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PreFÁCio 
CorPo, CorPUs – esPaÇo QUe nos CoMPorta

Marisa Martins GaMa-Khalil
lilliân alves BorGes

taMira Fernandes PiMenta

O livro que aqui apresentamos traz como tema o corpo, esse 
espaço a que estamos vinculados desde o nascimento à morte e 
essa íntima ligação faz com que ele seja abordado por diversas 
áreas do conhecimento. Leonardo da Vinci, em 1490, fez o desenho 
do Homem Vitruviano, o qual ficou amplamente conhecido por 
representar idealmente as proporções humanas, mas sabemos 
que o projeto do pintor renascentista açambarcava um espaço 
mais amplo como projeção de pintura, o mundo. Assim, da Vinci 
tomou o corpo humano como ponto de partida de seu projeto para 
chegar a outras dimensões ideais espaciais. O corpo humano é um 
espaço que funciona como o centro sobre o qual convergem outros 
espaços, diversos, maiores e menores do que ele. Por esse motivo, 
Edmund Husserl considera o corpo como o berço original de toda 
significação e Merleau-Ponty o designa como a âncora do mundo 
(COURTINE, 2013).

Se hoje os estudos sobre o corpo abundam nos diversos 
campos da ciência, antes no século XX a situação era diferente, uma 
vez que esses estudos circundavam mais frequentemente apenas 
o campo da medicina e das ciências naturais; será, pois, apenas no 
início do século XX que o corpo passará a frequentar a área das 
ciências humanas. Como explica Jean-Jacques Courtine em Decifrar 
o corpo: pensar com Foucault (2013), com base nos estudos de 
Merleau-Ponty, o corpo, antes do século XX, era considerado um 
pedaço de matéria, ou um conjunto de mecanismos; só com a 
virada do referido século o corpo passa a ser concebido e estudado 
como um corpo animado. Entretanto, mesmo naquele período, 
embora tenha entrado em cena nas ciências humanas e surgido 
como uma vontade de saber, o corpo ainda se mantinha jugulado 



08

O cOrpO em cena

a normas institucionais da sociedade, como a família, a escola, a 
igreja e o exército, as quais faziam com que ele permanecesse como 
uma matéria silenciosa. A encenação do corpo enquanto objeto 
teórico nas ciências humanas ocorre definitiva e sistematicamente 
atreladas ao desenvolvimento político e às mudanças sociais dos 
anos 1960 e 1970, com os movimentos políticos que reivindicaram 
direitos igualitários entre gêneros, raças e sexualidades. 

Após tais mutações em práticas discursivas e teóricas, o corpo 
ainda não encontrou espaço para desempenhar todas as suas 
promissões de revolução, até porque, no movimento da história 
há sempre avanços e retrocessos, como o que enfrentamos hoje, 
por exemplo, num Brasil onde se proclama que a mulher deve ser 
bela, recatada e do lar, e onde, em linhas gerais, prepondera o 
desrespeito em relação aos corpos dissidentes, frágeis, atípicos 
ou revolucionários. 

Todavia, os estudos que já foram feitos até o momento sobre o 
corpo possibilitaram a arquitetura de revoluções sociais, científicas 
e artísticas, as quais tornaram plausíveis algumas configurações 
possíveis que o corpo tem assumido, dependendo de certas 
contingências relacionadas às suas condições de existência. Nesse 
cenário, como demonstra Courtine, os estudos de Michel Foucault 
foram decisivos, porque é “realmente no pensamento de Foucault 
que o corpo iria aceder ao estatuto de objeto de pleno direito, 
quando ele mostra como, em Vigiar e punir, a generalização dos 
encarceramentos e a sistematização das disciplinas haviam feito 
do corpo o alvo essencial de uma tecnologia política, de uma 
‘microfísica’ do poder” (COURTINE, 2013, posição 174).

No tocante ao campo da arte, no qual se insere a literatura, 
as performances estéticas sobre o corpo quase sempre estiveram 
presentes, mesmo que tratadas de variadas formas ao longo da 
história; entretanto muitas vezes, ainda que estivesse no “palco”, o 
corpo foi atingido por uma série de controles que ora o interditaram 
como um corpo vivo, ora delegaram a ele uma subalternidade em 
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relação à alma ou a outros aspectos impalpáveis e menos materiais, 
disfarçando-lhe sua corporeidade feita de carne.

Se fizermos um rápido panorama da trajetória do corpo, 
veremos um mosaico de posições que ele vem assumindo com o 
decorrer das “vontades de verdade” (FOUCAULT, 1999) impostas 
por regras sociais, culturais, artísticas. 

Na antiguidade greco-romana, a imagem do corpo era 
idealizada. O corpo, enquanto matéria social, deveria ser construído, 
adestrado, disciplinado. De acordo com os helenistas, a antiguidade 
criou o que se pode denominar como a “cultura da vergonha”, 
experiência corporal que se contrapõe àquela assumida pela 
ideologia judaico-cristã, que encetou o que se pode definir como 
uma “cultura da culpa” (DODDS, 2002, p. 35). Citando Homero, 
Dodds (2002, p. 26) observa que “a mais potente força moral que 
o homem homérico conhece não é o medo de um deus, mas o 
respeito à opinião pública, aidos”, dito de outro modo, o corpo deve 
disciplinar-se para não atrair a apreciação maledicente de outrem 
e a consequente vergonha. De acordo ainda com Dodds (2002, p. 
123), no tratado hipocrático On Regimen, datado de meados do 
século IV a.C., há a ideia de que a alma, “durante o sono [...] se torna 
‘mestre de si mesma’ e capaz de examinar a morada corporal sem 
distração”. Ou seja, o corpo seria a matéria afetada por distrações, 
prazeres, desatenções e, nesse sentido, precisa ser disciplinado, 
atravessado pela cultura da vergonha. Como lembra Elódia Xavier 
(2021, p. 15), “[p]ara Platão, o corpo é uma traição da alma, da razão 
e da mente, que são aprisionadas pela materialidade corporal”.

 Essa dualidade entre corpo e alma, nas culturas grega e 
romana, perpassará séculos e será a tônica da cultura ocidental: 
“[o] pensamento ocidental é construído mediante dualidades 
como corpo e alma. Eros e Tânatos, matéria e espírito, aparência 
e essência, [...] categorias criadas pelo homem que informaram 
e geraram as concepções do corpo, imagem e representação no 
Ocidente” (MATESCO, 2009, p. 9).
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O corpo nu, na antiguidade, foi muito frequentemente 
representado artisticamente, contudo é importante assinalar que 
ele era projetado não necessariamente como objeto de admiração, 
mas como a exibição de um corpo que representava a saúde; havia, 
pois, a valorização do corpo saudável, um corpo atlético e fértil, 
bem proporcionado. A influência da civilização grega sobre a arte 
e a cultura do Renascimento gerou a obsessão pela simetria, pela 
exatidão das proporções, como aquela do Homem Vitruviano de da 
Vinci já mencionada por nós.

Na Idade Média, dada a influência do cristianismo, o corpo 
passa a ser proibido, postergado e mortificado. Mas há toda uma 
série de paradoxos e de contradições que circundam as experiências 
culturais, sociais e artísticas medievais; por isso, se por um lado o 
corpo feminino foi segregado e enclausurado (em espaços religiosos, 
como os conventos, por exemplo), sendo-lhe imposta a denegação 
da matéria em favor da plenitude da alma; por outro lado, o corpo 
feminino teve um espaço, ao menos indireto, por meio da poesia 
trovadoresca. As práticas do amor cortês e das canções das “amigas”, 
sugeriam a posse do corpo por outrem, ainda que em desejo ou de 
forma remota e sugerida. Mas o corpo ali estava, atacando a moral, 
rebelando-se contra a cultura da culpa. As amigas não se queixam 
por terem dado o seu corpo aos amigos, porém por não tê-los mais 
para perceberem seus corpos como carne, matéria viva.

Na era moderna, com as revoluções burguesa e industrial, 
novas experiências atingiriam o corpo. No contexto imprimido pelo 
capitalismo o corpo tornou-se manipulável e, portanto, explorado 
e subjugado. Um corpo máquina, engolido e transformado pela 
máquina. O poder disciplinar passa a atuar sobre o corpo, como 
explica Foucault (2015), estabelecendo uma rede de controles sobre 
ele para torná-lo mais produtivo e menos efêmero. Ocorre uma certa 
padronização do conceito de beleza, vinculada ao imperativo de 
consumo, homogeneizada pelo ideal de produção. Nas artes, irrompe 
a consciência e a experiência de que o corpo pode ser copiado em 
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série, estando sujeito não mais apenas a representações singulares 
como a da pintura, por exemplo, mas também à multiplicidade de 
projeção e de recepção oferecidas pela fotografia.

Outro aspecto importante a ser observado em relação ao corpo 
com o advento da modernidade é a fragmentação: “[d]iante de um 
mundo em pedaços, só restava ao artista capturar os fragmentos” 
(MATESCO, 2009, p. 36) e recompô-los de acordo com seu intento e 
com os efeitos de sentido que se queria arquitetar.

A ideia de produção relacionada ao corpo, constante da era 
moderna, continua a defini-lo nos séculos XX e XXI; o padrão 
de beleza associa-se a ideais relacionados à saúde, magreza e 
longevidade, padrão esse disseminado pelos media, reiterado pelas 
práticas veiculadas pelos espaços cibernéticos, pelo sistema global 
da internet, e o resultado disso é a fabricação de subjetividades 
inventadas por modelos de beleza e bem-estar. Na visão de Anne 
Marie Moulin (2011, p. 19-20), há uma aventura paradoxal no 
decorrer do século XX, pois o corpo passa a ser “o lugar onde a 
pessoa deve esforçar-se para parecer que vai bem de saúde. Em 
compensação, toda a arte da medicina [...] consiste em perturbar 
essa calma e denunciar, em cada um de nós, uma desordem 
secreta”, na medida em que aconselha exames periódicos, check-
ups frequentes, investigações de antecedentes familiares.

O sujeito e seu corpo, contemporaneamente, muitas vezes 
duplicado e reduplicado, constituem-se como espaços de culto e 
representação desenfreada. De acordo com Agostinho Ribeiro 
(2003, p. 7), “o corpo pós-moderno passou do mundo dos objectos 
para a esfera do sujeito, assumido e cultivado como um ‘eu-carne’, 
credor de reconhecimento e de glorificação, e mesmo objecto-
sujeito de culto”.

Quando o assunto é estética, vale lembrar que ela surgiu como 
um discurso que trata do corpo, e, como lembra Terry Eagleton 
(1993, p. 17), o território da estética constitui-se como a projeção 
“da nossa vida sensível – o movimento de nossos afetos e aversões, 
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de como o mundo atinge o corpo em suas superfícies sensoriais, 
tudo aquilo enfim que se enraíza no olhar e nas vísceras e tudo o 
que emerge de nossa mais banal inserção biológica no mundo”. 

O corpo está nos espaços intricados das tramas narrativas – das 
odisseias aos microcontos –, no espaço não linear dos poemas – 
dos tradicionais aos cinéticos, está nos quadrinhos, nas narrativas 
fílmicas, na literatura de cordel, nas fanfictions, enfim, ele se 
planteia em todos os espaços da literatura, da oral à escrita, da 
popular à erudita. Ele move a imaginação dos autores e dos leitores, 
perpetuando-se ao longo dos séculos, como o corpo de Bovary, 
que experimentou novas possibilidades de contato com outros 
corpos, ou os pés de Sinhá Vitória, tão doloridos nas caminhadas 
com sapatos, ou os olhos da Capitu, enigmáticos, oblíquos e 
dissimulados, ou as mãos de Sancha, quase escondidas ao lado da 
potência dos olhos de Capitu, mas resilientes, insistentes. O corpo, 
na literatura e no vaivém do cotidiano, inscreve-nos a identidade, 
inventa e reinventa subjetividades.

O corpo nos insere no mundo, mas não só, dele não 
podemos desatrelar, porque, de acordo com Foucault, não posso 
simplesmente deixá-lo aqui e movimentar-me para outro lugar. 
“Está aqui, irreparavelmente, jamais em outro lugar. Meu corpo é 
o contrário de uma utopia, é o que jamais se encontra sob outro 
céu, lugar absoluto, pequeno fragmento de espaço com o qual, no 
sentido estrito, faço corpo” (FOUCAULT, 2013, p. 7). Foucault sugere 
o porquê do prazer que temos em fazer amor: “amamos tanto fazer 
amor, é porque no amor o corpo está aqui” (FOUCAULT, 2013, p. 
16, grifos do autor citado). Para o filósofo Jean-Luc Nancy (2015, p. 
26), o corpo de prazer é um corpo ilimitado: “Esse corpo [...] se re-
forma e, no limite, se ex-forma, isto é, se de-forma de tal maneira 
que nada mais é do que a exposição de si [...]. Ele se toca até o seu 
limite. Passando para o sem limite ele se ilimita”. 

Se, por um lado, ele nos limita e não nos deixa simplesmente 
abandoná-lo em um canto, por outro, ele, através de seus poros, 
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de suas aberturas, de todos os seus pontos de contato, nos ilimita, 
posicionando-nos no mundo e nos conectando literalmente a tudo 
que se situa em nosso entorno. O corpo é a nossa conexão, pois todos 
os nossos sentidos atuam em refração e reflexão, em movimentos 
importantes não só para o processo de percepção, mas também 
para os nossos processos de subjetivação e dessubjetivação.

Por pensarmos nesse corpo como o canal e a expressão de nossa 
vida sensível, como o espaço que nos insere e nos define no mundo, 
como um espaço de limites que se ilimita, em 2021, o Grupo de 
Pesquisas em Espacialidades Artísticas (GPEA-CNPq) elegeu como 
temática para o Colóquio de Estudos em Narrativa (CENA) o corpo: 
o corpo em cena. Neste e-book, o leitor encontrará os ensaios 
apresentados em algumas conferências e palestras do referido 
evento. A união dos dezoito ensaios aqui reunidos pareceu-nos dar 
uma amostra de diferentes possibilidades de se olhar e interpretar 
o corpo em variadas narrativas, desde as literárias àquelas inseridas 
em espaços virtuais e artísticos dos nossos tempos; o resultado, 
então, soou-nos como um conjunto que pode possibilitar a projeção 
de estudos futuros, um conjunto dividido em dez partes, as quais se 
oferecem como territórios de pesquisas sobre o corpo.

A Parte 1: O corpo grotesco apresenta o ensaio “Cuerpos 
grotescos: entre la risa y la repulsión”, assinado pelo teórico catalão 
David Roas. Nele, o leitor encontrará a conceituação do corpo 
grotesco na modernidade e na pós-modernidade, por intermédio 
de diversas obras, entre elas “Disturbios de enlouquecidos” de 
George Grosz  e o relato “Un artista del hambre” de Franz Kafka. 
Além disso, o autor apresenta a relação entre o grotesco e o abjeto, 
a definição do termo grotesco pseudofantástico, bem como os 
reflexos da deformação caricatural nos corpos de personagens 
monstruosos.

A Parte 2: Corpos encantados e metamórficos abarca dois 
ensaios. No primeiro, Marisa Martins Gama-Khalil oferece-nos o 
ensaio intitulado “Corpos encantados e metamórficos em narrativas 
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da nação Maraguá: algumas teses sobre a metamorfose”, no qual 
há a defesa da ideia de que em narrativas indígenas, cujo motor 
estético são as encantarias, a metamorfose constitui-se como um 
recurso frequente das tramas, sendo possivelmente a sua base. 
A autora, a partir de um recorte analítico de narrativas do povo 
Maraguá, demonstra que os processos metamórficos podem ser 
compreendidos por meio de nove teses. Se no primeiro ensaio dessa 
Parte 2 temos como corpus as narrativas indígenas, no segundo 
o corpus são os contos de fadas; intitulado “Corpos encantados 
e metamórficos: configurações de identidades em literatura 
infantojuvenil” e assinado por Regina Michelli, o ensaio analisa 
primeiramente o processo de metamorfose em algumas variações 
do conto “A velha esfolada” de Giambattista Basile, como “A feia 
que fica bonita” de Teófilo Braga, “A velha fadada” e o “Retrato 
da princesa” de Adolfo Coelho; na sequência, toma como ponto 
de partida a temática da noiva-animal para a análise de “Entre as 
folhas do verde O” de Marina Colasanti.

A Parte 3: Corpos insólitos inicia-se com o ensaio intitulado 
“Transmutação de corpos e espaços em “O homem do boné 
cinzento”, de Murilo Rubião”. O autor, Flavio García, propõe um 
espaço para discussão e reflexão sobre a espacialização insólita, 
a actorialização das personagens e a transmutação de corpos. 
As questões levantadas pelo autor envolvem as relações que 
perpassam o corpo das personagens e o espaço relacionado às 
figurações de Anatólio e Artur, que ressaltam a manifestação do 
insólito na obra de Murilo Rubião.  Se, conforme se lê no primeiro 
ensaio, no conto de Rubião ocorre a desfiguração total do corpo 
de Anatólio, que transparente mistura-se ao espaço em seu 
entorno. No objeto de estudo do segundo ensaio, temos também o 
desaparecimento do corpo do protagonista por meio do processo 
de invisibilização. Trata-se do ensaio “Corpo fantástico, corpo 
invisível” de Francisco de Assis Ferreira Melo. Nesse trabalho, 
o autor objetiva traçar uma abordagem acerca dos corpos 
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fantásticos presentes na narrativa O homem invisível de George 
Wells, demonstrando as transformações que a personagem 
passa em seu corpo físico e em seu psicológico. Além disso, há o 
trabalho com as questões sobre invisível e as discussões em torno 
da temática desde o antigo mito grego de Hades.

