguns aspectos que julgo emblemáticos e que, de certa 

forma, caracterizam a noção de insólito que se tem construído na atualidade. 

A fronteira entre o discurso ficcional e o não-ficcional tem se estreitado mais a 

cada dia e a cada nova publicação. Muitas vezes, o insólito literário surge como uma 

mimese da realidade que circunda a humanidade. Por isso, pensei nas três possibilidades 

de representação do insólito na literatura e sociedade contemporâneas. Ainda que 

preliminarmente, os conceitos de insólito flutuante, do inconsciente e banalizado 

facilitam a esquematização das diversas ocorrências desse gênero no discurso literário. 

A investigação minuciosa de algumas narrativas insólitas de contos brasileiros 

fez-me imaginar as motivações que levam o leitor a apreciar, com certa voracidade, 

textos que o direcione para um mundo diferente e, muitas vezes, surreal. Seja por 

histórias sobrenaturais ou, simplesmente, assustadoras; a verdade é que há um 

ingrediente não só nas narrativas, mas também, no leitor moderno, que torna o texto 

mais atraente e significativo. Por esse prisma, acredito em que essa atração e 
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significação possam estar enraizadas de alguma forma num momento histórico, social e 

cultural do sujeito contemporâneo. 
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Ciência e Literatura: os primeiros passos do insólito 
dentro do universo ficcional brasileiro 

Viviane Arena FIGUEIREDO* 

Toda mudança pressupõe transformação. Toda transformação é constituída de 

certas barreiras que precisam ser lentamente vivenciadas, de modo que se tornem uma 

rotina constante na vida de um indivíduo. É dentro desse panorama de modificações de 

costumes, que a questão do insólito se insere, não só por causar um estranhamento 

inicial por parte da sociedade, mas também, por muitas vezes, provocar uma reflexão 

acerca das mudanças de hábitos já raizados, exigindo uma nova forma de 

comportamento. 

Na verdade, hoje em dia, com a evolução crescente das ciências e, 

consequentemente com a intensa divulgação dos paradigmas científicos, as 

transformações no plano social ocorrem de maneira tão rápida que, algumas vezes, não 

sentimos os reflexos dessa influência na nossa vida diária. Assim, muitas vezes, um 

motivo desencadeador de espanto ou, até mesmo, o medo de enfrentar as novas 

tecnologias, acabam sendo suprimidos em prol de uma necessidade de integrar-se à 

coletividade. 

Entretanto, é importante ressaltar que esse tipo de aceitação imediata nem 

sempre fez parte do cotidiano universal. Por séculos, as transformações no plano 

científico engatinharam de forma lenta até conseguirem atingir seus objetivos e serem 

totalmente inseridos aos padrões comuns da sociedade. 

A fim de relatar essa parte da história mundial, na qual o contato com o insólito 

passou a se fazer presente com uma maior frequência, pode ser exemplificado as 

diversas transformações ocorridas ao longo do século XIX, em especial, em solo 

brasileiro. 

Assim, levando em consideração o elo existente entre História e Literatura, pode 

ser feito um recorte do Brasil através de um detalhamento dos hábitos sociais através 

das observações críticas acerca do cotidiano presenciado. 

Em relação ao panorama literário brasileiro, alguns teóricos priorizam como 

estudo eficaz uma leitura crítica de tal literatura a partir da chegada da Família Real em 

solo brasileiro, em 1808. Analisando o acontecimento em questão, é justamente ao 
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longo do século XIX, que o Brasil passa a sofrer diversas transformações nos campos 

econômico, político e social e, tais mudanças, vão afetar a vida da população de forma a 

modificarem os hábitos e a rotina dos brasileiros. 

Uma das mudanças mais significativas desse período, diz respeito ao movimento 

higienista e as idéias sanitaristas que se fizeram presentes ao longo do século XIX. Para 

se entender o verdadeiro contexto motivacional que levou a criação de uma série de 

medidas consideradas salutares, torna-se importante observar o contexto histórico desde 

os primórdios da construção de nossa civilização; um Brasil colonial, atrelado aos 

desmandos da metrópole, considerado apenas como um espaço físico a ser explorado 

em suas riquezas.  

Na verdade, não se pode pensar no movimento higienista do século XIX, sem 

analisarmos as condições de higiene e saúde populacional em que se encontrava o Brasil 

nos séculos anteriores.  Deste modo, um olhar crítico deve ser lançado para as questões 

higienistas pregadas na própria metrópole. Durante muito tempo, Portugal manteve-se 

no ostracismo em relação aos avanços científicos que ocorriam na Europa entre os 

séculos XVII e XIX, principalmente pelo fato de ainda se encontrar fortemente ligado 

ao poder exercido pela Igreja e, consequentemente, seus conceitos e idéias.  

De fato, a submissão de Portugal aos desmandos da Igreja não se deve somente a 

“atitudes de fé” e obediência mas, principalmente, pelo interesse de apoio político que a 

Igreja, enquanto instituição de enorme poder e influência, poderia oferecer ao Império 

Português. Porém, ao aceitar o apoio político da Igreja, Portugal também se sujeitava às 

idéias proferidas pela Inquisição e pelo Tribunal do Santo Ofício.  

Nesse cenário de interesses mútuos, o saber científico e, consequentemente as 

práticas aliadas à saúde e ao bem estar da população foram esquecidas em prol dos 

conceitos difundidos pela Igreja e apoiados pelo Império Lusitano. Assim, em solo 

português, o ensino de medicina, por exemplo, via-se preso a obscuridade, tornando-se 

fechado a qualquer avanço científico que ocorria fora de Portugal. Com isso, as práticas 

médicas da época definiam-se pela extrema aceitação ao dogmatismo da Igreja – as 

doenças eram tratadas a partir da relação sagrado versus profano, ou seja, a enfermidade 

era relacionada ao perfil moral do indivíduo, sua noção de fé e seus pecados cometidos. 

Essa mesma situação refletia-se no Brasil colônia, onde a figura do médico não 

era valorizada, visto que, este apoiava seus conhecimentos em especulações filosóficas, 

não fundamentadas em bases científicas. Os médicos residentes no Brasil acabavam, 
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pois, a dividir o espaço com curandeiros, que exerciam ante o povo, uma terapêutica de 

cunho exclusivamente popular. 