A Parte 4: Corpos em moda apresenta dois ensaios, sendo 
o primeiro assinado por Brunno Almeida Maia e o segundo por 
Tamira Fernandes Pimenta. Com o título “A reinvenção das formas: 
a moda como história do corpo”, o primeiro contém uma reflexão 
acerca dos sentimentos que o vestuário constrói na composição da 
gestualidade e da performatização do corpo vestido. Além disso, o 
autor discorre sobre o problema das Formas na moda modernista 
e a sua transfiguração. O segundo ensaio, cujo título é “Frida Kahlo: 
a escrita do corpo por meio da roupa”, traz como corpus a riqueza 
de fotografias, quadros e desenhos do Diário, contidos na obra de 
Frida Kahlo, na qual as roupas fazem parte de suas memórias e da 
composição estética. Na análise realizada, a autora averigua que o 
corpo está impresso sob/nas roupas, que se materializam através 
das cores expressivas e designs impregnados de história. Além do 
mais, essa leitura imagética possibilita uma interpretação mais 
abrangente dos sentidos, os quais são produzidos por discursos que 
estão inseridos em meio a cores e tecidos.

A Parte 5: Corpos midiáticos apresenta os corpos em dois 
contextos de mídia, a cinematográfica e o videogame. O primeiro 
ensaio, “Comércio assombroso da doença: uma leitura do culto 
às celebridades em Antiviral, de Brandon Cronenberg”, escrito 
por Marcio Markendorf, vemos a obsessão de fãs que querem se 
contaminar com a mesma doença de seus ídolos do cinema. O 
autor mostra alguns sentidos atribuídos ao adjetivo assombroso, 
especialmente em sua possível correlação com o corpo e, com isso, 
propõe avaliar como se dá a relação entre um objeto de fascínio da 
cultura de massas – as estrelas de cinema e as celebridades – e uma 
condição culturalmente considerada fonte de ansiedade, um corpo 
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doente. No segundo ensaio, “Posições discursivas para o corpo em 
videogames”, George Lima realiza um mapeamento do jogo, a partir 
de questionamentos de práticas discursivas que atravessam os 
corpos de avatares em videogames e, nesse processo, faz com que 
assumam posições sociais e institucionais. O corpus de seu texto é a 
série de games Resident Evil (conhecida no Japão como Biohazard), 
que foi concebida e dirigida por Shinji Mikami, desenvolvida pela 
editora de videogames Capcom. 

Na Parte 6: Corpos desviantes, Ana Yanka da Costa Maciel assina 
o primeiro ensaio, “A mulher habitada: erosofia do corpo em crise na 
tecitura das heterotopias em A obscena senhora d, de Hilda Hilst”, 
que trata do corpo em crise enquanto instância espacializadora. O 
corpo da mulher velha, como aponta a autora, seguindo a teoria 
foucaultiana, constitui-se como um espaço de crise e de desvio. 
A autora busca compreender a erosofia do corpo envelhecido 
e os aspectos da heterotopia biológica da personagem Hillé. São 
explorados ainda os estereótipos construídos e perpetuados 
socialmente em relação à figura feminina e a sua interação com o 
espaço. Há a abertura de um diálogo entre a obra literária de Hilda 
Hilst e de outras escritoras para criar um ponto de reflexão sobre 
o espaço corpóreo feminino e suas subjetividades. Se o corpo que 
desvia no primeiro ensaio é o da mulher envelhecida, no segundo 
ensaio trata-se da mulher bruxa. A autora Kenia Maria de Almeida 
Pereira, em “Corpos monstruosos na Inquisição: metáforas das 
bruxas em Obras do diabinho da mão furada, de Antônio José da 
Silva”, traz para o debate, por meio da obra do autor citado no 
título, crenças populares em diabos, bruxas e feiticeiras da época 
setecentista. Demonstra a constância do arquétipo da bruxa que 
comparece em grande parte da fantasia no mundo ocidental 
até os dias atuais, tendo o corpo sempre representado de forma 
deformada, horrível.

A Parte 7: Corpos atípicos tem como ensaios “Corpos 
dissidentes, modos de sentir e de resistir na série literária O 
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doador de memórias” de Léa Evangelista Persicano e “Sinalitura: 
o corpo em narrativa” de Helen Cristine Alves Rocha. O primeiro 
possui como mote a análise do corpo-espaço de Jonas, garoto 
de 11 (onze) anos que protagoniza o primeiro livro da série, seus 
estarrecimentos e medos, como, por exemplo, diante do fato de 
bebês que não atendem ao padrão físico e mental de corpo exigido 
em sua comunidade terem que ser mortos com uma injeção letal 
e dispensados em caixas. A autora também nos mostra o drama 
de Kira, personagem do segundo livro, considerada inútil pela 
comunidade por ter deficiência nas pernas. No segundo ensaio, 
vemos a performance corporal do surdo por intermédio de suas 
mãos, pois elas são o sustentáculo de seu discurso sobre o mundo, 
bem como de sua leitura de mundo. A autora propõe um novo 
conceito para as obras associadas às criações de/para surdos ou que 
de algum modo sejam compostas por um texto predominantemente 
visual, sendo acessíveis a esses sujeitos: sinalitura.

A Parte 8: Corpos LGBTQIA+ é aberta com o ensaio de Nilton 
Milanez intitulado “A desssubjetivação de Brigitte: narrativa, corpo 
e lgbtqia+ em A hermafrodita, de Armand Dubarry”. Nele, o autor 
averigua o processo de dessubjetivação, conforme preconiza Michel 
Foucault, mostrando a empreitada dessubjetivante de Brigitte, que 
se constrói ao longo de vinte capítulos do livro analisado. Ao longo 
dos capítulos, é possível verificar uma cadeia de designações nos 
títulos que resumem um encadeamento de discursos sobre como 
o corpo, seu sexo e o comportamento do sujeito, definindo-o 
moralmente como uma monstruosidade. O segundo ensaio, “Jogo 
de damas: uma etnografia dos corpos travestis que se prostituem 
em Aracaju, capital de Sergipe/Brasil”, assinado por João Dantas 
dos Anjos Neto, traz a proposta de reflexão acerca da construção 
dos corpos travestis, seu imaginário de beleza. O autor denuncia 
que para esse universo de pessoas a utilização de métodos clínicos 
seguros de transformação de corpos é uma impossibilidade, na 
quase totalidade dos casos, devido aos custos e estigmas.
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A Parte 9: Corpos femininos inicia-se com o ensaio de Lilliân 
Alves Borges intitulado “Dobras do feminino: corpo, subjetividade e 
resistência no conto ‘Sem asas, porém’, de Marina Colasanti. Nele, 
tomando como corpus o conto de Colasanti, a autora ampara-se em 
estudos de Pierre Bourdieu, Michel Foucault e Glória Pondé para 
mostrar como o corpo da mulher, frequentemente interditado e 
subjugado, pode violar as regras da sociedade machista, conseguir 
experimentar a dobra do processo de subjetivação e alcançar 
plausíveis condições de liberdade. O segundo ensaio, “Corpo 
ardento em círculos de dança ou representações do corpo feminino 
em um conto de Jarid Arraes”, é assinado por Marineia Lima 
Cenedezi. O procedimento analítico parte da forma narrativa, isto 
é, da maneira como Arraes estrutura o texto e como essa estrutura 
mobiliza ou propõe uma reflexão crítica sobre a constituição de uma 
personagem que reflete sobre o corpo da mulher mediante vínculos 
atrelados aos efeitos da colonialidade, mas, ao mesmo tempo, 
aponta para a fuga desses vínculos como forma de descortinar um 
caminho que conduz à libertação de um padrão de relações de 
poder que opera pela naturalização de hierarquias de gênero.

A Parte 10: O corpo feminino que fala é o encerramento 
do nosso livro, que oferece ao leitor o ensaio de Elódia Xavier 
intitulado “Por que ‘autoria feminina’?”. Elódia é autora de Que 
corpo é esse?, livro que é uma referência no campo dos estudos 
sobre corpo, gênero e crítica feminista. No ensaio de Elódia aqui 
presente, há uma discussão sobre autoria feminina no contexto 
de uma sociedade machista. Com o corpo estigmatizado e 
fetichizado, a mulher, ao longo da história, precisou defender a 
coerência, a importância e o valor de sua voz e, por conseguinte, 
de sua escrita literária.

Desejamos a todos os corpos que se conectam aos nossos por 
meio da leitura deste livro. Uma excelente aventura leitora.
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CUerPos GrotesCos: 
entre la risa Y la rePUlsiÓn

david roas1

“Es sólo una risa como la que puede producir 
alguien sin pulmones”.

Franz Kafka

La risa grotesca
Lo grotesco es una categoría estética basada en la combinación 

de lo humorístico y lo terrible (entendido éste en un sentido 
amplio, que incluye lo monstruoso, lo terrorífico, lo sobrenatural, 
lo macabro, lo escatológico, lo repugnante, lo abyecto, etc.). 
Y su objetivo esencial es proporcionar al receptor una imagen 
distorsionada de la realidad: desde el festivo mundo al revés del 
carnaval medieval (reivindicado por Bajtín) hasta la revelación del 
caos como la imagen más fiel del mundo y del ser humano, que 
propondría lo grotesco moderno (BOZAL, 1994).

Aunque hay que advertir que esta categoría no se ha mantenido 
inmutable desde sus orígenes en el siglo XVI, puesto que el humor 
y lo terrible no aparecen en una proporción semejante en todas 
las obras: cada época ha acentuado en lo grotesco la tonalidad 
humorística o la terrorífica, sin que ello implique eliminar a la 
otra, puesto que entonces la obra abandonaría los límites de lo 
grotesco para desembocar en categorías y modos limítrofes como 
lo fantástico, el humor negro o lo absurdo.

Una de las expresiones más habituales de lo grotesco a lo 
largo de su historia se manifiesta en el tratamiento distorsionado 
de los cuerpos. Basta pensar, por ejemplo, en los célebres gobbi 
que Jacques Callot pintara en el siglo XVII, dibujos que muestran 

1 Profesor Doutor Titular da Universidad Autónoma de Barcelona.
GP Grupo de Estudios de lo Fantastico (GEF) - líder.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1811605466554330
E-mail: david.roas@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/1811605466554330
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personajes tullidos, enfermos, con cuerpos deformes y gestos 
extravagantes... Es evidente que Callot – como advierte Bozal 
(2001, p. 30-33) – se mueve en el horizonte rabelaisiano, donde 
la representación deformada de lo corporal escapa a las pautas 
del clasicismo y desemboca, además, en la risa. Pero no podemos 
olvidar que en esa época, cuando la mímesis (“realista”, idealizada) 
es el horizonte de la representación estética, cualquier caricatura 
nos remite, por oposición o por contraste, al marco de la normalidad: 
los gobbi de Callot orientan la mirada del receptor a la sociedad 
“normal” (oficial), de la que ellos son desviaciones satíricas. Un 
mundo al revés, pero “controlado” y cuyo efecto no es más que 
la risa ante lo ridículo y monstruoso de esas formas, consideradas 
simples anomalías respecto al orden “normal”.

Todo esto cambiará en lo grotesco moderno, como ya advirtiera 
Baudelaire en De l’essence du rire et généralement du comique 
dans les arts plastiques (1855), donde postulaba la distinción entre 
lo cómico absoluto (lo grotesco) y lo cómico significativo (lo cómico 
ordinario): el primero es, desde el punto de vista artístico, creación, 
mientras que lo cómico significativo se basa simplemente en la 
imitación de las costumbres del ser humano:

en lo grotesco se descoyunta la razonable 
normalidad de la apariencia, y en tal 
descoyuntarse asoma la naturaleza, nuestra 
naturaleza, pero ahora no con la grandeza que 
había sido propia de lo sublime: lo grotesco 
corroe la sublimidad. Es lo insoportable de la 
naturaleza que somos, que nos puede, la causa 
–y a la vez la expresión- del exceso propio de lo 
grotesco. El exceso permite hablar de lo cómico 
feroz que estaba en Rabelais, que está en Goya, 
que se atisba en algunas caricaturas de Daumier. 
La risa satánica es contradictoria, pone en pie 
tanto la grandeza como la miseria infinitas. De 
esta forma se invierte lo sublime y se contempla 
el sujeto como un absoluto negativo que carece 
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de cualquier otra posibilidad de redención 
que no sea la risa: y, puesto que no existe otra 
redención, por eso ríe. (BOZAL, 2001, p. 58)

Podemos interpretar, pues, que el mundo creado por lo 
grotesco no es una imitación literal del mundo cotidiano, sino 
que es otro, pero eso no significa que no exista una relación entre 
ambos: lo que parece decir Baudelaire es que bajo la deformación 
grotesca lo que aflora es nuestra verdadera naturaleza, ridícula y 
terrible a la vez.

Así, Baudelaire señala que lo grotesco ya estaba en Rabelais o 
en Molière, pero advierte que bajo sus fantasías subyace algo útil y 
razonable que las diferencia radicalmente de lo grotesco moderno, 
pues este solo constata la deformación del mundo y se expresa a 
través de la risa “satánica”.

George Grosz nos proporciona un excelente ejemplo en su 
grabado titulado “Disturbios de enloquecidos” (1915-1916):

Figura 1 – Disturbios de enloquecidos

Fonte: https://www.flickr.com/photos/eq/3839710486.



24

O cOrpO em cena

La imagen hace evidente la combinación de lo cómico y lo 
terrible definitoria de lo grotesco a través de una estampa caótica 
y, a la vez, ridícula, de una ciudad llena de violencia y horror. 
Ese doble efecto se debe al estilo empleado por Grosz, que se 
asemeja a la ingenuidad de los dibujos de los niños, en el que 
los personajes (de aspecto deforme y ridículo), los espacios y los 
objetos se superponen, eliminando toda perspectiva, y donde –y 
éste es quizás el aspecto más importante- las figuras se representan 
como monigotes, como muñecos. Ese proceso de muñequización 
convierte a los personajes en cosas, y, de ese modo, al contemplar al 
otro como cosa, nos distanciamos, tomamos conciencia de nuestra 
superioridad y nos reímos2. Pero dicha sensación dura muy poco, el 
tiempo que tardamos en darnos cuenta de que esos otros somos en 
realidad nosotros, de que ese otro mundo no es más que un reflejo 
deformado del nuestro (como también ocurre, mediante una vía de 
expresión diferente, en las novelas de Lewis Carroll).

Otro buen ejemplo de lo grotesco moderno lo encontramos 
en “Un artista del hambre” (1922), relato breve de Kafka que narra 
la historia de un ayunador profesional que se exhibe en un circo 
y que sólo encuentra sentido en el ayuno (odia comer, es feliz en 
ese estado casi catatónico que le produce la falta de alimento, 
quiere ser el mejor ayunador de todos los tiempos...). Finalmente, 
morirá, olvidado hasta por los mozos del circo que limpian su jaula, 
justificando su actitud porque no había podido encontrar nunca una 
comida que le gustase. Lo esencial del relato es que nos ofrece un 
mundo deformado y, a la vez, cercano al real, en el que tanto el 
ayunador como el empresario del circo que lo exhibe y el público 
que se sienta a contemplar su espectáculo (ver como no come) 

2  Una idea desarrollada por Baudelaire (2001) a partir de la teoría de la 
superioridad, ya postulada por Platón y Aristóteles. Como advierte el escritor 
francés, cuando nos reímos del tropezón de alguien en la calle, nos sentimos 
superiores al accidentado (no nos ha sucedido a nosotros); pero, al mismo 
tiempo, el reírnos de la desgracia de otro es un síntoma de debilidad (a lo que 
añade también la sensación de inferioridad que todo ser humano tiene frente a lo 
Absoluto). Y por eso, como dice Baudelaire, la risa es “satánica”.
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comparten una dimensión ridícula y al mismo tiempo terrible, 
reflejo de la absurda e incomprensible realidad del receptor. Por 
un lado, el lector no comprende los actos de los personajes, que 
devienen ridículos a sus ojos, y, por otro, la perspectiva distanciada 
que utiliza el narrador (no intenta comprender al personaje ni 
valora sus actos) intensifica todavía más la sensación de extrañeza 
que genera el relato.

En conclusión, en lo grotesco moderno la risa carece de 
función terapéutica. Si bien en su origen – como advierte Bajtín- 
era una manera transgresora de ver el mundo opuesta a lo serio, 
lo grotesco moderno va por otro camino: muestra la dislocación 
de la realidad cotidiana y, por ello, la risa negativa es su mejor 
expresión. Como dice Vax, “No se ríe ante lo grotesco de la misma 
manera que ante lo cómico” (1973, p. 15).

Así pues, lo grotesco moderno, como también su encarnación 
posmoderna, distorsiona y exagera la superficie de la realidad 
para mostrar la dislocación de lo cotidiano, el caos y sinsentido 
del mundo. Y para conseguir dicho efecto, un procedimiento 
recurrente en este tipo de obras literarias y artísticas es convertir 
a los personajes en monstruos o deformar caricaturescamente sus 
cuerpos. Como advierten Chavaud y Mellier,

les corps difformes et grotesques son d’abord 
perçus comme incarnat un risque. Leus seule 
existence, par leur étrangeté, constitue 
une menace. […] Si les corps peuvent être 
dangereux, ils peuvent aussi être ridicules. 
Incongrus, maladroits, inadaptés, des corps à 
peinefonctionnels font parfois sourire. Mail il 
sagit souvent d’un rire mauvais, gêné, à moins 
que derrière le ridicule, ne se loge l’émotion 
plus ambivalent du grotesque. Ce sont alors des 
corps repoussants mais fascinants, mêlant des 
éléments hétérogènes, des corps composites 
que les dessins suscitent entre norme et animal, 
empruntant aux règnes et aux catégories pour 
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nourrir alors l’ambigüité foncière des regards 
que nous posons sur eux: des regards faits tout 
à la fois de désir et dr crainte, d’atraction et de 
répulsion. (CHAVAUD; MELLIER, 2019, p. 11)

En este trabajo voy a explorar brevemente dos de los diversos 
caminos que lo grotesco moderno y posmoderno ha empleado 
para deformar la representación del cuerpo: lo grotesco 
pseudofantástico y la fusión de lo grotesco con lo abyecto.

Lo grotesco pseudofantástico
Para intensificar su doble efecto sobre el lector, lo grotesco 

no ha dudado en recurrir a elementos y situaciones propias de lo 
fantástico y lo terrorífico (como, por ejemplo, el doble, la aparición 
fantasmal, la metamorfosis, la animación de objetos o de partes del 
cuerpo humano...). Pero ello no implica – como ya he demostrado 
en trabajos anteriores3- que lo grotesco pueda ser confundido con 
lo fantástico.

Con el término pseudofantástico me refiero a aquellas obras 
que utilizan las estructuras, motivos y recursos propios de lo 
fantástico, pero cuyo tratamiento de lo imposible las aleja del 
efecto y sentido propios de dicha categoría. Son textos que o bien 
terminan racionalizando los supuestos fenómenos sobrenaturales, 
o bien la presencia de estos no es más que una excusa para ofrecer 
un relato satírico, grotesco o alegórico. En ellos, por tanto, están 
ausentes el efecto ominoso y, sobre todo, la necesaria transgresión 
de nuestra idea de lo real provocada por la irrupción de lo imposible 
(véase ROAS, 2011, p. 62-78).

Si bien es cierto que lo grotesco y lo fantástico pueden compartir 
en ocasiones una misma voluntad de negación del discurso racional 
y, por tanto, de la visión objetiva del mundo, sin embargo, hay que 
advertir que existe una diferencia esencial entre ambas categorías, 
que puede explicarse en términos parecidos a los que utiliza Rosalba 
Campra para distinguir entre lo fantástico y lo absurdo:
3  Véanse a este respecto mis trabajos Roas (2010), (2011, p. 62-78), (2012) y (2014).
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El extrañamiento fantástico es el resultado de 
una grieta en la realidad, un vacío inesperado 
que se manifiesta en la falta de cohesión del 
relato en el plano de la causalidad. Creo que 
aquí se marca también la línea de confín entre 
lo fantástico y lo absurdo, con el que la literatura 
fantástica contemporánea tiene tantos puntos 
en común (además de cierta coincidencia 
cronológica), como resultará evidente al lector 
de Beckett, Ionesco o Arrabal. Mientras en el 
absurdo la carencia de causalidad y de finalidad 
es una condición intrínseca de lo real, en lo 
fantástico deriva de una rotura imprevista 
de las leyes que gobiernan la realidad. En el 
absurdo no hay alternativa para nadie; se 
trata de una desoladora certidumbre que no 
implica solo al protagonista de la historia, sino 
a todo ser humano. De allí también la dimensión 
marcadamente simbólica del personaje absurdo 
y, por el contrario, la caracterización del héroe 
fantástico como víctima de una situación 
puramente ambiental. (CAMPRA, 1991, p. 56)

De forma semejante a lo que sucede con lo absurdo, en lo 
grotesco falta un elemento esencial que impide que consumamos 
este tipo de obras como fantásticas: la estricta identidad entre la 
realidad del receptor y el mundo representado en el texto. Como 
veremos en los ejemplos que después voy a comentar, las obras 
grotescas prescinden de la construcción verosímil y cotidiana del 
mundo, de los seres humanos (sus acciones y comportamientos) 
propia de lo fantástico, necesaria para vencer la esperable 
incredulidad del receptor ante la presencia de lo imposible. Los 
textos grotescos que utilizan elementos imposibles van más allá de 
la creación de una impresión fantástica, puesto que la hipérbole y la 
deformación que los caracterizan conducen al relato hacia otro tipo 
de efecto: ni el narrador pretende que el lector acepte el suceso 
sobrenatural, ni este último lo consume pensando en su posibilidad 
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efectiva. Se trata, en definitiva, de deformar los límites de lo real, 
de llevarlos hasta la caricatura, pero no para producir la inquietud 
propia de lo fantástico, sino para provocar la risa del receptor, 
al mismo tiempo que lo impresiona negativamente mediante el 
carácter monstruoso, macabro, siniestro o simplemente repugnante 
de los seres y situaciones representados, siempre –a mi entender- 
con el objetivo esencial de revelar el absurdo del mundo y el yo.

Un buen ejemplo de todo ello los tenemos en dos relatos del 
siglo XIX que voy a comentar a continuación: “Loss of Breath” 
(1832), de Edgar Allan Poe, y “¿Dónde está mi cabeza?” (1892), 
de Benito Pérez Galdós, pues ambos reflejan perfectamente 
la dimensión siniestra y humorística de lo grotesco moderno 
mediante el tratamiento pseudofantástico de la alteración 
imposible del cuerpo humano, que convierte a los protagonistas 
en monstruos ridículos y, al mismo tiempo, inquietantes o, cuando 
menos, desagradables.

El punto de partida de “Loss of Breath” es un suceso a todas 
luces imposible, pero que, en lugar de asustar al receptor, va 
a provocar su hilaridad y extrañeza. El cuento, narrado por su 
protagonista, Mr. Lackobreath, refiere cómo éste, por culpa de una 
discusión con su esposa, pierde la respiración, pero eso no implica 
su muerte. Tras buscarla infructuosamente por toda la casa, decide 
que lo mejor es alejarse de su mujer, su ciudad y sus amistades, es 
decir, de su mundo cotidiano, puesto que se ha convertido en un 
extraño, o, mejor, en un monstruo. Pero antes de hacerlo, ensaya 
un sonido gutural que le permita expresarse oralmente. Una vez 
logrado, inicia su viaje y ahí comienza una serie de aventuras cada 
vez más delirantes. La primera de ellas tiene lugar en el carruaje 
que toma para salir de la ciudad: encajonado entre dos hombres 
muy gordos, sufre la dislocación de varios huesos, lo que unido 
a su consiguiente desmayo y, sobre todo, a su evidente falta de 
respiración, se convierte en síntoma inequívoco de su muerte 
para el resto de viajeros, quienes, en lugar de detener el vehículo 
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y buscar la ayuda necesaria, lo arrojan frente a una taberna. 
El dueño de ésta lo recoge y, todavía inconsciente, se lo vende 
por diez dólares a un cirujano, quien, entre otras cosas, le corta 
las orejas. Mientras está tumbado en la mesa de disección, dos 
gatos se abalanzan sobre él y luchan por quedarse con su nariz. 
Reanimado por el dolor, e intentando escapar de las habitaciones 
del médico, el protagonista se arroja por la ventana, con tal mala 
fortuna que cae sobre el carro en el que transportan a un asesino 
que van a ajusticiar en la horca; en la confusión, éste escapa y 
el protagonista es ahorcado en su lugar (pues son muy parecidos 
físicamente y nadie se apercibe del cambio), lo que le va muy bien 
para arreglar su dislocado cuello...

Como vemos, todo se va haciendo cada vez más grotesco y sin 
sentido, hasta llegar al final de la historia, donde el absurdo alcanza 
su máxima expresión: llevado al cementerio, el protagonista escapa 
de su ataúd y allí se encuentra con otro hombre vivo, también 
afectado por un extraño mal: tiene doble respiración. Se trata de 
su vecino Mr. Windenough, quien había pasado bajo su ventana el 
día en que el protagonista discutía con su mujer y había capturado, 
involuntariamente, su aliento. Y así, “Arreglados los detalles 
preliminares, mi interlocutor procedió a devolverme mi respiración; 
luego de examinarla cuidadosamente, le entregué un recibo” (POE, 
2009, p. 56). El cuento termina con los dos personajes escapando 
del cementerio, una vez recompuesta su naturaleza original.

Marie Bonaparte (1933) propone una cuestionable 
interpretación psicoanalítica del cuento según la cual la pérdida de 
la respiración es la confesión inconsciente de Poe de la pérdida de 
su potencia sexual. Acertada o no, Bonaparte no tiene en cuenta 
un elemento que me parece fundamental para comprender la 
intención paródica del escritor estadounidense al componer su 
relato: el subtítulo que originariamente llevaba dicho texto, “A 
Tale Neither In nor Out of Blackwood”. Con dicho subtítulo, Poe 
hace explícita su voluntad de parodiar (a través de la hipérbole 
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grotesca) los cuentos macabros y necrofílicos que solían aparecer 
publicados en el Blackwood’s Edinburgh Magazine, una revista que 
el escritor leía con regularidad. Una carta del propio Poe confirma 
mi interpretación: “Los leones [‘Lionizing’] y El aliento perdido eran 
sátiras propiamente dichas -al menos en la intención-: el primero de 
la admiración por los leones y de lo fácil que es convertirse en uno 
de ellos; el segundo de las extravagancias del Blackwood”4.

El escritor español Benito Pérez Galdós publicó en 1892 el relato 
(inacabado) “¿Dónde está mi cabeza?”, que guarda interesantes 
conexiones con el de Poe: el relato se inicia con el despertar 
del narrador-protagonista y su inmediato horror al comprobar 
angustiado que su cabeza ha desaparecido mientras dormía. El 
examen que hace el personaje del lugar en el que debería estar el 
apéndice ausente, merece ser reproducido:

Imposible exponer mi angustia cuando pasé 
la mano de un hombro a otro sin tropezar en 
nada... El espanto me impedía tocar la parte, 
no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno... 
la parte que aquella increíble mutilación dejaba 
al descubierto... Por fin, apliqué mis dedos a 
la vértebra cortada como un troncho de col; 
palpé los músculos, los tendones, los coágulos 
de sangre, todo seco, insensible, tendiendo a 
endurecerse ya, como espesa papilla que al 
contacto del aire se acartona... Metí el dedo en 
la tráquea: tosí... metílo también en el esófago, 
que funcionó automáticamente queriendo 
tragármelo... recorrí el circuito de afilado borde... 
Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba 
fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo, yo 
mismo, reconociéndome vivo, pensante, y hasta 
en perfecto estado de salud física, no tenía 
cabeza. (PÉREZ GALDÓS, 2021, p. 77-78)

4  Carta de Poe a John P. Kennedy, 11 de febrero de 1836 (cito de WALTER, 1995, 
p. 532, n. 51); las cursivas son mías.
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Como se hace evidente ya desde el mismo inicio del relato, 
Galdós nos sitúa en el terreno de la hipérbole grotesca, donde la 
exageración, la inverosimilitud y el absurdo tienen una evidente 
intención cómica que atenúa la macabra dimensión de un fenómeno 
que en otro tipo de relatos habría generado un evidente efecto 
fantástico: basta pensar en la ominosa impresión que genera el 
jinete sin cabeza que aparece en “The Legend of Sleepy Hollow” 
(1819), de Washington Irving.

Como el personaje de Poe, el protagonista de Galdós buscará 
por todos lados su cabeza. Así, tras registrar infructuosamente toda 
la habitación (incluso “mira” debajo de la cama), el protagonista 
deduce que han debido robarle la cabeza. Entonces, llama a su 
criado, temiendo que este se asuste al verlo decapitado pero vivo. 
Pero el criado no sólo no manifiesta inquietud alguna, sino que ni 
siquiera se sorprende, aunque, eso sí, se lamenta educadamente 
por lo ocurrido a su señor. La ayuda del criado también resultará 
inútil: la cabeza no aparece en ningún lugar de la casa.

La desesperación hace que el protagonista llame a su amigo el 
doctor Miquis, quien tampoco se asombra de su estado. Más aún, 
trata de tranquilizarlo quitándole importancia a lo ocurrido: “no es 
cosa de cuidado”, hiperbólica afirmación en boca de un individuo 
que encarna el pensamiento científico-racional y que aleja el 
relato del “realismo” inherente a lo fantástico, intensificando 
todavía más la dimensión grotesca de la historia. El médico le 
sugiere entonces que puede haberse dejado la cabeza en casa de 
la Marquesa viuda de X..., con quien, al parecer, mantiene unas 
relaciones poco decorosas. Siguiendo su consejo, el protagonista 
se dirige a casa de su amiga, sin provocar tampoco la histeria 
entre los transeúntes con los que se cruza en la calle: la gente “no 
reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba 
gran asombro”. Al pasar ante una peluquería, descubre su perdida 
cabeza expuesta en el escaparate. Entonces, decide entrar en 
la tienda y comprarla a cualquier precio, cohibido ahora ante la 
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posibilidad de que su insólito aspecto pueda causar estupor y 
quizás hilaridad en la gente (pero no horror). Otra vuelta de tuerca 
a lo grotesco: la idea de que un cuerpo descabezado y animado 
pueda provocar la risa del que lo contemple5. La última escena del 
cuento nos muestra al personaje sentado en una silla mientras le 
atiende una peluquera. Ahí se interrumpe la historia, pues Galdós 
nunca publicó la prometida segunda parte del relato, que debería 
haber aparecido en la navidad de 1893.

En su estudio sobre los cuentos “inverosímiles” de Galdós, 
Smith (1992), tras calificarlo erróneamente de fantástico, dirige 
su interpretación hacia el terreno del psicoanálisis, corroborando 
la explicación apuntada por el doctor Miquis, según la cual el 
protagonista ha perdido (simbólica y físicamente) la cabeza por 
una mujer. Según Smith, eso hace que el cuento evolucione de lo 
subjetivo y personal a lo social, pues gira en torno a los amores 
adúlteros y a la imagen de la mujer castrante, “figura temible para 
el hombre burgués que aparece en las artes plásticas y la literatura 
decimonónica con una frecuencia sólo comprensible tratándose de 
una neurosis social” (SMITH, 1992, p. 173).

A mi entender, y sin rechazar por completo la posible lectura 
psicoanalítica, lo que aquí ofrece Galdós es una visión distorsionada 
de la realidad que implícitamente metaforiza la idea moderna del 
mundo (y el ser humano) como una entidad caótica y sin sentido. 
Tal y como ocurre en “Loss of Breath”, Galdós no busca provocar 
un efecto fantástico – la situación hiperbólica de un individuo 
que pierde su cabeza y que, en lugar de sorprenderse por seguir 
vivo, se obsesiona por recuperarla para evitar ser un monstruo, lo 
que en verdad nos muestra un mundo al revés, un realidad ilógica 
y caricaturesca.

5  Un efecto que explotarán algunas películas gore, como, por citar un título 
bien conocido, Re-animator (1986), de Stuart Gordon (versión libre del cuento 
de Lovecraft, “Herbert West, Reanimator”), donde la animación de un cuerpo 
decapitado y de la cabeza del mismo (dentro de una bandeja) resulta hilarante y 
nada terrorífica, dado el tratamiento paródico e hiperbólico de la escena.
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A todo ello hay que añadir el tratamiento descreído de la historia, 
que, de nuevo, anula la posibilidad – central en lo fantástico – de 
convencer al receptor de la presencia o de la paradójica posibilidad 
de lo imposible.

Lo grotesco y lo abyecto
En este caso, lo grotesco se combina con lo abyecto para profundizar 

en el retrato siniestro y deformado del mundo y el ser humano.

Entre los muchos ejemplos que podrían analizarse aquí (las 
fotografías de Joel-Peter Witkin, el cine de David Cronenberg, 
los cuadros de H.R. Giger…), he escogido una obra literaria: la 
antología Dismórfica, publicada en 2020 en Perú, en la que se 
recogen relatos de varios autores y autoras latinoamericanos y 
españoles, los cuales conforman un delirante catálogo de cuerpos 
repletos de imperfecciones, anomalías y deformidades de todo tipo 
y condición: pústulas sangrantes, carnes putrefactas, horrendos 
muñones, verrugas purulentas, pieles escamosas, bocas invadidas 
por gusanos...

Antes de continuar, cabe recordar aquí la definición de 
“dismorfia”: se trata de un trastorno mental relacionado con la 
percepción distorsionada que una persona tiene de su propio 
cuerpo, ante el que se siente insatisfecha y avergonzada por culpa 
de algún defecto físico, ya sea real o imaginario, magnificado de 
forma desmesurada por su alterada percepción de sí misma. 
Obsesionadas por el deseo de cambiar o mejorar su apariencia 
estas personas pueden llegar a infligirse graves lesiones físicas.

Partiendo de esa premisa, el libro nos ofrece una brutal 
meditación sobre la monstruosidad y sus límites a través de un 
conjunto de relatos sobre seres que se creen atrapados en cuerpos 
deformes y, por ello, alejados de la norma.

El tratamiento hiperbólico de las historias hace que estas 
desemboquen en lo grotesco más siniestro y repulsivo, donde 
la risa suele surgir – muy escasamente, conviene advertir – 
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del comportamiento de los personajes y, sobre todo, de la 
representación de sus deformidades, algunas de ellas realmente 
delirantes, como ocurre con los granos habitados por camarones 
que asaltan el pene del protagonista de “Un grano horrible”, del 
peruano Carlos Carrillo, o con la piel infestada de asquerosas 
verrugas del protagonista de “Sapo”, del español Lou Wild, que dan 
pleno sentido al título del cuento.

Como ocurre en la mayoría de los relatos, se trata de cuerpos 
cuya monstruosidad, encima, nadie parece percibir. Magnificados 
por la dismorfia, sus defectos – reales o imaginarios – se convierten 
en la marca del monstruo. Una marca que a veces les viene impuesta 
desde la infancia, como ocurre, por ejemplo, en “¡Así estás bien!”, 
del uruguayo Jorge XuggaeX, y en “Narciso”, del boliviano Miguel 
Sequeiros: en ambos cuentos, los protagonistas se ven sometidos 
a unos padres ofuscados por borrar cualquier mínima marca o 
defecto estético que afee el cuerpo de sus hijos, alejándolos de 
la norma.