Apenas no século XVIII, Portugal começou a preocupar-se de forma mais direta 

com a questão da urbanização do Brasil. Esse interesse, mais uma vez, estava centrado 

na questão da exploração das riquezas, mais especificamente, nesse caso, o ouro. O Rio 

de Janeiro e outras cidades diretamente ligadas ao processo de comercialização do 

produto expandiram-se, principalmente pelo crescimento de sua população, interessada 

em fazer do comércio da colônia um meio para obter prosperidade. 

Com o aumento da população colonial, as tentativas de controle da ordem 

urbana pela metrópole tiveram que se diversificar. Portugal chegara à conclusão que as 

estratégias de manipulação direcionadas ao controle da colônia, baseadas em severas 

punições e castigos, acabariam por gerar a ira a revolta dessa população, agora mais 

numerosa, contra a metrópole. 

Na tentativa de manter seu poder soberano sobre sua colônia, Portugal cria uma 

nova estratégia no qual o discurso focava-se no bem estar do indivíduo e das melhorias 

das condições de vida da população brasileira. Sendo assim, é institucionalizado o 

conceito de medicina higiênica, procurando inserir a questão do saber médico e 

sanitário aos hábitos comuns da população. 

De fato, a questão da medicina higiênica em muito melhorou a vida da 

população brasileira no início do século XIX. Soma-se a esse fato, a preocupação 

estética com a cidade, principalmente levando-se em conta que o Rio de Janeiro passa a 

ser a morada dos membros do Império Português e, consequentemente, a sede de 

governo da Corte. 

Porém, por trás do discurso de progresso da população, residia a intenção do 

governo em manter a política higienista como um mecanismo de manipulação social, 

aliando interesses da elite agrária da época, dos médicos e do governo imperial. Sob a 

influência do sanitarismo e seus inúmeros benefícios que envolviam entre outros 

pontos, o combate às epidemias, o Governo tinha por objetivo manter na população uma 

expectativa satisfatória de evolução, de modo a combater qualquer tipo de revolta ou 

levante que viesse a ameaçar a soberania do Império Português em terras brasileiras. 

Uma das estratégias manipulatórias expressas pelo governo é desenvolver nos 

brasileiros uma conduta higiênica, de modo a normatizar a conduta do indivíduo no 

sentido não só de conduzi-lo ao culto dos bons hábitos e maneiras. A medicina, 

impondo agora seu lado científico de apoio às políticas sanitárias da cidade, passa a 
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fiscalizar diversos espaços que forneciam riscos ao bom andamento da saúde geral. 

Assim, fábricas, comércios, casas de prostituição, pensões, escolas foram alvo das 

políticas de controles sanitários. 

Porém, é importante notar que tais medidas enfocavam primordialmente os 

benefícios dirigidos à elite, procurando modificar os gostos e costumes dessa classe. 

Assim, a mudança higienista ultrapassa o plano da saúde e chega ao patamar das 

condutas comportamentais individuais; o homem de classe burguesa passa a ser 

regulado no tocante às condutas físicas, social, moral e sexual. 

É dentro desse cenário de mudanças que podemos notar a observação crítica de 

certos autores da Literatura Brasileira, interagindo com o meio em que se encontravam 

inseridos. É claro que dentro de suas estéticas literárias específicas, tais autores 

procuraram retratar fatos presentes no século XIX que, de certa forma, já se mostravam 

influenciados pelas novas vivências modificadas por ocasião do movimento higienista. 

O ESPAÇO DA CIÊNCIA NA REALIZAÇÃO LITERÁRIA: 

De modo a pontuar tais observações dos autores dentro de suas obras foram 

escolhidas narrativas que tracem um panorama do século XIX, incluindo as estéticas do 

Romantismo, do Realismo e do Naturalismo. Tais estilos, segundo a visão de cada autor 

sobre as questões de higienização, serão confrontados e comparados, levando também 

em conta o espaço temporal existente entre uma e outra técnica literária, visto que com 

o correr do século XIX, também foi ocorrendo uma evolução no campo higienista e nos 

hábitos da população. 

Desta forma, não é de se estranhar que as visões dos autores sejam diferentes, 

não somente pelo fator estético ao qual faziam parte, mas também pela observação mais 

aguçada da influência das políticas sanitárias junto à sociedade.  

Acredita-se que nesse campo de observação, os autores pertencentes a estética 

Realista e Naturalista estejam em vantagem no que concerne as visões críticas do 

movimento higienista  não só pelo fato de possuírem uma linha de pensamento mais 

racionalista, mas também pela experiência que obtiveram ao observarem o século XIX 

quase em sua totalidade, visto que tais movimentos literários só vieram a surgir no final 

do século XIX, mais especificamente a partir de 1880. 

Assim, perceber como os autores da Literatura Brasileira concebem essas idéias 

dentro de suas obras, torna-se um meio de identificarmos aspectos historiográficos que 
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contribuam para entendermos melhor o processo de mudanças que se operou ao longo 

do século XIX a partir das políticas higienistas de controle da sociedade. 

Primeiramente, é preciso entender o Movimento higienista dentro de um 

contexto não meramente ligado aos conceitos científicos de evolução das condições de 

bem estar do ser humano e, sim, pelo viés social que esse representou durante todo o 

século XIX. Aliado a esse fato, deve ser percebido que as modificações impressas pelas 

políticas higienistas estavam inseridas em um contexto de urbanização, nos quais os 

indivíduos pertencentes à sociedade brasileira de tal época eram colocados como os 

principais agentes transformadores de seu meio. Segundo Jurandir Freyre Costa: 

Idealmente, a família projetada pelos higienistas deixar-se-ia 
manipular acreditando-se respeitada; abandonaria antigos privilégios 
em troca de novos benefícios, auto regular-se-ia, tornando-se cada um 
dos seus membros, num agente da saúde individual e estatal. 
(COSTA: 2004, p. 63) 

É importante ressaltar que os benefícios médicos resguardados aos membros da 

sociedade faziam parte de um esquema no qual o indivíduo, tal qual sua família, deveria 

obedecer normas de boa conduta, de modo a manter viva a propagação dos hábitos 

salutares que, não passavam só pela questão da saúde propriamente dita, mas 

principalmente, pelas questões morais presentes em uma coletividade: “A medicina 

moral, como o nome sugere, seria a especialidade médica que, por delegação científica, 

teria direitos sobre a moral provada e pública dos indivíduos” (Idem, 64). 