“Vivo atrapada en el cuerpo de un monstruo”, afirma la 
protagonista en la primera frase de “Monstruo”, de la española 
Dolo Espinosa, un perfecto resumen del dolor y la desesperación 
de estos seres obsesionados por un inalcanzable ideal de belleza 
y perfección que les conducirá a tratar de eliminar – por cualquier 
medio – esos errores de la naturaleza que – según ellos – infestan 
sus cuerpos:

¡Oh!, por supuesto que he intentado deshacerme 
de estas infames facciones, de esta espantosa 
nariz bulbosa, de estas supurantes verrugas, de 
esta piel escamosa y de este horrible hedor que no 
desaparece por mucho que me lave y me lave y me 
lave... Acudí a cirujanos plásticos, por supuesto. 
He sido cortada, abierta, serrada, deshuesada, 
moldeada y remodelada. Me han extraído, 
arrancado, perforado, inyectado, aumentado 
y disminuido. He sangrado y supurado. He 
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sufrido dolores difícilmente tolerables. Me han 
deshuesado y me han cambiado los huesos de 
lugar. Me han despellejado para cambiar la piel 
de sitio. Me han injertado grasa y silicona. He 
sufrido, en fin, mil y una modificaciones y, tras 
cada una de ellas, he pensado que había vencido 
a la monstruosidad que habita en mí. Pero cada 
una de esas veces demostró no ser más que una 
victoria pasajera. Tras unas pocas semanas de 
paz y relativa felicidad, el monstruo retornaba. 
(HUERTA, 2020, p. 55)

Como revela el fragmento que acabo de leer, todos los 
protagonistas quieren matar al monstruo, ser “normales” otra vez. 
Y la única forma de hacerlo es corregir sus cuerpos, recuperar la 
perfección perdida, lo que se traduce en un inquietante inventario 
de atrocidades: cuerpos devastados por la cirugía y la autolesión 
(“Necesito descuartizarme para sentirme bien”, dice el protagonista 
de “Barbie”, del peruano H.J. Luque), cuerpos torturados, cuerpos 
reformados, convertidos en auténticos monstruos que, ahora sí, 
todo el mundo puede ver.

A lo que hay que añadir que, en varios de los cuentos, sus 
trastornados protagonistas no dudan en acudir a cuerpos ajenos para 
tratar de hallar los medios para “curar” los suyos en ese (imposible) 
camino hacia la perfección, piezas que emplean para reparar – 
eventualmente, inútilmente – las aberraciones que los trastornan. 
Así, embaucados por la dismorfia, muchos de estos personajes 
atacarán a otros seres humanos para tomar de sus víctimas aquello 
que necesitan para cambiar de piel – literal y metafóricamente 
– y volver a ser bellos. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el ya 
citado “Narciso”, cuyo protagonista, dueño de un centro de belleza 
y estética corporal (la ironía es evidente), utiliza a los clientes que 
lo visitan para alimentar su necesidad de piel y grasa humana con 
la que reparar los estragos que la edad va causando en su cuerpo. 
Gracias a ese tratamiento, como concluye reveladoramente el 
protagonista (palabras que, además, sirven de cierre al relato), “mi 
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cuerpo ha ganado más hermosura y perfección. Yo soy Narciso, y al 
igual que mi predecesor, cada vez que me contemplo en un espejo, 
me enamoro más de mí” (HUERTA, 2020, p. 62).

Pero hay que advertir que esa comunión con el monstruo no 
siempre se alcanza, por lo que algunos de los personajes optarán por el 
suicidio como única vía de escape a una vida de perpetuo sufrimiento.

Como sabemos, el monstruo encarna la transgresión, el 
desorden. Su existencia subvierte los límites que determinan lo 
que resulta aceptable desde un punto de vista físico, biológico e 
incluso moral y estético. Por ello, el monstruo siempre implica la 
existencia de una norma: es evidente que lo anormal sólo existe 
en relación a lo que se ha constituido o instaurado como normal. 
El monstruo nos interpela, hace que nos interroguemos acerca de 
nuestra propia normalidad. Nos confronta con nuestros temores, 
deseos e inseguridades.

Varias son las vías que se combinan en la antología Dismórfica 
para explorar la monstruosidad corporal, sus límites y sus efectos, 
desde lo fantástico y el terror pasando por la violencia más efectista 
(son cuentos para estómagos fuertes) y por un elemento que me 
parece dominante y esencial en el libro: lo grotesco.

Intensificado por el terror y el espectáculo gore, en Dismórfica 
la deformación grotesca se convierte en una excelente vía para 
reflexionar sobre el horror y el absurdo que alberga la propia 
cotidianeidad, sobre la monstruosidad y los límites de la naturaleza 
humana, sobre la obsesión por la belleza y la perfección y su efecto 
sobre los cuerpos, sobre la lucha entre la normalidad social y la 
anormalidad individual. Cuando uno termina de leer estos cuentos 
se pregunta: ¿sólo los protagonistas son monstruos? ¿Dónde están 
los límites que definen la “normalidad”?

Espejos deformados / Reflejos de lo deforme
Lo grotesco moderno y posmoderno distorsiona y exagera la 

superficie de la realidad mediante la combinación del humor y lo 
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terrible. La hipérbole y deformación grotesca revela lo abyecto y, a 
la vez, ridículo de nuestro mundo.

Como hemos visto, un procedimiento recurrente en este tipo 
de obras literarias y artísticas sea convertir a los personajes en 
monstruos o desfigurar caricaturescamente sus cuerpos:

Contrefait, le corps l’est alors contre le moule 
commun, l’idéal des proportions et des corps 
normés dans le spectre des différences que 
l’oeil peu tolérer, sur lesquelles les goûts et les 
limites de ce qui est montrable s’accordent. La 
difformité devient alors prisme ou miroir qui fait 
apparaître de quelle bonne conscience visuelle 
se jouent les normes du regard, mais aussi en 
creux de quels désirs inavouables, de quelles 
négativités ambivalentes se nourrisent nos 
fantasmes: ceux qui consuisent à produire des 
corps qui captent durablemente nos attntions, 
nos désirs. [...] un corps contrefait impose son 
étrangeté dans la proximité où le semblable 
se reconnaît encore, mais sous un mode de 
distorsion qui inquiète l’image même qu chacun 
se fait de son appartenance à une humanité 
commune. (CHAVAUD; MELLIER, 2019, p. 11)

Cuerpos deformes, cuerpos monstruosos, cuerpos caricaturescos, 
que no son otra cosa que espejos donde vemos nuestra verdadera 
imagen. Porque esos otros que pululan por las ficciones grotescas 
somos en realidad nosotros, ese otro mundo no es más que un reflejo 
deformado del nuestro para revelarlo en todo su absurdo.
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Palavras introdutórias: no território das metamorfoses
No presente estudo, tomo por objeto os procedimentos de 

metamorfose que são utilizados em narrativas do povo Maraguá, 
porque defendo que tais procedimentos se constituem como 
componentes constitutivos da fabulação das histórias narradas e 
constitutivos da própria identidade do sujeito indígena Maraguá.

Como demonstrarei, é bastante incidente a presença de uma 
fenomenologia da metamorfose nas vinte narrativas selecionadas 
para este estudo. Entretanto tal fenomenologia alastra-se com 
frequência não apenas em narrativas indígenas, uma vez que no 
conjunto dos procedimentos formais articulados na escrita da 
literatura fantástica como um todo, a metamorfose figura de modo 
bastante insistente, como a insinuar que uma das grandes bases 
estéticas dessa literatura seja a metamorfose.

Tomo a literatura fantástica da perspectiva de modo literário, 
o qual é sustentado por uma fenomenologia metaempírica e 
abriga várias modalidades, como os contos de fadas, o gótico, 
o real maravilhoso, o realismo mágico, o fantástico estranho, o 
fantástico maravilhoso, o fantástico puro, dentre outras. Todas 
essas modalidades compartilham um aspecto fundamental: “o de 
se manterem inexplicáveis na época de produção do texto devido a 
insuficiência de meios de percepção, a desconhecimento dos seus 
princípios ordenadores ou a não terem, afinal, existência objectiva” 
(FURTADO, 2011).
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Em todas essas modalidades do modo fantástico, a presença 
de uma fenomenologia da metamorfose dissemina-se com 
assídua constância. Para recuperar alguns casos, lembremo-nos 
da frequência de processos metamórficos na composição dos 
contos de fadas: em “Rei Sapo”, o moço vira sapo; em “A bela e 
a fera, o príncipe metamorfoseia-se em fera abominável; em “O 
amado Rolando”, uma moça, encantada, para fugir da fúria de 
sua madrasta e ficar com seu amado, transforma-se em lago, em 
flor e em pedra vermelha. Nos contos orientais d’As mil e uma 
noites, os gênios, poderosos, transformam as coisas e seres em 
formas diversas, múltiplas e inimagináveis. Na novela gótica de 
Robert Louis Stevenson, O médico e o monstro, o mote da história 
é a estranha transformação do protagonista. Se pensarmos nas 
clássicas histórias de vampiros que atravessam séculos, há nelas 
igualmente o processo metamórfico, no qual o corpo humano 
velho se transforma em jovem ao sorver o sangue ou esse mesmo 
corpo humano demuda-se em animal, sob a forma de morcego. Na 
narrativa de A metamorfose, de Franz Kafka, que abre o século XX 
inaugurando uma nova feitura de estética fantástica, o título abre-se 
para o leitor indicando que será a metamorfose a mola propulsora 
da trama. Gregor Samsa simplesmente acorda demudado em um 
inseto, o que o impede de cumprir com suas funções cotidianas e 
capitalistas. Nos contos de um dos maiores escritores do fantástico 
brasileiro, Murilo Rubião, há vários casos de metamorfose, como a 
de um coelho, “Teleco, O coelhinho”, que se transforma em vários 
animais, mas cujo sonho era o de ter o corpo humano; “Bárbara”, 
a mulher que desejava e, quando seus desejos eram cumpridos, 
ela engordava desmesuradamente; “O homem do boné cinzento”, 
que emagrece, diminui e definha até sumir e levar consigo, nesse 
procedimento de metamorfose, o irmão do narrador, Artur, o 
qual some também e se converte em uma bolinha negra. Esses 
são apenas alguns exemplos no conjunto no conjunto das diversas 
modalidades do modo fantástico no qual a metamorfose afigura-se 
como uma fenomenologia de base.
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Em uma Bíblia hebraica do século XIII, temos uma iluminura 
na qual estão pintadas as visões de Ezequiel e nela os humanos 
aparecem representados com corpo humano e cabeças de animais: 
os justos com cabeça de águia, de boi, de leão, de asno e pantera, 
e os instrumentistas com cabeças de macaco. Giorgio Agamben 
(2013) analisa a referida iluminura no sentido de deslindar alguns 
sentidos investidos nessa composição híbrida dos humanos, e 
para isso vai a várias fontes, chegando a textos maniqueus, para 
os quais essa representação simbiótica entre homem e animal 
remeteria para o complexo parentesco entre o macrocosmo animal 
e o microcosmo humano. O parentesco seria complexo, já que são 
duas formas corporais de diferentes naturezas, entretanto haveria 
uma explicação para uma quase natural conjunção entre homem e 
animal. Agamben (2013, p. 19) elucida:

O homem existe historicamente somente nesta 
tensão: pode ser humano apenas na medida em 
que transcende e transforma o animal antropóforo 
que o sustém, apenas porque, através da acção 
que nega, é capaz de dominar e, eventualmente, 
destruir a sua própria animalidade.

Talvez por essa razão, no campo das metamorfoses que ocorrem 
em narrativas de diferentes civilizações e épocas, a incidência maior 
do processo metamórfico seja de humano para animal ou de animal 
para humano, como demonstrarei nas histórias do povo Maraguá. 
Há outros processos que envolvem diferentes seres ou eventos, 
como vegetais ou fenômenos da natureza, mas a metamorfose, via 
de regra, dá-se pelo encontro, muitas vezes harmônico e outras 
vezes conflituoso, entre o corpo humano e o corpo zoomórfico.

Nosso corpo, como afirma Michel Foucault (2013) em O corpo 
utópico, é uma topia implacável, porque dele não podemos nos 
desgarrar, mas nós o modificamos completamente, seja por meio 
de roupas, pinturas, maquiagens, acessórios, piercings, tatuagens, 
silicones etc. Assim, nosso corpo, que é uma topia inexorável, se 
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transforma em utopia, pois assume formas ideais, que fazem com que 
alcancemos uma forma idealizada, mas ao mesmo tempo se converte 
em uma heterotopia, porque, assumindo um outro lugar, o lugar da 
idealização, esse corpo já é outro, não é o mesmo, pura heterotopia.

Esses procedimentos que intercambiam topias, utopias e 
heterotopias, transformadores do corpo, adquirem um status 
hiperbólico quando se tratam de corpos míticos e lendários, 
maravilhosos e fantásticos. Nesses casos os deslocamentos e 
transformações corporais são totais e envolvem uma mudança 
corporal radical, como é o caso dos seres da mitologia grega e 
romana. Narciso, por exemplo, por uma punição dos deuses, se 
transforma na flor que hoje tem o seu nome. Zeus, em suas aventuras 
adúlteras, para seduzir as humanas, assumia formas diversas, como 
cisne, camponês, labareda, touro, chuva de ouro e outras.

Meu foco de pesquisa são as metamorfoses no campo da mítica 
indígena, mais especificamente a do povo Maraguá, que é conhecido 
como o povo das histórias de assombração. Os indígenas da nação 
Maraguá habitam o território do entorno do rio Abacaxis, na região 
do Estado do Amazonas denominada como Mundurukania.

Diante da fenomenologia da metamorfose, indaguei-
me sobre a razão de ela aparecer de modo tão frequente 
nas narrativas do referido povo. O olhar sobre esse corpo 
metamorfoseado, constituído espaço, não acontece destituído 
da compreensão sobre o sujeito do qual ele é o invólucro. Essa 
relação entre sujeito e corpo é íntima, e em especial para as 
culturas ameríndias, uma vez que nessas a constituição do sujeito 
ocorre atrelada ao corpo e às práticas corporais, estabelecendo 
projeções de identidade. As práticas de subjetivação são, antes 
de tudo, práticas corporais. Para os Wari’, por exemplo, o corpo 
é o espaço de definição da identidade do sujeito, não mero 
envoltório, porém o que delineia a personalidade. Entre os 
indígenas Wari’ é comum a expressão “Je kwere” (“meu corpo é 
assim”), que significa: “esse é meu jeito”, “eu sou assim mesmo” 
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(VILAÇA, 2000, p. 59), demonstrando como o corpo é o lugar de 
instituição da subjetividade do sujeito.

Para este estudo, elegi como corpus dois livros com narrativas 
da nação Maraguá: Murũgawa: mitos, contos e fábulas do povo 
Maraguá, narrado por Yaguarê Yamã e outros contadores de 
história (2007), e O povo das histórias de assombração, de autoria 
de Yaguarê Yamã e Uziel Guaynê (2020). De um total de dezoito 
narrativas, recolhi vinte seres metamorfoseados desses dois livros. 
Importante ressaltar que um mesmo ser sofre mais de um processo 
metamórfico, como é o caso das personagens de “A origem do 
beija-flor” e de “Matĩ Tapéwera”.

A transformação pautada no processo humano para animal (ou 
animal para humano) ocorre onze vezes, sendo a mais incidente; 
o processo metamórfico de humano para monstro acontece oito 
vezes. Se considerarmos que todos os monstros se constituem a 
partir de traços corporais animalizados, tem-se então o total de 
dezoito metamorfoses de humano para animal. Há também uma 
ocorrência do processo metamórfico de humano para vegetal, um 
processo de vegetal para humano, e duas ocorrências de humano 
para fenômeno da natureza.

No presente ensaio, demonstrarei algumas regularidades que 
se mostram na tessitura das narrativas e que servem para explicar 
certas nuances do processo de composição de metamorfoses. 
Retomo cinco teses sobre a metamorfose que esbocei no ensaio “As 
metamorfoses do corpo e a construção do fantástico nas narrativas 
de Murilo Rubião”, que integra o livro Murilo Rubião: vinte anos 
depois de sua morte, organizado por Flavio García e Maria Cristina 
Batalha (2013). Apesar de os objetos de estudo serem diferentes, as 
teses podem ser perfeitamente relacionadas aos dois casos, porque 
partem de determinados princípios que levam em conta a natureza 
simbiótica, metafórica e insólita das metamorfoses, contudo 
adequei, quando necessário, as teses. Na terceira tese, por exemplo, 
no lugar de sobrenaturalidade, fiz uso da noção de encantaria, 
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cunhada por Paes Loureiro (2001, 2008, 2015), explicando o motivo 
do ajustamento conceitual.

Quero ressaltar desde já que, na cosmogonia e na cultura 
indígenas, o insólito é sólito, ou seja, o processo da metamorfose de 
mulher em onça, como ocorre na narrativa “Yaguarãbóia” (YAMÃ; 
GUAYNÊ, 2020), por exemplo, é naturalizado no entendimento de 
mundo indígena. Dito de outro modo, a metamorfose da mulher 
em onça constitui-se como um acontecimento natural no âmbito 
da cosmogonia indígena. A mulher, depois de comer carne de onça 
crua de maneira voraz e obsessiva, passa a assumir o corpo da 
onça paulatinamente até virar totalmente onça e deixar de viver 
entre os humanos. 

Após o trabalho com as narrativas do povo Maraguá, percebi 
que novas teses se ajustariam à análise da fenomenologia das 
metamorfoses e, nesse sentido, quatro outras teses foram 
acrescidas, somando um total de nove. Vamos às teses e a alguns 
exemplos nas narrativas que compõem o corpus.

Tese 1: As metamorfoses situam-se nos temas do “eu” 
e por isso nelas afloram questões sobre processos de 
subjetivação e dessubjetivação

Extraio esta primeira tese dos “temas do eu” estudados 
por Todorov (2004) em seu livro sobre a literatura fantástica. A 
metamorfose, nessa linha de compreensão todoroviana, figura 
como um acontecimento marcado pela ruptura do limite entre 
a matéria e o espírito. Coadunando tal visão todoroviana aos 
estudos foucaultianos sobre o sujeito, em meu entendimento, esse 
acontecimento assinala uma dessubjetivação da forma anterior para 
a assunção de uma nova subjetividade. A subjetividade constrói-
se por meio dos processos de subjetivação, os quais podem ser 
entendidos como técnicas de si, ou seja, como um conjunto de 
procedimentos que “existem em toda civilização, pressupostos 
ou prescritos aos indivíduos para fixar sua identidade, mantê-la 
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ou transformá-la em função de determinados fins, e isso graças a 
relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por 
si” (FOUCAULT, 1997, p. 109). A subjetividade forma-se através 
de práticas exteriores ao sujeito, bem como por práticas forjadas 
pelo próprio sujeito, desenhando-se como uma dobra sobre si. A 
dessubjetivação, por sua vez, “tem por função arrancar o sujeito de 
si próprio, de fazer com que não seja mais ele próprio ou que seja 
levado a seu aniquilamento ou à sua dissolução. É uma empreitada 
de dessubjetivação” (FOUCAULT, 2010, p. 291). Os dois processos 
não irrompem de modo dissociável ou isolado, pois, na ótica de 
Agamben (2009), que segue os preceitos foucaultianos, em todo 
processo de subjetivação, sobrevém de maneira implícita e agregada 
um processo de dessubjetivação, e vice versa, em função de o 
sujeito, ao subjetivar-se, despojar-se de outra(s) subjetividade(s). A 
fenomenologia das metamorfoses implica esse duplo processo de 
subjetivação e de dessubjetivação.

Aponto, dos contos da nação Maraguá, alguns exemplos, 
como “Mãe da roça” (YAMÃ et al., 2007), pois nesse uma lagarta, 
depois de ferida e cortada por um terçado, transforma-se em rapaz 
chamado Mano’ók, o qual se casa com a moça que cortara suas 
costas com o terçado. O ser/sujeito deixa de ser Mãe da roça e seu 
cargo passará a outro ser que permitir-se ao encantamento. Da 
forma corporal de lagarta, que possuía a Mãe da roça, o ser assume 
o corpo de um sedutor rapaz. Novo corpo, dessubjetivação, nova 
subjetividade, novo eu.

Esse processo ocorre em todas as narrativas e por isso vale 
ilustrar com mais dois exemplos. O boto, em “O Guayaka ou Calça-
Molhada”, é um ser animal, mas que, nas noites que quer ter 
prazeres, transmuta-se em homem, andando pelas ruas fazendo 
chac, chac, chac, como se estivesse vestindo uma calça muito 
comprida e molhada” (YAMÃ et al., 2007, p. 42). Uma mulher, 
seduzida por ele, foi ao seu encontro, mas “quando o puxou mais 
para perto, viu apenas um homem todo de preto e sem rosto; 
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ele não tinha boca, nem olhos nem nariz” (YAMÃ et al., 2007, p. 
42). Aqui temos uma subjetividade altamente fluida, líquida, na 
medida em que a forma corporal transforma-se em outra forma, 
porém, logo depois, volta à forma anterior, tratando-se de uma 
metamorfose de duração curta, provisória e não definitiva.

Há o caso também de Matĩ Tapéwera, em conto homônimo, 
que será explicado com mais detalhes posteriormente. Nesse 
conto, a mulher indígena, em função de uma maldição rogada 
por um branco, acaba se transformando em três formas distintas: 
Mulher velha e ranzinza, menino maltrapilho e ave agourenta. 
Temos, assim, a rica e complexa metamorfose que parte de 
um corpo apenas, de somente uma subjetividade, para três 
corporalidades/subjetividades diferentes.

Tese 2: A condição do corpo que adere à metamorfose é 
a de um corpo fluido, líquido, heterotópico, um corpo 
em devir 

A segunda tese trata da condição do corpo que adere à 
metamorfose, que é um corpo fluido, líquido, heterotópico, mais 
ainda: um corpo em devir, porque se caracteriza por assumir-
se como uma zona de indiscernibilidade, um entrelugar. Gilles 
Deleuze (1997), em seu ensaio “A literatura e a vida”, explica a 
noção de devir:

Devir não é atingir uma forma (identificação, 
imitação, Mimese), mas encontrar a zona 
de vizinhança, de indiscernibilidade ou de 
indiferenciação tal que não seja possível 
distinguir-se de uma mulher, de um animal ou 
de uma molécula: não precisos nem gerais, mas 
imprevistos, não-preexistentes, tanto menos 
determinados numa forma quanto se singularizam 
numa população. (DELEUZE, 1997, p. 11)

Nem homem nem animal, como é o caso do ser Mapinguary 
em conto homônimo. Esse ser “não é bicho nascido nem criado 
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pelos espíritos. Geralmente é um homem velho que, depois de 
muito tempo abandonado pela família, aos poucos, começa 
a se transformar” (YAMÃ; GUAYNÊ, posição 751). Têm olhos 
flamejantes, pelos por todo om corpo e boca no meio do estômago. 
Aterroriza aqueles que caçam sem necessidade, aqueles que 
andam desavisados pela floresta; ele figura como um protetor 
da mata. Seu corpo, após o desprezo da família, desliza da forma 
puramente humana para uma forma que mescla traços humanos 
a traços animalescos, zoomorfizadores, incorporando o insólito, 
como a boca no meio do estômago, que o torna monstruoso. Aqui, 
a causa da metamorfose não foi uma maldição, mas o abandono; 
logo, foi uma causa atinente às relações sociais.

Gilles Deleuze e Félix Guattari definem o devir como um rizoma 
(1997), em função de o rizoma constituir-se como um espaço 
natural em que qualquer ponto se conecta a outro sem o imperativo 
de uma causalidade ou de uma lógica. Assim como o rizoma o 
devir caracteriza-se pelas simbioses muitas vezes impossíveis. 
O homem transformado em monstro com a boca no estômago 
sofre um processo metamórfico que vai da subjetividade a uma 
dessubjetivação e a uma nova subjetividade, fantástica, impossível 
aos olhos do empírico, do normal e do prosaico.

Nesta tese é importante observar que as metamorfoses se 
planteiam como heterotopias, na medida em que, após ela, o corpo 
do ser metamorfoseado já é outro corpo, assume outro espaço. 
Michel Foucault defende que as heterotopias configuram-se como

contraposicionamentos, espécies de utopias 
efetivamente realizadas, nas quais os 
posicionamentos reais […] que se podem 
encontrar no interior da cultura estão ao mesmo 
tempo representados, contestados e invertidos, 
espécies de lugares que estão fora de todos 
os lugares, embora eles sejam efetivamente 
localizáveis. (FOUCAULT, 2001, p. 415).

O deslizar de uma forma corporal em outra perfaz a heterotopia.



49

O cOrpO em cena

Tese 3: A sobrenaturalidade da metamorfose - as 
encantarias

A terceira tese trata da sobrenaturalidade da metamorfose; 
entretanto, no caso de narrativas indígenas, não denominarei 
como sobrenaturalidades, mas a adequarei a partir da noção de 
encantarias. O paraense João de Jesus Paes Loureiro concebe a 
noção de encantaria, situando-a num espaço que se alastra pelas 
florestas e especialmente pelas águas; nesse espaço constituído 
por encantarias afluem camadas diversas de experiência, universos 
variados, nos quais o visível e o imaginal se acoplam de forma a 
dissipar as diferenças e sugerir similitudes, na maioria das vezes 
não discernidas pelos olhos da razão. Nesse espaço irrompem 
as encantarias das quais se originam os seres encantados e 
metamórficos. No espaço da natureza amazônica, o sobrenatural é 
natural, é encantaria (PAES LOUREIRO, 2015, p. 219). 

Para ilustrar essa tese trago em evidência o Guayaka, também 
conhecido como Calça-Molhada e mais popularmente como boto. 
Como afirmei anteriormente, ele é uma entidade visajenta, cuja 
moradia são as águas dos rios e ygarapés. Os mais velhos relatam 
que “os Calça-molhadas são os botos que se transformam em gente, 
sobem para a terra e só voltam para o rio ao amanhecer” (YAMÃ et al., 
2007, p. 42). Eles têm o dom de seduzir as mulheres que encontram 
em seus passeios nos entornos dos rios. Da água para a terra, o limiar 
para a encantaria do boto, seu poder de metamorfose.

As visajes e todos os seres encantados do habitat amazônico 
têm suas vidas atreladas à floresta aquosa da Amazônia, seja 
para esconder-se dos olhos racionais dos humanos que não 
compreendem as encantarias, seja para defendê-la, como é o caso 
do Kurupyra, da Guayara ou do Mapinguary, que são três seres 
replenos de encantarias e defensores das matas e das águas. Em 
“A roupa do Kurupyra” (YAMÃ; GUAYNÊ, 2020), um homem caçava 
pela mata e viu um Kurupyra tirar sua roupa, pendurá-las num 
galho, e mergulhar no ygarapé. O homem sorrateiramente pegou 
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as roupas do galho, vestiu-se com elas e viu que depois disso havia 
se transformado em Kurupyra. Pura encantaria. Depois vai à casa 
do Kurupyra, encontra a mulher desse encantado, ela o alimenta e 
oferece seu corpo em sexo para ele, mas ele se desespera, porque 
da genitália da mulher exala um cheiro forte de pimenta, que 
chega a queimar o sexo do homem. Ele, após isso, vai para a mata 
e encontra um bando de Kurupyras tomando banho. Lá ele deixa 
a roupa do Kurupyra e sai correndo em disparada, porque alguns 
deles o viram. Ao chegar em casa, todos perguntam porque ele 
demorara tanto, porém ele resolve não revelar sua aventura cheia 
de encantarias, “pois se dissesse morreria louco. Porque esse é o 
castigo para quem fala como é o cotidiano dos Kurupyras” (YAMÃ; 
GUAYNÊ, 2020, posição 664). O mundo das encantarias cria ritos 
e pactos para que sua magia não seja corroída pelo olhar racional 
das pessoas.

Tese 4: A multiplicidade da metamorfose
A quarta tese trata da multiplicidade das metamorfoses. Elas 

nunca são únicas ou totalmente semelhantes. Há metamorfoses 
que se aproximam umas das outras, mas há diferenças, que são 
da ordem do cultural e das cosmogonias, especialmente. Há uma 
imensa variedade de metamorfoses e algumas vezes em um mesmo 
ser ocorrem várias metamorfoses, como é o caso de Matĩ, que pode 
ser traduzido como fantasma: “Dizem que há dois tipos de matĩ: 
a pessoa que tem contrato com o maligno e pode transformar-se 
periodicamente, e o próprio Anhangá, deus do mal” (YAMÃ et al., 
2007, p. 69). Após o pacto, matĩ o sujeito pode assumir a forma de 
ave negra com pio assustador ou vento frio com assobio horrendo. 
Quando matĩ transforma-se em vento frio e assobia, quem escuta 
nunca volta a ser o mesmo; da mesma forma fica quem escuta o pio 
da ave agourenta. Um só ser metamorfoseia-se em mais de uma 
forma. Assim também é o caso de Matĩ Tapéwera, cujo significado 
é fantasma da tapera ou casa abandonada. Quando os portugueses 
invadiram as terras amazônicas para caçá-los a fim de escravizá-
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los ou matá-los, os indígenas geralmente se escondiam, porém 
uma velha foi capturada e, para salvar a si e aos seus netos, ela 
entrega o esconderijo dos seus irmãos indígenas, entretanto estes 
conseguem felizmente defender-se e contra-atacar, matando muito 
portugueses. Um desses antes de morrer joga uma maldição na 
velha. Ele diz que ela não conseguirá morrer totalmente e que 
“Voltará do inferno e com seus netos compartilhará de um único 
corpo afligido pelas almas dos que ajudou a matar. Mesmo com 
um corpo só, terá três formas e seu nome será Matĩ Tapéwera. 
Viverá andarilha pelo mundo, sem descanso. Também será temida e 
odiada por tudo e por todos” (YAMÃ; GUAYNÊ, 2020, posição 949). 
Assim, um só ser, que era uma velha, depois de metamorfoseada, 
assume três formas corporais totalmente diferentes: a de fantasma 
de mulher velha, a de um menino maltrapilho (ou de dois meninos) 
e a de pássaro negro agourento. Formas corporais múltiplas em seu 
deslocamento metamórfico. 

Outro exemplo é de “Ypuré, a mulher demônio” (YAMÃ et al., 
2007), porque ela não tem apenas a forma de mulher, mas também 
de redemoinho, o qual carrega as pessoas. Ela ataca pessoas 
sozinhas e rouba-lhes a caça. Contam que é linda, mas tem orelhas 
pontudas e rabo comprido. Sua boca é cheia de dentes de ouro. 
Às vezes aparece em sonhos para as pessoas e oferece visões 
de riquezas enterradas no solo. A pessoa tem que jogar no local 
uma mistura com seu próprio sangue e depois basta cavar que 
encontrará o ouro, porém, se a pessoa amedrontar-se e fugir do 
trato, fica louca por vários dias.

Tese 5: O desgoverno do corpo metamórfico
Na quinta tese, trato do desgoverno, porque o corpo do ser que 

sofre a metamorfose é quase sempre descontrolado em relação às 
mutações que incidem sobre ele. No caso de “Matĩ Tapéwera”, a 
pobre velha queria simplesmente morrer, contudo a maldição fará 
com que seu corpo não tenha paz e, desgovernado e visajento, anda 
pelo mundo sem vontade própria. Assim também é aquele ser que 
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é morto por um Pitxaúb, como é narrado em “Pitxaúb - o Anhangá 
da perna apontada” (YAMÃ et al., 2007). O Anhangá assume a 
forma de Pitxaúb ou Bicho de perna apontada, mata os homens 
com sua perna e estes também, involuntariamente, se transformam 
em Bicho de perna apontada.

Em “Yaguarãbóia” (YAMÃ, GUAYNÊ, 2020), pode-se perceber 
explicitamente o desgoverno do corpo metamórfico, na medida em 
que a mulher, depois de violar uma proibição e comer carne de onça, 
começa a ter seu corpo transformado em um monstro comedor de 
onças: “Ao adentrar a mata a mulher sentiu uma transformação 
no seu corpo: Suas unhas começaram a crescer e aos poucos ela 
se transformou num terrível animal comedor de onças. Mas foi 
só enquanto estava na mata, ao chegar em casa já havia voltado 
a sua forma normal” (YAMÃ, GUAYNÊ, 2020, posição 341). Com o 
passar do tempo, ela não controla mais as investidas metamórficas 
e acaba por se transformar no monstro definitivamente: um ser 
com cabeça de onça e corpo de mulher. Inicialmente, como vimos, 
a metamorfose é temporária e a mulher parece ter uma espécie de 
controle sobre ela, na medida em que, no ambiente do seu lar, ela 
mantém-se com a forma corporal humana, entretanto, depois, há o 
descontrole total e ela metamorfoseia-se definitivamente.

Tese 6: Os temas de amor e morte na tessitura das 
metamorfoses

A sexta tese trata dos temas amor e morte, que 
frequentemente aparecem na gênese do processo metamórfico, 
sejam unidos ou separadamente. O amor e a sedução encontram-
se em muitas tramas e, muitas vezes, por alguma impossibilidade 
de esse amor concretizar-se ou, em alguns casos, pelo fato de ele 
concretizar-se mesmo contra o destino ou as forças superiores, o 
amor alia-se à morte. Esse é o caso de muitas narrativas míticas, 
como “A origem do wirapuru” (YAMÃ et al., 2007). Yasitaeté não 
era um rapaz belo, mas atraente e com talento para a música, por 
isso foi apelidado de Mywy-suẽ. Ele e Meyná, a filha do tuxawa, 
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apaixonam-se e marcam casamento, porém não conseguem casar-
se porque Yasitaeté é picado pela venenosa surukuku e morre. Esse 
assassinato foi arquitetado pelo deus do mal, Anhangá, a pedido 
dos jovens invejosos que também queriam casar-se com a filha 
do tuxawa. Meyná depois da morte do amado não tem mais paz e 
felicidade. Monãg, para aliviar o sofrimento de Meyná, transforma 
a alma de Yasitaeté em wirapuru, que passa a cantar e a encantar 
os dias de Meyná. A impossibilidade de o amor concretizar-se leva 
à morte de Yasitaeté e depois sua metamorfose operada por um 
ser divino. Para que o wirapuru surja no mundo é preciso que 
Yasitaeté morra. 

Com esse mesmo binômio em seu enredamento também são 
“A origem do cupim”, “A origem do beija-flor”, “Kunhãgwéra” e 
“A origem da vitória-régia ou murumuru”. Nesta, a linda Yaçanã 
toda noite vai ao lago para admirar a lua refletida nas águas, 
que ela acreditava ser um guerreiro celestial. Fica apaixonada e 
desesperada porque a lua se mostra impassível, por isso Yaçanã 
lança-se ao lago e morre afogada:

Lá do alto a lua assistiu àquela grande 
demonstração de amor sem poder fazer nada, 
pois não era o guerreiro que Yaçanã imaginava. 
Sentindo pena daquela moça linda e ingênua 
resolveu fazer de seu corpo alguma coisa que 
vivesse no lago para sempre, junto do reflexo de 
seu brilho. Transformou-o então numa vitória-
régia, a flor do amor e da paixão que vemos 
flutuando nos lagos. (YAMÃ et al., 2007, p. 27). 