É também sob esse contexto, que pretende-se estudar o fenômeno higienista 

dentro das obras da Literatura Brasileira do século XIX. De certa forma, ao descreverem 

a sociedade da época, os autores acabam repassando imagens comuns ao dia-a-dia da 

sociedade brasileira. Tais imagens já se encontram impregnadas das idéias higienistas, 

que ao longo do século XIX, procurou ordenar a sociedade através do discurso do 

cientificismo aliado às condições sanitaristas. 

Dentro de uma fundamentação literária enfocando a observação da sociedade do 

século XIX, é preciso primeiramente analisar como a estética romântica procurou 

retratar a questões higienistas em suas obras. Convém, nesse momento, lembrar que 

uma das características pontuais da estética romântica era o nacionalismo, assim como 

uma das principais idéias do movimento higienista, que apregoava a valorização do 

nacional em prol do desenvolvimento e bem estar da sociedade. 
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Dentro da questão de valorização do sentimento nacionalista, encontra-se o autor 

José de Alencar. Apesar desse sentimento não ser tão facilmente visualizado dentro das 

obras que serão analisadas, Lucíola e Diva, por se tratarem de prosa urbana, é preciso 

entender que ao descrever o espaço físico de suas obras – Rio de Janeiro – e os 

benefícios já consolidados junto à elite, José de Alencar nos deixa retratado que o ideal 

de nacionalismo disseminado pelo poder público através do higienismo, já impregnava 

a vida e os costumes da população da época. 

Em Lucíola, por exemplo, José de Alencar trata o tema da prostituição nos 

moldes burgueses, visto que a personagem Lúcia é uma mulher da elite que se envolve 

com homens da alta sociedade não por sobrevivência, mas pelo prestígio e pelos favores 

que e “mimos” que conseguiria obter. Segundo ENGEL: 

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que o prostituir-se 
pode representar uma escolham na medida em que, em termos 
econômicos, sexuais e emocionais, o exercício da prostituição poderia 
viabilizar para a mulher a vivência de uma condição mais autônoma e 
independente. (ENGEL: 2004, p. 26) 

Porém, se levarmos em consideração os escrúpulos sociais, a persoangem Lúcia 

era considerada não uma senhora mas, uma “mulher” bonita: 

— Quem é esta senhora? perguntei a Sá. 

A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de 
bonomia e fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância 
de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. 

— Não é uma senhora, Paulo! É uma mulher bonita. Queres conhecê-
la ? (ALENCAR: 1998, p. 3) 

Em parte tal declaração mostra questões morais em que a política higienista 

atuava. Apesar de ser tolerada pela sociedade por sua condição de elite, Lúcia sofre os 

preconceitos comuns dirigidos às cortesãs da época. 

De certo modo, ao colocá-la definida como “mulher”, como se descrevesse um 

título às mulheres que se prostituíam, José de Alencar acaba por retratar Lúcia como um 

organismo de comportamento anti-natural na sociedade que, de certa forma, ia contra ao 

panorama ideológico tratado pela política higienista, no qual a mulher deveria cumprir 

seu papel de esposa e mãe, procurando manter unidos os laços familiares. 

Ao final do romance, Lúcia sucumbe a uma morte lenta e dolorosa ao se recusar 

a abortar o filho morto em seu ventre. De certa forma, a personagem é colocada de volta 

à normalidade ao assumir o seu papel maternal e deixar a vida pregressa em prol do 
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amor pelo personagem Paulo. Com sua morte, Lúcia acaba, por fim, a consagrar o ideal 

perfeito de feminilidade traçado segundo as ordens higienistas. 

Em outros momentos, ao longo da narrativa, pode ser observado certas 

preocupações dos personagens com certas questões envolvendo a higiene particular, tais 

quais, as constantes referências as toalletes, a importância da compra de artigos de 

perfumaria e a elegância com que homens e mulheres se trajavam nas festas e salões 

fluminenses. 

Levando em consideração o elemento higienista de saúde pessoal, como citado 

no parágrafo anterior, Alencar mostra em outro de seus romances, Diva, a importância 

de se portar adequadamente nos salões, também mediante a graça impressionada pelas 

toalletes. Porém, importa, em tal romance, chamar a atenção para os atributos de beleza, 

tão bem ressaltados pela política higienista; o belo, por si só, passa a ser sinônimo de 

saúde, como assim define COSTA: “A educação física defendida pelos higienistas do 

século XIX criou, de fato, o corpo saudável. Corpo robusto e harmonioso, 

organicamente oposto ao corpo relapso, flácido e doentio do indivíduo colonial” 

(COSTA: 2004, p. 13). 

Alencar começa seu texto, empregando toda uma concepção de fundo higienista 

à personagem Emília, protagonista de sua narrativa: “EMÍLIA tinha quatorze anos 

quando a vi pela primeira vez. Era uma menina muito feia, mas da fealdade núbil que 

promete a donzela esplendores de beleza.” (ALENCAR: 1998, p. 3). Percebe-se que o 

autor, apesar de descrever a moça como desprovida de beleza, atenta para o fato de que, 

ela, possuía os atributos para alcançar o padrão de beleza das mulheres da época, 

podendo assim se encaixar dentro dos moldes perfeitos idealizados pelo movimento 

higienista. 

Outros fatos também podem ser abordados ao longo dessa obra, tal qual a 

importância do médico como aquele capaz de diagnosticar e curar doenças, procurando 

não mais obedecer às intuições e às especulações, tão comuns no Brasil nos séculos 

anteriores: “A moléstia era realmente grave; nada menos do que uma pneumonia dupla 

(...) Mas o meu orgulho de médico principiante estava empenhado nessa cura” 

(ALENCAR: 1998, p. 10). 

Ao longo do século XIX, o pensamento higienista também pôde ser encontrado 

em obras da estética Realista. Ao contrário, da estética romântica, que procurava 

descrever os ideais higienistas através da descrição do cenário social da época, os 

realistas analisavam criticamente o momento e as situações pelas quais escreviam. 
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Baseados na concepção de um fazer literário baseado na verdade, a Literatura no Brasil 

ganha, com a estética realista, ares de literatura de observação. 