Para que a vitória-régia surja, é preciso que Yaçanã morra. Mais 
uma vez: amor e morte a tecer os fios metamórficos. Em alguns 
casos o tema do amor/sedução aparece desvinculado da morte, 
como é o caso de “A origem do peixe-boi ou Guarũguá” ou de “O 
Guayaka ou Calça-Molhada”.
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Tese 7: A autoria da metamorfose
A sétima tese observa a autoria da metamorfose, que pode 

ser auto-infligida ou infligida por outrem. No primeiro caso, bem 
mais raro nas narrativas maraguás, o ser metamorfoseia-se por 
uma decisão própria, ainda que em muitos casos a transformação 
seja operada por outrem, geralmente pelos deuses superiores; 
no segundo caso é um outro ser, um ser externo, que opera 
a transformação. No primeiro caso, temos narrativas em que 
os seres fazem pacto com Anhangá e, por decisão própria, se 
metamorfoseiam em seres visajentos, como é o caso de “Koré-
kãkãnema” ou a porca visajenta; de “Waurá-kãkãnema ou os bichos 
visajentos”, de “Kunhãgwéra”, de “Yaguarãbóia”. No segundo caso, 
recorrente na maioria das histórias, a transformação é operada por 
um ser divino, como Monãg, deus supremo, ou por outro ser que 
tenha dons especiais. Em quase todas as narrativas de origem, ou 
míticas, elas ocorrem. Ela se faz presente também em “O tamba-
tajá”. Uma mulher mandou benzer um tajá (espécie de erva) que 
tinha em sua casa para que ele servisse de proteção, ela chamou o 
pajé e pediu. O pajé advertiu que o tajá, na sua ausência na casa, se 
transformaria em onça, e que havia uma condição: ela deveria pedir 
licença para entrar também em sua casa. Desde aquele dia a mulher 
passou a alimentar a planta com comida e caldo de ossos. Um dia, 
entrando em casa, esqueceu-se de pedir licença e a onça a devorou. 
Dizem que até hoje a onça vive lá e as pessoas temem passar perto 
do local assombrado.

Tese 8: A finalidade da metamorfose
A oitava tese refere-se à finalidade da metamorfose: punição ou 

redenção. Na maioria das narrativas do povo Maraguá, a metamorfose 
está relacionada a uma redenção e esta encontra-se vinculada à morte 
de um ser, que depois será metamorfoseado. Um ser divino, quase 
sempre Monãg, interfere e faz o ser, que morrera, ressuscitar. É assim 
com Potyra, que vira beija-flor; com Yasitaeté, que passa a ser o 
wirapuru; e com Yaçanã, que se transforma em vitória-régia. 
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Mas há também aquelas narrativas em que a punição é o 
motivo pelo qual a metamorfose emerge no contexto narrativo, 
como é o caso de “Matĩ Tapéwera”, na medida em que o homem à 
beira da morte joga uma maldição e esta figura como uma punição 
porque ele acreditava que ela os havia traído, quando na verdade 
ela traíra sua gente.

Tese 9: A duração da metamorfose 
 Nesta tese procuro verificar a temporalidade na qual se 

circunscreve a metamorfose, ou seja, se sua duração é provisória 
ou se é permanente. No primeiro caso, temos a metamorfose do 
boto, que dura apenas o tempo de sua estadia na terra; na água ele 
volta a ser o mamífero cetáceo. É também o contexto em que se dá 
a metamorfose do homem que veste os trajes do Kurupyra em “A 
roupa do Kurupyra”, uma vez que, ao vestir a roupa, transmuta-se em 
Kurupyra e, ao despi-la, volta a ser humano. Esse também é o caso 
de “Koré-kãkãnema” ou porca visajenta, a qual é qualquer mulher 
maldosa que, após fazer um pacto com Anhãga, metamorfoseia-se 
em porca fantasmagórica. Segundo contam os indígenas da nação 
Maraguá, “ela passa a noite inteira injerada, ou seja, vivendo como 
porca, e só volta a ser gente quando amanhece” (YAMÃ, GUAYNÊ, 
2020, posição 1010).

O segundo caso, da metamorfose permanente, é o mais 
reiterado, sendo o caso do Mapinguary, da Vitória-Régia, do Beija-
Flor, do Kurupyra, de Ypuré, do wirapuru e de inúmeros outros, 
nos quais o ser metamorfoseado assume o corpo metamórfico 
infinitamente, para todo o sempre.

Alguns apontamentos finais 
Em todos os casos apresentados, observa-se a riqueza das 

manifestações metamórficas no enredamento das narrativas do 
povo Maraguá, narrativas que falam de suas crenças, de seu espaço. 
Um dado muito significativo é o de que praticamente em todas as 
narrativas, algo em torno de mais de noventa por cento, ocorre a 
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fenomenologia da metamorfose. Em minha compreensão, essa alta 
incidência é proveniente de dois fatores, um inerente às práticas 
de subjetivação do sujeito indígena e outro concernente ao espaço 
habitado por esse sujeito.

O primeiro fator relaciona-se, então, ao sujeito e ao seu corpo 
metamorfizado, porque muitas práticas e experiências das culturas 
ameríndias a constituição do sujeito sucede entrelaçada ao corpo. O 
sujeito é o que seu corpo mostra, o que seu corpo é. Ao ser indagado 
sobre sua identidade, o sujeito indígena responde caracterizando 
o seu corpo. Assim, esse corpo, lugar de metamorfoses, configura-
se a identidade do sujeito e, dessa maneira, pode-se compreender 
de certo modo a incidência das metamorfoses nas narrativas dos 
Maraguá.

Em relação ao segundo fator, entendo que é em função da 
natureza do espaço amazônico, lugar de encantarias, que temos a 
profusão hiperbólica de procedimentos metamórficos. A natureza 
caracteriza-se por uma constante mutação e esta peculiaridade 
parece influenciar a forte presença das metamorfoses nas narrativas 
indígenas. Nesse mágico espaço, esses seres metamórficos vivem 
no fundo das águas, no meio da mata intensamente úmida, sob 
o olhar dos indígenas e caboclos, olhar esse que “contempla uma 
realidade visual que ultrapassa os sentidos práticos e penetra numa 
outra margem do real” (PAES LOUREIRO, 2015, p. 135). Um lugar 
encantado povoa-se, assim, de corpos encantados e estes encantam-
se especialmente por meio da fenomenologia das metamorfoses.
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“Ora, o corpo tem uma história”.
Jacques Le Goff e Nicolas Truong

1. Breve introdução, o corpo
De acordo com Jacques Le Goff e Nicolas Truong (2006), a 

história do corpo e sua concepção estabelecem direta relação com 
a sociedade em que esse corpo se situa, no que diz respeito tanto 
à realidade, abrangendo o cotidiano e a excepcionalidade da vida, 
quanto o imaginário. Assim, se o corpo tem uma história, qual a 
história do corpo encantado? Comecemos por pensar o corpo.

Discorrendo sobre a concepção de Aristóteles a respeito dos 
três modos de vida ao alcance da escolha do homem livre, Hannah 
Arendt (2007) assinala que, para os gregos da Antiguidade, a 
condição humana residia na libertação de necessidades corporais 
que vinculavam o ser humano a um estágio biológico semelhante aos 
animais: ser homem significava poder acessar a vida contemplativa, 
afastando-se das tarefas ligadas à sobrevivência do indivíduo, 
atribuição dos escravos e de artesãos livres. 

Os três modos de vida restantes têm em comum 
o fato de se ocuparem do ‘belo’, isto é, de coisas 
que não eram necessárias nem meramente 
úteis: a vida voltada para os prazeres do 
corpo, na qual o belo é consumido tal como é 
dado; a vida dedicada aos assuntos da polis. 
na qual a excelência produz belos feitos; e a 
vida do filósofo, dedicada à investigação e à 

1 Professora Doutora Associada da UERJ. 
GP-CNPq EnLIJ - líder.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5944138062209144. 
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contemplação das coisas eternas, cuja beleza 
perene não pode ser causada pela interferência 
produtiva do homem nem alterada através do 
consumo humano. (ARENDT, 2007, p. 20) 

Em Camões, n’os Lusíadas (1974), já no Renascimento, registra-
se a expressão “misérrima prisão” (Lus.V, 48, v. 8) para caracterizar o 
corpo que retém a alma. O corpo foi, ao longo de séculos, percebido 
como contingência da alma (ou do espírito), aprisionada nesse corpo, 
de que só se liberta pela morte. Hannah Arendt (2007, p. 10) chama 
a nossa atenção para o próprio planeta como prisão para os corpos 
dos homens, desejosos de habitar a Lua – e hoje Marte e o espaço 
sideral –, o que se caracteriza, na visão da escritora, por um duplo 
afastamento: de um deus Pai dos homens e de uma terra Mãe dos 
seres viventes. Assim, percebe-se o corpo ora como instância que 
aprisiona, ora como aprisionado a contingências espaciais, que 
podem se alargar a físicas e histórico-sociais. Voltando a Le Goff e 
Truong, sobre o corpo na Idade Média,

De um lado, o corpo é desprezado, condenado, 
humilhado. A salvação, na cristandade, passa 
por uma penitência corporal. No limiar da Idade 
Média, o papa Gregório, o Grande, qualifica o 
corpo de ‘abominável vestimenta da alma’. O 
modelo humano da sociedade da alta Idade 
Média, o monge, mortifica seu corpo. O uso do 
cilício sobre a carne é o sinal de uma piedade 
superior. Abstinência e continência estão entre 
as virtudes mais fortes. A gula e a luxúria são os 
maiores pecados capitais. (2006, p. 11)

Desprezado e reprimido, esse corpo é igualmente exaltado e 
venerado em plena Idade Média, segundo os mesmos autores. A 
ambivalência pode ser comparada aos dias atuais. Mortificado por 
dietas e jejuns intermitentes para emagrecimento, a fim de que 
se enquadre em modelos exteriores, ou exposto como troféu nas 
mídias sociais contemporâneas, o corpo torna-se, cada vez mais, 
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alvo de preocupações e pesquisas. Para Zygmunt Bauman (2009, p. 
187), a luta pela boa forma é percebida como uma compulsão que 
pode se transformar em vício, causando desordens alimentares: o 
cuidado com o corpo traduz-se não em atenção à saúde pessoal, 
mas em cuidado da boa forma corporal, capaz de habilitar esse 
corpo a usufruir os prazeres que circulam pelo mundo no contato 
com outras pessoas. A boa forma corporal, de acordo com os valores 
sociais, significa a possibilidade de atrair sensações prazerosas. 
Bauman assinala ainda que, face à evidência de que o corpo 
humano geralmente distancia-se da perfeição desejada, emerge 
a necessidade de interferência para consertá-lo ou aperfeiçoá-lo, 
mas o pesquisador alerta de que por vezes a pessoa sequer havia 
percebido tal “defeito” quando se depara com o remédio apregoado 
pela mídia, ou seja, criam-se demandas para as intervenções, 
atingindo o orgulho e a autoconfiança das pessoas, que passam a 
carecer daquele “remédio”:

As clínicas de estética sugerem, para falar só 
no caso de imperfeições do rosto: cirurgia de 
rejuvenescimento facial (facelift), implante de 
silicone nas bochechas, rinoplastia ou cirurgia do 
nariz, correção das orelhas, remoção de bolsas 
nas pálpebras e implante de prótese de silicone 
no queixo. Se o rosto parece estar bom, alguma 
correção pode ser feita nos seios – aumentá-
los, diminuí-los, levantá-los (uplift), correção de 
mamilos. Ou então retoques em outras partes do 
corpo: lipoaspiração, plástica de abdômen total, 
implante de prótese de silicone nas nádegas, nos 
tornozelos, reparação de flacidez dos braços, das 
coxas, estreitamento vaginal, ou ‘ginecomastia’. 
A resposta maciça a essa publicidade (e a pressão 
moral que ela provoca) é quase garantida. 
(BAUMAN, 2011, p. 52-53)

A tecnologia, porém, permite a ilusão do corpo, imagem 
desmaterializada e recomposta em sons e pinchs, redimensionando 



61

O cOrpO em cena

espaço e tempo expandidos pela internet, corpo conectado por 
novos mecanismos e possibilidades de interação social. Para a 
professora Maria Conceição Monteiro (2016), o século XXI assiste 
à massificação de imagens do corpo, cujas peças são comercializadas 
no mercado genético e, acrescentamos, estético. O corpo 
desmaterializado, sintoma da sociedade atual conectada em redes 
graças à internet, protagoniza a arte deste século, em especial a que 
reflete o corpo mecânico feminino. Nesse sentido, o corpo, “já não 
necessita do corpo encarnado nem da presença física, pois agora o 
corpo é imaginado, desejado, de acordo com o cliente. Ele, contudo, 
é sustentado por intermédio do apelo da imaginação, da fantasia do 
ideal” (MONTEIRO, 2016, p. 259). Para Lucia Santaella, o século XXI 
sugere uma nova antropomorfia. Face a um corpo biocibernético, 
fruto de um novo estatuto do corpo humano, híbrido entre o 
orgânico e o maquínico, instauraram-se ideias que “culminaram na 
convicção de que o ser humano já está imerso em uma era pós-
biológica, pós-humana” (2003, p. 182).

Templo da consciência, o corpo é a exterioridade de uma 
presença, a visualidade de uma identidade, sem que esta se reduza 
à imagem projetada. É interessante lembrar que nas cantigas de 
amigo medievais portuguesas, o termo corpo remete e se ajusta à 
própria pessoa, cuja materialidade e existência expressam-se por e 
nesse corpo, enquanto na atualidade ele pode ser metamorfoseado 
em virtualidade por meio de recursos digitais contemporâneos, 
transformado, por vezes, em corpo ilusório, corpo fake, identidade 
off-line (MONTEIRO, 2016, p. 260). É no corpo materializado, porém, 
que manifestamos nossas heranças genéticas e, por conseguinte, 
as cores que nos caracterizam em olhos, cabelos, pele, ainda 
que a evidência de tais marcas - que podem ser modificadas e 
são revestidas por valores culturais - nem sempre definam uma 
identidade. Pelas reações corporais expressamos ainda nossos 
pensamentos, por vezes deixando vir literalmente à flor da pele 
sentimentos que não ousamos proferir em palavras. Nosso corpo 
também nos denuncia.
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Pelo corpo, somos reconhecidos no espaço social que 
habitamos ou atravessamos e, dependendo de nos situarmos 
(ou nos situarem) acima, abaixo ou no meio, segundo uma escala 
normativa de avaliação, portamos os traços da diversidade e, por 
vezes, do estranhamento, ou da igualdade e da inclusão. Altos 
ou baixos, gordos ou magros, bonitos ou feios, há uma gama de 
padrões e nuances, mas há também a tentativa de ajustar os seres 
humanos a uma modelagem que lhes é exterior, demarcando os 
contornos das fronteiras (LOURO, 2000) entre os que a sociedade 
situa no círculo estreito da normalidade e os que estão à margem. 
O corpo sofre as contingências das relações de poder que recaem 
sobre ele, na esteira de Michel Foucault (1977), cerceando suas 
atividades, domesticando, punindo, supliciando esse corpo, 
desmaterializando-o. Ele existe num tempo-espaço, marcado 
essencialmente por significações sociais e culturais que lhe são 
atribuídas, com os quais trava, por vezes, ferrenho combate 
para tentar romper cristalizações aprisionantes. O corpo opera, 
inequivocamente, na alteridade, metamorfose fruto de desejos 
pessoais, da passagem do tempo ou de outras circunstâncias da 
própria existência, referenciando uma identidade. 

2. O corpo encantado na Literatura Infantojuvenil
Ao termo encantamento atribui-se, no sentido dicionarizado, 

duas acepções básicas. A primeira corresponde ao ato ou efeito de 
encantar ou de se encantar, atribuições de um sujeito que exerce o 
fascínio sobre outrem ou sofre essa ação diante de algo ou alguém 
que lhe causa prazer. Um segundo conceito assinala à ligação com 
o sobrenatural, estabelecendo conexão com magia ou feitiçaria 
em razão da qual o ser vivo fica inanimado ou é transformado em 
outro ser.

Nos contos de fadas da tradição é comum histórias construídas 
com base em encantamentos: príncipes são metamorfoseados 
em fera ou animais, como sapo, lagarto, e princesas encantadas 
emergem tanto sob uma aparência que lhes é estranha, quanto 
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aprisionadas, por artes de magia ou por um ser monstruoso, em 
espaços fechados, como cavernas, poços e torres, ou mesmo 
presas ao cumprimento de um destino. A forma do encantamento 
é bastante variável, nem sempre implica metamorfose. Com 
relação aos contos da tradição, a metamorfose relaciona-se 
com frequência à mudança da forma física de uma personagem, 
que transita de uma espécie a outra. É comum personagens 
humanas sofrerem o processo metamórfico transformadas 
em animais; menos comum é a metamorfose em elementos da 
natureza ou acidentes geográficos, como plantas, montanhas, 
rios, lagos. Para Marie-Louise Von Franz (1993), uma personagem 
adentra a situação sobrenatural involuntariamente e mesmo 
quando há alguma responsabilidade de sua parte na maldição 
que recebe, esta é irrelevante. Na opinião da pesquisadora, 
a incidência do encantamento nas narrativas de antanho 
deve-se ao fato de as sociedades primitivas viverem no medo 
constante de enfeitiçamento. Considera-se que “A personagem 
‘encantada’ encontra-se fora de sua esfera ‘natural’, afastada 
de suas características identitárias próprias e submetida à ação 
encantatória, o que pode ocorrer tanto por livre-arbítrio, como 
por determinação de outrem” (MICHELLI, 2015, p. 217).