Nesse panorama, Machado de Assis consagrou-se com um dos maiores nomes 

de nossa literatura, em especial, sendo o principal expoente do movimento Realista, 

visto que tal estética é inaugurada no Brasil a partir da publicação do romance 

Memórias póstumas de Brás Cubas. 

Através desse romance, Machado de Assis não só inaugura uma nova estética, 

mas também, começa a desenvolver um tipo de ficção em que são colocadas em foco a 

análise psicológica tanto dos personagens, quanto dos narradores. 

Partindo dessa perspectiva, pode-se deduzir que parte de um pensamento ligado 

ao cientificismo fazia-se presente na obra de Machado. Na verdade, se pensarmos que 

nos séculos anteriores, questionamentos em relação ao comportamento do individuo por 

meio de conjecturas psicológicas, eram praticamente nulas, a obra de Machado de Assis 

transmite, por si só, uma evolução em termos da ciência pensada em relação aos 

sentimentos e experiências particulares do indivíduo. 

Em seu primeiro romance, Memórias póstumas de Brás Cubas, o autor aborda 

temas como a morte, a infidelidade conjugal, a loucura, os delírios, os preconceitos. 

Mas, o verdadeiro tema que nos chama atenção ao analisarmos a questão higienista de 

fundo científico, diz respeito a idéia do personagem central – Brás Cubas – de um 

medicamento que viria a aliviar toda melancolia da humanidade, ao qual passou a 

chamar de Emplasto Brás Cubas.  

É interessante notar que, ao mesmo tempo em que lhe ocorre uma idéia de fundo 

científico, é essa mesma idealização, perseguida sem objetivo concreto, que o levará a 

morte, por descuido de sua própria saúde: “Morri de uma pneumonia; mas se lhe disser 

que foi menos a pneumonia, do que uma idéia grandiosa e útil, a causa da minha morte, 

é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade.” (ASSIS: 2004, p. 13). 

Machado de Assis mostra a ironia de sua obra ao desenhar um personagem que 

ao perseguir uma idéia científica, acaba indo contra o modelo higienista apregoado ao 

longo do século XIX, no qual cada individuo deveria zelar pela sua saúde, recorrendo às 

novas práticas terapêuticas do Brasil-Império. 

Em outra obra também de igual importância, O alienista, o autor procura colocar 

como foco central a temática da loucura. No texto, o personagem principal, Simão 

Bacamarte persegue incansávelmente um objetivo: conhecer as fronteiras entre a razão e 

a loucura, através de um estudo da patologia cerebral. 
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De certa forma, o personagem Simão Bacamarte, de O alienista, pode ser 

comparado ao personagem Bras Cubas, do romance anteriormente citado, visto que 

ambos perseguem um objetivo de cunho científico. Porém, cabe ressaltar que tal busca 

não foje da idealização narcísica de obter reconhecimento e glória perante a sociedade. 

Ao construir a chamada Casa de Orates  (Casa dos loucos) em Itaguaí, Simão 

Bacamarte passa a recolher em sua Casa Verde, pessoas em cuja loucura a população 

não acredita. Porém, na opinião do personagem o homem, em toda a sua essência era 

considerado um caso que deve ser analisado cientificamente. 

De certo modo, o personagem Bacamarte acaba por tentar estudar os loucos 

através de suas próprias convicções e tal comportamento é definido por Roberto 

Machado como comum a maioria dos médicos da época: “A medicina mental, ela 

mesma produto da sociedade civilizada, produz um meio de diagnosticar o louco através 

do critério das individualidades do louco com o seu meio onde está inserido” 

(MACHADO: 1978, p. 412). 

Outra obra que retrata com clareza questões ligadas ao movimento higienista é 

Júlia Lopes de Almeida. É interessante, nesse ponto, pensarmos na composição de sua 

obra através da visão de uma mulher de letras. Aliás, Júlia Lopes pode ser considerada 

uma das poucas mulheres a se dedicar a literatura no Brasil, como meio de 

sobrevivência, consagrando como a maior prosadora do final do século XIX. 

Em um dos seus principais romances, A falência, Júlia aborda temas polêmicos 

entre eles, o adultério feminino; ainda dentro dessa temática, Júlia questiona os 

casamentos realizados por conveniência entre as famílias, principalmente se 

considerarmos que as mulheres precisavam do título de esposas para se fazerem 

respeitadas. 

É interessante notar o pensamento higienista em um dos trechos de sua obra, em 

especial quando um dos personagens, Francisco Teodoro, cansado da vida de solteiro, 

resolve procurar um médico que o oriente que medidas tomar em relação ao curso de 

sua vida. O médico o aconselha o casamento como uma “regularização de normas” 

(ALMEIDA, 1903, p. 14), tais quais as idéias higienistas em voga ao longo do século 

XIX, no qual “o aburguesamento da sociedade criou, como ideal humano da 

sexualidade, a unidade entre sexo, amor, matrimônio e procriação” (COSTA: 2004, p. 

192).  

Em A falência observamos também a presença do médico de família, 

representado pela figura do Dr. Gervásio. Na verdade, tal personagem vem a se tornar 
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amante da protagonista Camila (esposa de Francisco Teodoro) que questiona através da 

infidelidade conjugal o seu direito ao amor. Porém, é interessante notar que o livre curso 

do personagem dentro da casa dos Teodoro reflete a extrema confiança que os médicos 

de família exerciam dentro dos lares. Gervásio não só comporta como um homem 

própriamente defensor do movimento higienista, como também freqüenta a casa dos 

Teodoro de modo a ordenar todos os hábitos e rotinas da casa, assim como é descrito 

em COSTA: “Vagarosa e seguramente, a família, conduzida pela atenção benevolente 

do médico, fazia de seus laços e de sua casa aquele ambiente ‘doce e encantador’ tão 

solicitado pela higiene.” (COSTA: 2004, p. 140). 

Finalmente, nos deparamos com as obras Naturalistas e a severa crítica a 

sociedade do século XIX. Enquanto o Realismo ocupava-se com a ironização dos 

costumes do século XIX, através da caracterização psicológica de seus personagens, o 

Naturalismo busca nas bases cientificistas, meios de explicar o comportamento humano. 

Além disso, os Naturalistas vão descrever os ideais higienistas através de um outro viés 

– a segregação social. 

O romance de maior impacto da estética naturalista é O cortiço de Aluísio de 

Azevedo. A maneira como dispõe de seus personagens e sua fina caracterização sócio-

antropológica faz com Gilberto Freyre o considere como aquele que possui “o tino 

sociólogo capaz de detectar e descrever as tensas relações sociais que no Brasil 

acompanharam tanto a abolição da escravatura como a proclamação da república” 

(FREYRE: 2004, p. 302). 

Pode-se dizer que O cortiço não é a única obra de Azevedo em que reside a 

constante observação dos moldes sociais. Na verdade, seus romances são compostos 

dentro de um quadro de cientificismo próprio da época, procurando evocar temas, tais 

quais as diferenças entre os gêneros e as raças, a organização social, a prostituição e a 

problemática da escravatura, principalmente, no momento pós-abolição. 

Porém, encontra-se previamente marcada na obra de Azevedo, a real luta pela 

sobrevivência. Segundo WAIZBORT, em  

O cortiço (1890) a história não gira em torno de um herói, mas sim de 
toda uma sociedade que se forma no cortiço do título. Estão nele 
presentes de forma clara diversas características do Realismo-
Naturalismo: o determinismo, com os homens sendo produtos do meio 
em que vivem; a crítica social, com a exploração do homem pelo 
homem; a zoomorfização, ou redução do homem ao nível de animal 
que age de acordo com seus instintos, que aparece em diversas figuras 
de linguagem e na supervalorização do sexo. (WAIZBORT: 2006,  p. 
4) 
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A mesma linha de pensamento seguem os demais naturalistas como Inglês de 

Souza, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro. Tais autores procuram determinar o 

comportamento humano através de explicações cientificistas em que se encontram 

presentes o pensamento de Darwin, Herbert Spencer e Ernst Haeckel. 

É interessante notar que Adolfo Caminha constrói personagens e cenários quase 

que nos mesmos moldes que Aluísio de Azevedo. Muito diferente da pequena burguesia 

descrita nos romances de Alencar, tanto Azevedo quanto Caminha procuram mostrar 

um face da sociedade relegada à pobreza e ao esquecimento das políticas de saúde 

pública tão atuantes na ordenação da sociedade ao longo do século XIX. 

A descrição de ambientes fora dos padrões recomendados para a época podem 

ser explicados por COSTA, no qual  

O processo de definição da família, a higiene dirigi-se exclusivamente 
às famílias de extração elitista. Não interessava ao Estado modificar o 
padrão familiar dos escravos (...) Escravos, mendigos, loucos, 
vagabundos, ciganos, capoeiras, etc., servirão de anti-norma, de casos-
limite de infração higiênica. A eles vão ser dedicadas outras políticas 
médicas. Foi sobre as elites que a medicina fez incidir a sua política 
familiar (...) A camada dos sem-família vai continuar entregue à 
polícia, ao recrutamento militar ou aos espaços de segregação 
higienizados como prisões e asilos. (COSTA: 2004, p. 33) 

Assim, nos deparamos com as primeiras descrições de cenário de O bom crioulo, 

onde podemos visualizar uma corveta fétida e infestada pela falta de manutenção, 

condenando, assim, os marinheiros a condições sub-humanas de trabalho:  

A velha e gloriosa corveta – que pena! – já nem sequer lembrava o 
mesmo navio d’outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo, 
como um galera de lenda, branca e leve no mar alto, grimpando serena 
o corcovo das ondas! Estava outra, muito outra com o seu casco 
negro, com as suas velas encardidas de mofo, sem aquele esplêndido 
aspecto guerreiro que entusiasmava a gente nos bons tempos de 
‘patescaria’. (CAMINHA: 2000, p. 1) 

Adolfo chama atenção para a própria figura dos grumetes (marinheiros) que em 

nada lembravam a organização glamurosa de uma instituição militar: “As unhas metiam 

náusea, muito quilotadas de alcatrão, desleixadas mesmo. Triste figura essa, cujo 

aspecto deixava uma impressão desagradável e persistente.” (CAMINHA: 2000, p. 10). 

Há de se chamar atenção para a relação homossexual entre o grumete Amaro e 

Bom crioulo, uma situação totalmente fora dos padrões da sociedade, principalmente se 

pensarmos em uma instituição militar como a marinha. 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-85-2 



208 
 

Além dessa situação, há ainda a aproximação entre Amaro e Dona Carolina, em 

um cortiço descrito de forma bem peculiar a mostrar o desinteresse da ação pública 

pelos menos favorecidos. 

Em outro romance Naturalista, A carne, de Júlio Ribeiro, podem ser percebidas 

inúmeras alusões ao cientificismo se analisarmos puramente o comportamento da 

personagem Lenita. Na verdade, alguns críticos consideram a composição de tal 

personagem como uma irrealidade para os moldes sociais do século XIX, visto que a 

moça apresenta uma educação fora dos padrões desejados para o feminino, incluindo 

em sua rotina leituras de livros científicos e constante pesquisa de fundo acadêmico. 

Na verdade, podemos analisar Lenita não pela mera questão social em que, de 

certa forma, se desvinculava, mas primordialmente pela composição de uma 

personagem plenamente feminina interessada em assuntos científicos, considerados, em 

tal época, somente assuntos de homens. 

É interessante notar que a personagem, mesmo durante muito tempo após a 

morte do pai, busca nos livros respostas para os seus próprios questionamentos, como 

pode exemplificar a passagem abaixo “Com o tempo os livros de fisiologia acabaram de 

a edificar; em Puss aprendera que a menstruação é uma muda epitelial do útero, 

conjunta por simpatia com a ovulação, e que o terrorífero e caluniado corrimento é 

apenas uma conseqüência natural dessa muda” (RIBEIRO: 2005, p. 45). 