Embora a expressão “contos de fada” desperte, com bastante 
propriedade, o imaginário humano acerca de narrativas embebidas 
no maravilhoso, algumas narrativas recebem a denominação 
de “encantadas”. O termo encantamento é empregado para 
caracterizar contos impregnados dessa atmosfera feérica, em que 
o sobrenatural emerge em eventos, personagens, objetos sem 
despertar quaisquer estranhamentos, demarcando a presença do 
maravilhoso, na concepção de Todorov (2004). Câmara Cascudo 
(2004), no livro Contos tradicionais do Brasil, separa as narrativas 
que integram o maravilhoso ou o sobrenatural, chamadas de contos 
de fadas ou de magia, como pertencentes à seção dos “Contos de 
Encantamento”. Expressão semelhante é empregada pelo estudioso 
português Consiglieri Pedroso:
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Além da velha e tradicional denominação 
de histórias da carochinha, que é aplicada à 
totalidade dos contos e que talvez tenha origem 
erudita, o povo distingue os contos de fadas, as 
histórias morais, as fábulas e as anedotas.
Os contos de fadas ou de ‘encantos’ são todas as 
narrativas em que o maravilhoso entra como um 
dos elementos mais importantes. (1985, p. 40)

O corpo encantado evidencia, na expressão, um particípio 
passado ou um adjetivo: é um corpo “objeto”, que sofre e vive o 
encantamento perpetrado por outrem ou por si mesmo, ou um 
corpo “sujeito”, que encanta o outro, por vezes subjugando-o 
no fascínio da paixão? No âmbito das narrativas da tradição em 
literatura infantil, encantamento diz respeito, geralmente, à 
personagem que sofre transformação de alguma espécie, mas há 
também, com frequência, a presença do corpo encantador. 

3. O corpo que espanta e o corpo que encanta: 
“A velha esfolada”

Tomamos como exemplo para discorrer sobre o corpo que 
causa repulsa ou atração o conto “A velha esfolada”, encontrado, 
com pequenas variações, no escritor italiano Gianbattista Basile 
(157?-1632), conto intitulado “A velha esfolada” (2018, p. 121-
130), entretenimento décimo da primeira jornada, e nos escritores 
portugueses Teófilo Braga (1843-1924), “A feia que fica bonita” 
(1998, p. 125-126), e Adolfo Coelho (1847-1919), com o título 
“A velha fadada” (conto LXV, 1999, p. 223-224). Outro conto de 
Adolfo Coelho em que ocorre a metamorfose da personagem feia 
em bela, por artes de magia, é “O Retrato da Princesa” (conto 
XLVI, 1999, p. 175-176). 

Os contos em Basile são introduzidos por uma síntese da 
história, à moda de argumento no texto de teatro, que apresenta 
um breve resumo da história: 
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O rei de Fortalezasólida enamora-se pela voz de 
uma velha e, enganado por um dedo chupado, 
fá-la dormir com ele; mas, percebendo as 
rugas, manda jogá-la pela janela, e, ficando 
ela presa numa árvore, sete fadas a enfeitiçam 
transformando-a numa belíssima jovem que o rei 
toma por esposa; mas sua irmã, invejosa de sua 
sorte, para se fazer bela manda que a esfolem e 
morre. (2018, p. 121) 

Nos contos dos três escritores, distinguem-se duas personagens 
qualificadas como feias. Em Basile e Coelho, são duas irmãs, ambas 
também caracterizadas como velhas; em Braga, são avó e neta. 
Segue a descrição em Basile, a mais detalhada:

duas velhotas [que] eram a síntese das desgraças, 
o protocolo das deformidades, o livro mestre 
da feiura. Tinham os cabelos desgrenhados e 
eriçados, a fronte nodosa e com verrugas, os 
cílios retorcidos e espetados, as pálpebras grossas 
e caídas, os olhos murchos e revirados, as faces 
amareladas e enrugadas, a boca deformada 
e torta, e por fim uma barba de cabrito, o 
peito peludo, as costas corcundas, os braços 
engelhados, as pernas aleijadas e arqueadas e os 
pés em gancho. (2018, p. 121-122)

Além dos traços físicos acompanhados por adjetivos 
pejorativos, o comportamento das personagens é igualmente 
alvo do escárnio da narradora basiliana, num exagero descritivo 
que lembra o tom parodístico: as duas irmãs reclamavam de tudo, 
como de uma flor de jasmim que, caída, seria capaz de provocar 
um caroço na cabeça, ou um papel rasgado machucar lhes as 
costas. Tal fato é interpretado pelo rei como excesso de fragilidade 
e, consequentemente, delicadeza, nascendo-lhe o desejo de 
conhecer a dona de tão bela voz que de tudo resmungava. Quanto 
mais ele suplicava por ver, menos elas se davam a conhecer, 
aumentando ainda mais o desejo do rei: “Assim, quando um dia o 
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rei lamentava-se à janela, disseram-lhe pela fechadura da porta, 
com uma vozinha triste, que o maior favor que podiam fazer era, 
dentro de oito dias, mostrar-lhe apenas um dedo da mão.” (2018, 
p. 123). A irmã mais velha conseguiu “desenrugar” melhor o dedo 
e mostrá-lo ao rei. Mais apaixonado ainda, ele reclamou o resto 
do corpo.

A narrativa deixa claro que pedido de rei é uma ordem que, 
não cumprida, se transforma em cólera. Por causa disso, uma delas 
acedeu, pedindo para ser recebida no leito real à noite e sem velas, 
para que sua nudez não fosse contemplada, índice de pudor que 
camuflava a intenção de não oferecer ao rei o corpo desnudo velho. 
O rei concordou, mas o tato descobriu a verdade: indignado pelo 
que considera um logro, ele determina que seus serviçais a joguem, 
nua, no jardim.

As personagens de Adolfo Coelho são apresentadas como 
velhas e muito feias, mas desejosas de se casarem. Tal como as 
personagens de Basile, viviam escondidas do contato social, por 
causa da feiura, mas colocavam anúncios à porta sobre a intenção 
de casamento, assegurando que só apareceriam no momento das 
bodas. Surgiu um interessado e realizou-se o casamento com uma 
delas, que se apresentou bonita para o evento graças a toda sorte 
de artifícios, de que ela se desfez no quarto com o marido, ficando 
feia como a noite. Ele empurrou a esposa, que caiu pela janela, 
ficando presa numa telha.

A história de Teófilo Braga segue o mesmo padrão: o rei foi 
logrado pela avó, que lhe garantira ser a neta muito linda. Ao ver a 
moça, “feiíssima e desengraçada” (1998, p. 125), o rei a trancou na 
varanda, nua, em meio ao frio e à escuridão da noite.

Em todos os contos, as protagonistas femininas são punidas 
por sua feiura e ficam expostas em áreas externas, algumas 
suspensas no ar, de tal sorte que são vistas por fadas que 
passam pelo local, transformando-as em jovem de rara beleza, 
além de ricamente adornada em Basile. No dia subsequente, ao 
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verificar se a personagem lançada fora do quarto havia morrido, 
as personagens masculinas (o marido, em Coelho, ou o rei, nas 
demais) se depararam com uma bela jovem, desculpando-se pelo 
erro cometido. O destino do par é selado pela harmonia entre 
ambos, com o casamento nas histórias de Basile e Teófilo Braga.

A narrativa não termina, porém, na boa sorte da personagem 
que sofre a metamorfose e, encantada pelas fadas, encanta o 
outro com sua beleza. O desdobramento ocorre com a inveja da 
irmã ou da avó, que permanece velha e feia, e deseja saber o que 
ocorrera à outra, que se tornara tão bonita. Em Teófilo Braga e 
Adolfo Coelho, uma troca de fonemas é a causa da morte da não 
contemplada pela ação das fadas: a neta ou irmã, inquirida sobre 
o que ocorrera, responde “Fadaram-me”, ao que a outra, surda, 
entende, “Esfolaram-me”. Em Basile, de tanto ser importunada pela 
irmã no banquete de casamento, a noiva rejuvenescida responde 
que foi esfolada. Nos três contos, a personagem idosa e feia, 
almejando igual sorte que a irmã ou neta, recorre ao serviço de um 
barbeiro para ser esfolada. A despeito da recusa do profissional, a 
personagem insiste e morre de forma trágica, esfolada.

Nos contos, integrantes de uma mesma variante, observa-se a 
importância dada ao corpo belo e jovem, que atrai e encanta, enquanto 
o corpo velho causa repulsa, independentemente das virtudes do ser 
que o habita. Jean Delumeau (1989) reflete acerca dessa polaridade, 
existente durante o período da Renascença e do Barroco, afiançando 
que não há surpresa em o corpo feminino jovem e belo provocar 
deleite, enquanto o espetáculo da decrepitude causa repulsa. O 
questionamento do pesquisador ilumina outro aspecto: 

Mas o que merece mais atenção é o que se 
escondia por trás do medo da mulher velha e feia. 
Em um tempo em que o neoplatonismo em moda 
ensinava que beleza é igual a bondade, acreditou-
se logicamente – e esquecendo as esgotantes 
servidões da maternidade - que a decadência 
física significava malignidade. (1989, p. 348)
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As velhas, em que se incluem também as viúvas, eram 
frequentemente associadas a bruxas, particularmente pela 
decrepitude física. Delumeau, referindo-se à demonização da 
figura feminina na época citada, assinala que a mulher velha e feia 
acionava um imaginário em que era percebida como a encarnação 
do vício, a aliada de Satã, a imagem da morte, despertando medo e, 
consequentemente, a rejeição social.

Umberto Eco, em História da feiúra (2007), evidencia o quanto 
os conceitos de belo e feio são relativos e dependem de períodos 
históricos ou mesmo de diferentes culturas, por vezes também 
de critérios políticos e sociais, em vez de somente estéticos. No 
capítulo sobre A feiura da mulher entre a Antiguidade e o Barroco, 
Eco cita Patrizia Bettella, na obra The ugly woman, que analisa da 
Idade Média ao período barroco, identificando três fases distintas 
no desenvolvimento do tema que orienta o livro:

Na Idade Média, há muitas representações da 
velha, símbolo da decadência física e moral, em 
oposição ao elogio canônico da juventude como 
símbolo de beleza e pureza; no Renascimento, 
a feiura feminina torna-se, antes, objeto de 
divertimento burlesco, com o elogio irônico de 
modelos que se afastam dos cânones estéticos 
dominantes; o período barroco chega, por fim, a 
uma avaliação positiva das imperfeições femininas 
como elementos de atração. (ECO, 2007, p. 159)

Registre-se que há ainda a referência ao corpo negro no 
âmbito da exclusão. No conto do escritor Adolfo Coelho, ao 
desfazer-se dos artifícios que disfarçavam seu corpo, a mulher 
tornou-se feia como a noite; em Teófilo Braga, a moça presa ao 
relento, na varanda, é descrita como uma “rapariga nua, negra e 
feia” (1998, p. 126). Em nota ao conto, Braga alude ao mito das 
duas irmãs, a Noite e a Aurora.

Em todas as narrativas, a configuração da personagem em 
sua identidade social liga-se diretamente à aparência física. 
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A metamorfose operada pelas fadas promove a aceitação da 
anteriormente mulher velha e feia. A beleza funciona como o 
padrão de aceitação e a feiura, de rejeição. Sobre esse aspecto, 
a narradora do conto de Basile, Iacova, também ela muito feia e 
decrépita, alerta para a tirania da beleza imposta às mulheres – e 
por elas aceita –, ao mesmo tempo em que tece sua crítica mordaz 
tanto à vaidade das jovens quanto à falta de senso das velhas: 

O maldito vício de parecer belas, incrustrado 
em nós mulheres, nos leva a um ponto em que 
para dourar a moldura da fronte avariamos o 
quadro do rosto, para pintar as rugas da carne 
arruinamos os ossos dos dentes e para dar luz 
aos membros cobrimos a vista de sombras, 
pois, antes de chegar a hora de pagar tributo 
ao tempo, temos ramela nos olhos, rugas nas 
faces e falta de molares. Mas se merece censura 
uma jovem que vaidosa demais se dá a essas 
frivolidades, quanto mais é merecedora de 
castigo uma velha que, querendo competir com 
as moças, atrai o escárnio das pessoas e arruína 
a si mesma, como estou para lhes contar se me 
derem um pouquinho de ouvidos. (2018, p. 121)

Cabe ainda destacar a ação sobrenatural de personagens 
também femininas: as fadas, as artífices da transformação 
sobrenatural na restauração da juventude. Em Coelho, as fadas 
imaginam que a personagem se encontra em tal situação por ser 
feia e se apiedam dela: “Coitada! Estás aí talvez por seres feia. 
Pois eu te fado para que sejas a cara mais linda que haja!’ A velha 
tornou-se lindíssima e de rara formosura” (1999, p. 223). Já em 
Braga, a ação das fadas deve-se à gratidão: atarefadas com a 
distração de um príncipe que perdera o riso, ele começa a gargalhar 
ao ver a moça nua na varanda. As fadas beneficiam a rapariga 
com a beleza por ter sido ela a responsável pelo riso do príncipe 
e, consequentemente, pelo fim do encargo delas, ainda que tal 
passagem mais acentue o escárnio que recai sobre a personagem 
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feminina feia, idosa e em situação vulnerável. Em Basile, é 
também o riso que provoca, nas fadas, a vontade de transformar 
a personagem feia, devido ao ‘belo espetáculo’ que lhes fora 
proporcionado pela mulher, balançando num galho de figueira, 
presa pelos cabelos: “para pagar esse divertimento e esse prazer, 
cada uma [das fadas] lhe deu um encantamento, dizendo uma a 
uma que ela podia se tornar jovem, bela, rica, nobre, virtuosa, 
bem quista e afortunada” (2018, p. 127). A figura feminina nos 
contos – nua, velha, feia e negra – torna-se mais risível, que 
digna de piedade e como acentua Eco, já citado, a feiura feminina 
transforma-se em motivo de divertimento burlesco e atração.

Por último, uma questão emerge quanto a outra personagem 
que permanece velha e deseja igual sorte à da irmã ou neta. O 
destino – representado pelas fadas, a ele associadas (MICHELLI, 
2013) – beneficia apenas uma das mulheres, aquela que correu 
risco ao aceitar a corte real ou o casamento, todas tentando 
esconder sua verdadeira aparência e sendo expostas a perigo 
mortal. A personagem não bafejada pela sorte assinala a inveja, 
como se lê no prólogo em Basile. Ela não só insistia em saber a 
razão da metamorfose da irmã, como tornou-se inconveniente ao 
interrogá-la quando ela se encontrava ao lado do marido, de quem 
desejava esconder a verdade de sua transformação. Em Basile, a 
recém jovem esposa aconselhou a irmã a aproveitar o banquete 
de casamento, pois teriam tempo para conversar mais tarde, mas, 
face à ansiedade da outra, respondeu-lhe que fora esfolada, o 
que foi compreendido em sentido literal. Em Coelho e Braga, a 
surdez da personagem que se manteve velha responde pelo mal 
entendido. Em todos os três contos, pode-se destacar a falta de 
bom senso da personagem feminina, mesmo diante da recusa dos 
barbeiros: na ânsia de recuperar a juventude perdida a qualquer 
preço, elas se submetem a um procedimento trágico que lhes tira 
a própria vida. 
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4. O corpo na tensão entre o humano e o inumano: 
“Entre as folhas do verde O”

Na literatura principalmente infantil é bastante frequente 
a presença de contos do chamado ciclo da noiva-noivo animal, 
assim nomeado por Bruno Bettelheim (1980). “A Bela e a Fera”, na 
versão de Madame de Beaumont, é uma história paradigmática 
do ciclo, difundida algumas vezes nas telas de cinema. Um dos 
eixos possíveis de leitura da história francesa é o repulsivo ser, de 
aparência monstruosa, despertar o amor devido a seu caráter: Bela 
aceita casar-se com Fera como ele é, com a aparência animalesca, 
quando só então ele se transforma no belo príncipe que era antes 
da maldição.

A contrapartida feminina também existe com a noiva-animal, 
como, por exemplo, “A Cara de Boi” (1998, p. 83-85) e “A Noiva 
Formosa” (1998, p. 131-132), em Teófilo Braga; “A Aranha” (conto 
XXVI, 1985, p. 177-179) e “A Carrapatinha” (conto XXVII, 1985, p. 
181-183) em Consiglieri Pedroso, ou “A Princesa Jia” (2004, p. 60-
63) e “A Princesa Serpente” (2004, p. 92-94) em Câmara Cascudo, a 
título de alguns exemplos.

Nessas narrativas, a personagem apresenta-se geralmente sob 
a forma animal ou animalesca quando encantada, vindo a recuperar 
a forma original antropomórfica graças às virtudes do par com 
que se casa, quase sempre, ao final da narrativa. O corpo sofre o 
encantamento como malefício, como punição, por algo na maioria 
das vezes não enunciado na narrativa.