Assim, através dos romances podem ser explicadas as relações sociedade, 

ciência, história. As observações dos autores da Literatura Brasileira fazem deles 

teóricos, dispostos a nos descrever o Brasil do século XIX, em meio a todas as suas 

transformações. 
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A representação do grotesco modernista em 
“ A metamorfose”, de Franz Kafka  

e no romance “Chove nos Campos de Cachoeira”, 
de Dalcídio Jurandir 

Viviane DANTAS MORAES∗ 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos.(...) 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 (Poema “O bicho”, de Manuel Bandeira) 

O vocábulo grotesco surgiu no século XV em Roma, na Itália, durante uma 

escavação em uma caverna, na então chamada Domus Aurea, em frente ao Coliseu. Nas 

paredes dessa gruta foram encontradas algumas decorações “estranhas” que foram 

denominadas de grotescas. A partir do século XVI o termo passou a ser usado nas artes 

plásticas e não tardou para que o conceito tivesse seus primeiros indícios na literatura 

quando Montaigne definiu sua própria obra Essays como “corpos monstruosos e 

grotescos”. Esta explicação sobre a origem do termo e sua repercusão enquanto 

categoria estética é a mais basilar de que se tem conhecimento. O grotesco ainda é um 

conceito que gera controvérsias em relação a sua origem e suas definições, embora 

tenha se tornado uma categoria estética que conseguiu abranger os mais variados tipos 

de arte e adquirir várias significações.  

A proposta deste trabalho de analisar as obras – A metamorfose (1912) e Chove 

nos Campos de Cachoeira (1941)-, ou melhor, os seus protagonistas – Gregor Samsa e 

Eutanázio, respectivamente- é uma abordagem do grotesco na sua conceituação mais 

modernista do termo, a chamada “grotesco estranho”. 

A professora e crítica literária norteamericana Mary Russo, no livro O grotesco 

Feminino (2000), aponta a existência de duas categorias de grotesco: o carnavalesco e o 
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estranho. Ela afirma que não se trata de significações contrárias do termo, mas apenas 

diferentes. 

O grotesco cômico chegou a ser associado principalmente com os 
escritos de Bakhtin sobre o carnaval em Rabelais and this world 
enquanto o grotesco como estranho e excepcional está associado com 
The Grotesque in Art and Literature de Wolfgang kayser, com o 
gênero do horror, e com o ensaio de Freud “O estranho”. [...] No 
segundo caso, o grotesco está mais relacionado com os registros 
psíquico e corporal como projeção cultural de um estado interior. 
(RUSSO: 2000, p. 20) 

O grotesco estranho é uma das representações artísticas na modernidade através 

das crises da existência humana. O absurdo do próprio “existir” é tão patente, que se 

transporta e personifica o horror que está escondido na alma. “A subjetividade, como 

tem sido compreendida no Ocidente, requer a imagem do corpo grotesco” (RUSSO: 

2000, p. 21). 

Para deixar mais clara essa definição, pode-se citar o exemplo das peças teatrais 

de caráter existencialista, do escritor irlandês Samuel Beckett, em que a busca pelo 

sentido da vida é inútil. 

Em Esperando Godot (1948), umas de suas obras mais famosas, a inatividade e 

passividade dos personagens podem ser vistas através dos diálogos monossilábicos e da 

constante busca por algo que não vai acontecer para que a situação mude. Mas, a 

questão é justamente o fato de “se a vida não tem sentido, não vamos lutar para viver”, 

esse é o lema dos personagens beckettianos. No entanto, não podemos caracterizar as 

peças de Beckett como tipicamente grotescas, embora a base do grotesco modernista 

seja a crise da existência. A diferença essencial é que esse existencialismo, no caso de 

Beckett é escancarado, no caso do grotesco os conflitos internos do indivíduo são 

camuflados por uma aparência horrorosa ou monstruosa que precisa ser decifrada.  

A concepção modernista do grotesco é analisada pelo teórico e crítico literário 

alemão Wolfgang Kayser, na sua obra intitulada O grotesco (1957) na qual ele aborda 

as influências do conceito nas artes e literaturas do século XIX. 

[...] o “grotesco”, por mais que ouçamos e empreguemos o termo, o 
fato é que o escutamos com freqüência crescente, pois parece 
arrastado à circulação daquelas palavras que se desgastam com 
rapidez e que devem expressar considerável montante de participação 
emocional, sem que pretenda fixar sua qualidade para além de um 
vago “raro”, “inaudito”, “incrível” – pois o grotesco é com certeza 
uma categoria sólida do pensamento científico. (KAYSER: 2003, p. 
13) 
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Para o formalista russo Mikhail Bakthin, as características fundamentais da 

imagem grotesca na concepção de Kayser são “o tom lúgubre, terrível e espantoso do 

mundo grotesco”. Kayser destaca especialmente o aspecto estranho, como ele mesmo 

afirma “o grotesco é o mundo que se torna estranho”. Bakthin, no entanto, não concorda 

com a análise modernista de Kayser, pois se contradiz com as origens do grotesco, que, 

segundo ele, estão enraizadas na cultura cômica popular da idade média contrastando 

com o tom insólito que o termo adquiriu na época moderna. 

O conceito de grotesco atualizado por Kayser se baseia principalmente nas 

manifestações artísticas do século XX em que os escritores passaram a abordar os 

conflitos do homem moderno em suas obras. Nesse caso, as teorias psicanalíticas 

criadas no mesmo século por Sigmund Freud tiveram papel primordial.  

Enfatizando a recepção do grotesco como uma experiência estranha o 
estudo de Kayser é mais psicológico e, em última análise, menos 
físico do que os escritos de Freud. Não obstante, como muitos estudos 
do grotesco que trabalham fora dos limites rígidos da psicanálise, a 
obra de Kayser depende, é até inconcebível sem, ele, do conceito de 
inconsciente. (RUSSO: 2000, p. 22) 

A declaração do escritor norteamericano Edgar Alan Poe, em prefácio a sua obra 

intitulada Contos do grotesco e do arabesco (1840), sobre o fato de sofrer influências de 

autores alemães, como E.T.A Hoffmann, em seus contos, ressalta bem a questão do 

inconsciente na literatura: “Se a base de alguns contos meus é o horror, então afirmo 

que o horror vem da alma e não da Alemanha” (in: KAYSER: 2003, p. 74). 

Em se tratando do escritor Fraz Kafka (1883-1924), Kayser afirma que suas 

narrativas são exemplos de grotescos latentes. A mais famosa delas é A metamorfose 

(1912). A temática da obra de Kafka é permeada pela desesperança e angústia do 

homem moderno diante do absurdo da própria existência, em um mundo cada vez mais 

incompreensível. O homem da modernidade sente os efeitos do que é ser moderno e 

muitas vezes não sabe lhe dar com esse fato. O personagem do conto de Kafka 

representa bem esse “conflito interior” do ser humano moderno que a citação do 

filósofo Marshal Berman se refere: 

São todos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança – de 
autotransformação e de transformação do mundo em redor – e pelo 
terror da desorientação e da desintegração, o terror da vida que se 
desfaz em pedaços. [...] Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e 
contradição. (BERMAN: 2007, p.21) 
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Quando lemos A metamorfose, pela primeira vez, nos deparamos de imediato 

com a informação de que Gregor Samsa, o personagem principal, se transformara em 

um inseto.  

Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de uma noite 
mal dormida, achou-se em sua cama transformado em um monstruoso 
inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas, e ao 
levantar um pouco a cabeça viu a figura convexa de seu ventre escuro, 
sulcado por pronunciadas ondulações, em cuja proeminência a colcha 
mal podia agüentar, pois estava visivelmente a ponto de escorregar até 
o solo. (KAFKA: 2004, p. 17) 

Diante deste trecho, que é a abertura do conto, nossa primeira atitude é de 

estranhamento. O relato nos parece irracional e inviável no plano da realidade. Em 

termos de análise literária o primeiro conflito se dá entre narrador e leitor. 

O que se representa é como o homem acaba sendo aos poucos 
expelido de seu âmbito, sem que haja pausas e pontos culminantes, 
num processo cujo decurso singular permanece inexplicável para o 
narrador. O ser humano acha-se encerrado na qualidade inapreensível 
de toda a exterioridade, neste estranho mundo de sonho, e nós, como 
leitores, lá nos achamos, também como ele. (KAYSER: 2003, p. 125) 

O leitor, pode imediatamente pensar que o personagem está sonhando ou 

simplesmente imaginando a situação.  

O caráter onírico do mundo kafkiano não consiste apenas na “sobre-
realidade” – o “sobrenatural” só irrompe nos relatos iniciais – mas 
também nesta lei estrutural: a acometida contínua de particularidades 
observadas com exatidão, investida que é possível explicar por meios 
racionais, sobre o qual nada se pode dispor e ante a qual não é dado 
prevenir-se. Todo esforço de reflexão a seu respeito torna sempre a 
malograr. (KAYSER: 2003, p. 125) 

Uma das essências do grotesco, e essa afirmação de Kayser tentar explicar, não é 

questionar a imagem que estamos vendo ou imaginado, mas pensarmos por que ela é 

assim. Ou seja, o que de abstrato está por trás do objeto grotesco. 

Analisando o personagem Gregor através do conceito de grotesco modernista 

podemos associar imagem e estado de espírito. “Mesmo quando se misturam elementos 

humanos e animais na transição da realidade corpórea de um âmbito para outro ou na 

sobreposição das perspectivas – não há qualquer dissociação do elemento psíquico” 

(KAYSER: 2003, p. 124). 

Levando uma vida medíocre, solitária, e trabalhando como caixeiro viajante 

apenas para quitar uma dívida dos seus pais, Gregor sente o peso de sua ínfima 
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importância como ser humano para o mundo e para os seus entes. “Em Kafka, a 

estranheza não provém do eu, mas da essência do mundo e da falta de concordância 

entre ambos” (idem). Ou seja, em Gregor o conflito se estabelece entre ele – o “eu” 

interior – e os elementos do mundo exterior. A família o rejeita, acha-o fraco e 

improdutivo. A indiferença se acentua quando Gregor passa a ser um inseto, e quando 

se dá conta da falsidade e da inutilidade da sua existência, se entrega ao extremo: a 

morte.  

Perguntamo-nos, então, será que Gregor, antes de se transformar corporalmente 

em um inseto, já não se sentia como tal? E mais, transformar-se num inseto não seria 

para Gregor a melhor maneira de não sentir o peso da indiferença alheia, pois se 

aproveitando da sua condição irracional pode também ser indiferente com os outros, e, 

assim, não sofrer? 

GROTESCO: UM CONCEITO QUE ATRAVESSA FRONTEIRAS 

O escritor paraense Dalcídio Jurandir (1919-1979) escreveu onze livros, sendo 

que dez deles fazem parte do chamado “Ciclo Extremo Norte” e um único romance do 

“Ciclo Extremo Sul”. Seu primeiro romance Chove nos Campos de Cachoeira (CCC), 

foi lançado em 1941. Suas obras se utilizam de referências regionais, embora abordem 

problemas universais que retratam um tema bastante comum na literatura e nas artes do 

século XIX e XX: o drama do homem moderno com ele mesmo e com o mundo. “O 

homem perante o universo natural e citadino, num diálogo dramático que a progressiva 

tomada de consciência dos problemas sociais aguça (...)” (MOISES: 2001, p. 190). 

A obra de Dalcídio denuncia, através do drama das personagens, a miséria 

material e espiritual que assolam os moradores de Cachoeira do Arari, na ilha do 

Marajó. Eutanázio, o protagonista do primeiro romance do escritor é o personagem 

reflete bem esses dramas. Ele é a representação do grotesco na obra, pois ressalta bem o 

conflito interior de um ser humano perdido nas suas desilusões. “Eutanázio era feio e 

azedo. E ele começava a se arrastar também no seu desejo como um sapo e como se 

aquilo fosse uma maneira de sofre e de se castigar” (JURANDIR: 2007, p. 85). As 

transformações da modernidade exigem uma evolução do homem, porém muitos se 

sentem limitados e impotentes diante das exigências de mudança. Na parábola do 

Grande Inquisidor em Os irmãos Karamazov (1881) o paradoxo da modernidade é 

posto em evidência no trecho “O homem prefere a paz e até mesmo a morte à liberdade 
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de discernir entre o bem e o mal. Não há nada de mais sedutor para o homem do que o 

livre arbítrio, mas também nada de mais doloroso”. 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das 
coisas ao redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência 
ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e 
raciais de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 
sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. 
Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 
despeja a todos num turbilhão permanente de desintegração e 
mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. 
(BERMAN: 2007, p. 24) 

Eutanázio faz jus a seu próprio nome, pois personifica a luta entre a vida e a 

morte. Solitário, solteirão, feio e azedo, ele causa espanto pela sua aparência 

monstruosa. Certa vez, pensou em se casar, mas sua pretendente, a Mundiquinha, tinha 

certa repulsa em imaginá-lo como seu esposo e refletia “Ele era bom, mas por que não 

tomava banho? [...] Ficava olhando para o dedão do pé (dele), convencida de que não 

podia nunca se casar com aquele homem esquálido e soturno que se mexia na sombra 

como um bicho tapuru” (JURANDIR: 2007, p. 85). Eutanázio em uma de suas atitudes 

radicais optou por se contaminar, conscientemente, pela prostituta Felícia, “Foi uma 

vingança contra si mesmo. Foi uma sede de degradação” (Idem: ibdem, p. 140). Quem 

sabe assim haveria uma desculpa para si mesmo, para que pudesse se martirizar ainda 

mais e colocar a culpa na doença, pela inevitável vontade da morte. 

E Eutanázio pensava que doença do mundo ele tinha era na alma. 
Vinha sofrendo desde menino. Desde menino? Quem sabe se sua mãe 
não botou ele no mundo como se bota um excremento? Sim, um 
excremento. Teve certa pena de pensar assim sobre sua mãe. [...] Ele 
saltou de dentro dela como um excremento. Nunca dissera isso a 
ninguém. Depois a sua própria mãe contava que o parto tinha sido 
horrível. Os nove meses dolorosos. Sim, um excremento de nove 
meses. A gravidez fora uma prisão de ventre. (JURANDIR: 1997, p. 
22) 

O grotesco estranho, do qual Eutanázio pode ser um exemplo patente, é um 

conceito que representa os males causados pelas transformações da modernidade e seus 

efeitos no mundo e no indivíduo. As crises de existência que afligem o ser humano, por 

exemplo, são possivelmente reflexos desses males.  

No meio dos sonhos mortos, dos desejos extintos, das esperanças 
abortadas, haverá algum tímido desejo de palpitação, algum sonho, 
algum sinal de vida. O certo é que os desejos apodrecem e por medo 
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da contaminação era melhor deixar tudo enterrado para acabar mais 
depressa. Porque, enfim, os que ainda mostrassem sinais de vida, tarde 
ou cedo morreriam inevitavelmente. Sim, sim, foi melhor contemplar 
os esqueletos contorcidos no desespero da impossível sobrevivência. 
Eutanázio criara os monstros que o devoravam, lentamente. 
(JURANDIR: 1997, p. 30)  

A outra e quem sabe a maior angústia de Eutanázio é sua fixação por Irene, que 

o humilha e o rejeita. Por causa dela, ou melhor, como uma maneira de vingar-se dela e 

de si mesmo, ele se entregou perigosamente à Felícia, a prostituta. Por outro lado, 

Eutanázio tem a plena consciência do “mal” que Irene lhe faz direta e indiretamente. A 

suposta “paixão” por Irene deixa transparecer o seu lado mais grotesco. 

Não era a necessidade sexual de Irene. Era apenas uma contingência 
para a completa posse espiritual de Irene. Ou simples reflexo. Posse 
espiritual era o seu termo predileto e dito em segredo. Agora para ter 
sensações teria de lutar contra a moléstia, seria agoniado e doloroso e 
Irene voltaria com um sabor de pus e sangue de Felícia, das feridas de 
Felícia. Afinal tinha apodrecido o seu orgulho e seu sexo. [...] A sua 
solidão era vergonhosa. [...] A náusea de si mesmo. O esgotamento de 
todo seu mundo de orgulho. A certeza meticulosamente terrível do 
ridículo que fazia. (JURANDIR: 1997, p. 140-141) 

O homem moderno se sente impotente diante de constantes transformações e 

perde os valores humanos básicos para se viver em sociedade: a comunicação, o 

diálogo, a alteridade. O isolamento é a principal tendência. [...] A comunicação e o 

diálogo ganharam um peso e uma urgência especiais nos tempos modernos, porque a 

subjetividade e a interioridade estão mais ricas e mais intensamente desenvolvidas, e ao 

mesmo tempo mais solitárias e ameaçadas, do que em qualquer outro período da 

história” (BERMAN: 2007, p. 15). Esse isolamento inevitável torna o homem infeliz e 

desesperançoso, porque quer tudo e sabe que não pode ter tudo. É feliz porque sabe, no 

fundo, que não é obrigado a ter tudo, pois tem a chance de consolar-se.  

Não sabendo, porém, harmonizar esses sentimentos opostos é que o homem se 

entrega aos males da modernidade, se tornando cada vez mais incompreensível nele 

mesmo, e doente, com o espírito repleto de enfermidades que se revelam cada vez que 

ele fala, pensa, anda, ri, enfim, o homem humano vai se tornando cada vez mais 

grotesco em todas as suas formas. 

 O advento da modernidade para muitos foi um avanço, para outros apenas algo 

inevitável. A modernidade exige o melhor e o pior de nós, mas não nos ensinou como 

equilibrar esses extremos. Eutanázio sente e suscita pena de si mesmo. Esse horror a 
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própria existência é um suicídio lento e, ao contrário da eutanázia, é uma morte que não 

acaba com a dor, mas uma morte que começa com ela. “E ele (Eutanázio) no fundo da 

rede ia morrer sem aceitar a morte, sem ter aceitado a vida” (JURANDIR: 2007, p. 

285). 

Este trabalho embasou teoricamente e analisou esteticamente o conceito de 

grotesco modernista posto em discussão, pela primeira vez, em 1957, pelo teórico 

alemão Wolfgang Kayser. A escolha dos autores – Kafka e Dalcídio Jurandir- foi feita 

de forma pensada, embora o propósito não fosse fazer comparações e muito menos 

identificar influências entre ambos. A semelhança entre eles existe no sentido de que 

são autores do século XX, que captaram bem a atmosfera de mudança provocada pelo 

fenômeno da modernidade e, de alguma forma, deixaram transparecer esse fato nas suas 

obras, através de seus personagens. O grotesco modernista, portanto, é uma das 

possibilidades de interpretação e releitura da obra desses autores, como forma de 

enriquecer a qualidade literária de ambos e reforçar o caráter universal de cada um. 
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