Um conto de Marina Colasanti, escritora que mantém a 
ambiência dos contos de fadas entre nós, instaura, porém, novas 
possibilidades de leitura. O conto intitula-se “Entre as folhas do 
verde O”, e faz parte da obra Uma ideia toda azul, publicada em 
1979 (p. 37-41). Na história, o príncipe captura um ser híbrido, 
uma moça metade mulher, metade corça. A ambiguidade do corpo 
feminino e da identidade de cada parte desperta sentimentos 
paradoxais e ambivalentes no príncipe: “A mulher ele queria amar, 
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a corça ele queria matar” (1979, p. 39). Desejava se aproximar 
da linda moça, mas temia que ela fugisse, devido à agilidade de 
corça. Lançou uma flecha na pata direita e, antes que ela pudesse 
retirar o artefato, segurou-a e chamou seus homens e cães. Entre 
a beleza feminina estampada no rosto da moça e o corpo insólito 
de corça, vence a atração pelo belo. Ela foi conduzida ao castelo, 
um médico tratou do ferimento.

Aprisionada num quarto, o príncipe, único detentor da chave 
daquela porta, visitava-a todos os dias. Um se apaixonou pelo outro, 
mas, apesar do sentimento, a distância os separava: “a corça-mulher 
só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do 
palácio.” (1979, p. 40). Cada qual desejava inserir integralmente o 
companheiro no seu universo existencial: ela, na floresta, com seus 
pássaros e flores; ele, no castelo, oferecendo-lhe roupas e joias. 
A polarização persiste em mundos que expressam, de um lado, a 
simplicidade da vida animal, primitiva, em contato com a natureza; 
de outro, a cultura, marcada pela presença humana na produção de 
bens caracterizados, especialmente, pela riqueza material.

Cada qual conhece seres mágicos hábeis, capazes de operar a 
metamorfose no outro: o príncipe pode recorrer a um feiticeiro, 
habilitado a fazer com que ela vire mulher; a corça-mulher tem a 
Rainha das Corças, que daria quatro patas e um belo pelo castanho 
ao amado. Ele é apresentado como o detentor do poder – possuía a 
chave da porta que aprisionava a corça-mulher, transformando-se 
em seu dono. Ela não tinha como expressar seus desejos, não tinha 
o “segredo da palavra” (1979, p. 40).

O príncipe entendeu a primeira lágrima que rolou dos olhos 
dela como sinal de querer pertencer ao mundo da corte: a leitura 
equivocada contaminou-se do próprio desejo. Um feiticeiro 
transformou a corça em mulher e a narrativa evidencia a violência 
sofrida pela personagem: “Quando a corça acordou, já não era mais 
corça. Duas pernas só e compridas, um corpo branco.” (1979, p. 
40). O príncipe ajudou-a a se erguer, cobriu-a de roupas e joias e os 
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mestres de dança foram requisitados para ensiná-la a andar, como 
se isso fora suficiente para lhe fazer feliz. Ela, porém, “Só não tinha 
a palavra. E o desejo de ser mulher.” (1979, p. 41). Simbolicamente, 
observa-se a personagem feminina silenciada diante dos desejos 
e poder masculinos, violentada em sua natureza e identidade 
originalmente híbrida.

No conto ressoa “A Pequena Sereia”, de Hans Christian 
Andersen (1978, p. 83-107), com a fundamental diferença de 
que, na narrativa do escritor dinamarquês, a metamorfose do ser 
híbrido é desejada e buscada: a sereia pede à bruxa do mar que lhe 
conceda a forma humana, com pernas em vez de cauda de peixe. 
Ela deseja alterar sua configuração marinha a fim de ingressar no 
mundo do amado, ainda que perca a capacidade de se expressar 
pela voz, pagamento exigido pela bruxa para realizar o serviço, e 
cada passo signifique uma dor extrema.

O desenlace do conto colasantiano assegura a separação do 
casal, com a fuga da agora moça para a floresta, onde assume 
exclusivamente a forma animal com a ajuda da Rainha das Corças, 
única maneira de não mais correr o risco de ser aprisionada 
no desejo do outro. O epílogo não assinala o final tradicional do 
par de amantes – casaram-se e viveram felizes para sempre –, 
antes garantindo a singularidade de cada um, especialmente da 
personagem feminina, que opta por sua identidade animal: “O sol 
ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só corça, não mais 
mulher. E se pôs a pastar sob as janelas do palácio.” (1979, p. 41).

O cerne da narrativa parece residir tanto na dualidade animal-
humano, como na afirmação de ser. A busca da convivência entre 
o par amoroso não se estabelece pela aceitação das diferenças, 
mas pela obrigatoriedade de um abdicar de sua natureza, 
ingressando no universo do outro. A percepção do caráter híbrido 
da personagem feminina, expressa na metade humana e metade 
animal, provoca o dilema de cada um dos protagonistas desejar 
a transformação do outro. A corça-mulher, porém, não detinha 
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a palavra por meio da qual pudesse expressar seus desejos e 
sentimentos, tampouco lhe foi franqueada a porta aberta para 
que pudesse escolher sair ou permanecer no castelo. Detendo a 
fala, sinal também de poder e domínio, é o príncipe quem urde a 
mudança do outro, arvorando-se igualmente o direito de falar e 
decidir pela corça-mulher, tendo como referencial a sua própria 
imagem e realidade: afiança, de certa forma, a superioridade 
humana sobre a animal, parte eliminada. A esse respeito, Guacira 
Lopes Louro esclarece: 

Os grupos sociais que ocupam as posições 
centrais, ‘normais’ (de gênero, de sexualidade, de 
raça, de classe, de religião etc) têm possibilidade 
não apenas de representar a si mesmos, mas 
também de representar os outros. Eles falam 
por si e também falam pelos ‘outros’ (e sobre os 
outros); apresentam como padrão sua própria 
estética, sua ética ou sua ciência e arrogam-se 
o direito de representar (pela negação ou pela 
subordinação) as manifestações dos demais 
grupos. Por tudo isso, podemos afirmar que 
as identidades sociais e culturais são políticas. 
(LOURO, 2000, p. 18-19)

A corça-mulher, agora apenas mulher, no entanto, opta por 
manter a identidade animal, inscrevendo-se como sujeito de seus 
próprios desejos. Ela abdica de viver em uma sociedade a qual não 
pertence: por mais que houvesse paixão ou amor pelo príncipe, 
falta-lhe o sentimento de pertencimento àquela realidade.

No conto, o sobrenatural é também extinto. A corça-mulher 
não sobrevive: pelo desejo do outro, é transformada em mulher; 
por escolha própria da personagem, assegura-se a prevalência 
da corça. O processo de dominação masculina, essencialmente 
racional, impõe a eliminação da natureza, ocorrendo a dissolução 
de uma convivência amorosa entre desiguais, diferença que aponta 
para o binômio natureza-cultura, animal-humano. A fuga do palácio 
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e o retorno à condição animal assinalam que o enamoramento 
inicial não sobreviveu às mudanças que precisaria enfrentar no 
palácio, diferentemente da personagem de Andersen. Por seu 
turno, a metamorfose pode ser um castigo, quando imposta, ou 
uma conquista positiva, quando assegura a identidade de ser, 
libertando a personagem de amarras sociais não desejadas.

Nas narrativas da tradição do ciclo noivo ou noiva-animal, a 
animalidade de qualquer um dos membros do par é vencida pela 
metamorfose final: a personagem amaldiçoada é redimida de sua 
aparência animalesca e, geralmente, repulsiva, recuperando a 
forma original humana. Segundo Marie-Louise Von Franz (1993, 
p. 48), um ser humano transformado em animal aponta para 
um estágio regredido, por estar ausente de sua própria esfera 
instintiva. Corroborando essa visão, Márcia Seabra Neves reforça 
a ideia de que o ser humano se define por meio da impugnação 
da animalidade, “da rejeição enfática da nossa própria natureza 
animal, sintomática, sem dúvida, do temor suscitado pelo retorno 
involuntário a um estado de bestialidade primeva” (2014, p. 100). 
No conto de Marina Colasanti, polarizam-se duas realidades 
aparentemente antagônicas, que se aproximam pelo interesse 
mútuo das personagens do príncipe e da corça-mulher. A liberdade 
e a singeleza da corça, em sua igualmente fragilidade e aparente 
impotência, contrastam com a figura de poder do príncipe, que lê 
equivocadamente os sinais emitidos por alguém que não detém o 
segredo da palavra, violando o corpo do outro. O conto favorece a 
interposição de novas questões: 

Assim, em tempos de fratura do humano, a 
literatura contemporânea parece assombrada 
por uma demanda da humanidade do homem, 
coincidente com uma renovada percepção 
das relações entre o humano e o não-humano. 
Com efeito, o animal surge, desde as origens, 
investido de uma alteridade radical, em relação 
à qual o homem se define, por denegação, a si 
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próprio, representando, por um lado, aquele 
seu quase semelhante, reminiscência nostálgica 
de um substrato de natureza perdida, e, por 
outro, a parte mais arcaica e instintual do 
humano, aquela onde se ocultam as suas pulsões 
indómitas. (NEVES, 2014, p. 100)

A metamorfose final da corça-mulher em apenas e tão 
somente corça, tendo experimentado a aparência humana, 
ratifica a escolha pela forma animal, numa aliança definitiva com 
a identidade que a singulariza. 

Considerações finais: corpos metamórficos
Neste percurso, intentou-se destacar como a metamorfose, 

operada em corpos que assustam ou encantam, propicia 
construções identitárias cambiantes em contos passíveis de serem 
lidos por crianças e jovens, bem como por adultos. O corpo mais 
que prisão da alma ou mero receptáculo de um ser, objeto a ser 
usado e mágica ou cirurgicamente corrigido em seu desgaste (uma 
vez que ainda não é possível a substituição por descarte), carece de 
ser descoberto como aquele que abriga o espírito de cada ser, uma 
identidade construída por meio de trocas, de vivências, de assunções.

Encantado ou deformado, em convivência pacífica ou em 
guerra com a aparência que projeta, o corpo, aceite ou rejeitado, 
é a única morada que carregamos conosco aonde quer que vamos. 
Essa visão justifica o cuidado e o carinho com o corpo, próprio e 
alheio, cuidado que não significa submissão a um padrão estético 
induzido exteriormente. São corpos encantados e encantadores, 
corpos que se modificam com as experiências ao longo do tempo 
e trazem as marcas da história vivida como um pergaminho nem 
sempre facilmente decifrável. Corpos metamórficos, assinalando 
igualmente identidades fluidas, plurais, capazes de se reinventar.

E o que significa a metamorfose se não a contínua transformação 
a que estão sujeitos os corpos e os espíritos ou psiques das 
personagens nas narrativas – e dos seres humanos no fluxo inerente 
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à vida? A metamorfose é a contingência do viver, entendido como 
verbo – ação e palavra –, pois assim como os corpos encantam, 
sofrem encantamentos e se metamorfoseiam, a narrativa igualmente 
é capaz de encantar e de se metamorfosear em novas tessituras: 

O encantamento também universaliza os cenários 
das narrativas, oculta interesses, crenças e 
desejos sob imagens brilhantes e sedutoras, que 
são em si uma forma de camuflagem, tornando 
possível emitir verdades rudes, de ousar dizer o 
que se deve calar. (WARNER, 1999, p. 19)
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transMUtaÇÃo de CorPos e esPaÇos eM 
“o hoMeM do BonÉ CinZento”, 

de MUrilo rUBiÃo1

Flavio GarCía2

“O homem do boné cinzento” foi publicado em O ex-mágico 
(1947), juntamente com “O ex-mágico da Taberna Minhota”, “A 
Casa do Girassol Vermelho”, “O pirotécnico Zacarias”, “Bárbara”, 
“Mariazinha”, “Elisa”, “A noiva da Casa Azul”, “A cidade”, “Alfredo”, 
“Marina, a intangível”, “Os três nomes de Godofredo”, “O bom 
amigo Batista”, “Memórias do contabilista Pedro Inácio” e “Ofélia, 
meu cachimbo e o mar”. Na opinião de Antonio Candido, “[c]om 
o livro de contos O ex-mágico, […] instaurou-se no Brasil a ficção 
do insólito absurdo” (CANDIDO, 1987, p. 208) e antecipou-se, em 
vinte anos, no Brasil, com a obra de Murilo Rubião, o surgimento 
e o desenvolvimento do realismo maravilhoso latino-americano, 
que se atribui à publicação mundo afora de Cem anos de solidão, 
do colombiano Gabriel García Márquez, a partir de 1967, data da 
edição originária.

Maria Cristina Batalha defende que, embora o ficcionista 
mineiro não seja frequentemente associado ao realismo 
maravilhoso, não seria absurdo vinculá-lo a essa vertente da 
ficção, pois, sob sua ótica, haveria:

aproximações possíveis, sobretudo quando 
pensamos que, nos contos de Rubião, não há 
incompatibilidade entre a leitura empírica 
da realidade construída pelo narrador ou 

1 Este texto foi produzido em coautoria com Juliana Cavalcante do Amaral, 
bolsista do projeto PIBIC-UERJ/CNPq “Figuração de personagens-título na contística 
de Murilo Rubião” (2020 – 2022).

2 Professor Doutor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
GP-CNPq Nós do Insólito - líder. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4242057381476599. 
Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0761-8092. 
E-mail: flavgarc@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/4242057381476599
https://orcid.org/0000-0003-0761-8092
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personagem – e que representa aquilo 
que parece consenso para o leitor – e os 
acontecimentos que extrapolam essa mesma 
realidade, sendo essa ‘realidade outra’ 
percebida sem espanto nesse universo ‘mágico’. 
De fato, se os acontecimentos que se afiguram 
como ‘surreais’ ou ‘impossíveis’ para nós, 
leitores, para os personagens, esses fenômenos 
insólitos não causam espanto e fazem parte de 
uma mesma realidade. (BATALHA, 2021, p. 20)

Batalha observa ainda que não seria descabido traçar um 
paralelo entre a obra de Rubião e a de Kafka, como o multiartista e 
intelectual paulistano, Mário de Andrade, figura de proa na Semana 
de Arte Moderna, que balançou os padrões e as expectativas 
nacionais em 1922, teria percebido. Em carta enviada a Rubião, 
Andrade advertia-lhe que “o mais estranho é o seu dom forte de 
impor o caso irreal. O mesmo dom de um Kafka: a gente não se 
preocupa mais, e preso pelo conto, vai lendo e aceitando o irreal 
como si fosse real, sem nenhuma reação mais” (Andrade, 1943, 
apud MORAES, 1995, p. 32).

Pode-se dizer que a obra de Rubião situa-se no fantástico 
contemporâneo, em oposição ao clássico ou tradicional, visto que, 
conforme Tzvetan Todorov, “[c]om Kafka, somos pois confrontados 
com um fantástico generalizado” (1992, p. 182), ou, segundo 
Renato Prada Oropeza, que o discurso fantástico contemporâneo 
corresponde a um gênero cujo elemento central e característico de 
sua configuração semiótica é o insólito (2006, p. 56).

Em “O homem do boné cinzento”, podem-se observar 
a actorialização e a espacialização insólitas, dois dos quatro 
procedimentos semionarrativos que Prada Oropeza aponta como 
próprios à ficção fantástica emergente a partir segunda para a 
terceira década do século XX. Para ele, esses textos “renovam 
ou, melhor, fundam ‘outro tipo’ de literatura fantástica” (PRADA 
OROPEZA, 2006, p. 56). O estudioso defende que essas narrativas 
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expressam evidentemente uma tensão semântica entre a 
codificação realista – o que se espera encontrar com base nos 
referentes do mundo empírico – e o que se dá, de fato, no mundo 
discursivo-textual. Nesse sentido,

A instauração da incoerência, frente à 
racionalidade imanente no sistema literário real-
naturalista, que conduziria determinada narrativa 
ao universo da literatura fantástica, na visão de 
Prada Oropeza, seria produto de procedimentos 
de construção discursiva, implicando eleição de 
estratégias. Trata-se da subversão intencional 
dos ‘elementos da discursivização’, por ele 
distribuídos em ‘temporalização’ – aludindo à 
categoria tempo –, ‘espacialização’ – a espaço 
–, ‘actorialização’ – à personagem – e ‘níveis 
de relação pragmática’ – às relações entre 
autor e leitor, sujeitos, e narrativa, objeto, 
que promoveriam a manifestação do insólito. 
(GARCÍA, 2014, p. 36-37)

É lícito aproximar a actorialização da figuração de personagens, 
“um processo ou um conjunto de processos discursivos e 
metaficcionais que individualizam figuras antropomórficas, 
localizadas em universos diegéticos específicos, com cujos 
integrantes aquelas figuras interagem, enquanto personagens” 
(REIS, 2018, p. 165). Interferem na composição de personagens, 
nomes e sobrenomes possíveis apelidos ou alcunhas, sentimentos, 
ações que desempenham e sofrem, opiniões, medos, angústias, 
caracterizações e descrições física e psicológica etc, ou seja, uma 
infinidade de procedimentos discursivo-textuais.

De acordo com Carlos Reis:

Dizemos da figuração que é dinâmica, gradual e 
complexa, significando isto três coisas: primeira, 
que normalmente ela não se esgota num lugar 
específico do texto; segunda, que ela se vai 
elaborando e completando ao longo da narrativa; 
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terceira, que, por aquela sua natureza dinâmica, 
a figuração não se restringe a uma descrição de 
personagem, nem mesmo a uma caracterização, 
embora esta possa ser entendida como seu 
componente importante. Assim, a figuração 
deve ser encarada como um macrodispositivo 
mais amplo, englobante e consequente do que a 
caracterização. (2018, p. 166)

Conforme Prada Oropeza, a actorialização implicaria figuração 
de uma personagem “que se antepõe ao ‘real’” (2006, p. 59,), que 
nega “as convenções do realismo” (2006, p. 59) e/ou que manifesta 
“uma dupla ou indefinida identidade” (2006, p. 59).

A espacialização, de acordo com Prada Oropeza (2006), refere-
se à figuração do espaço – a sistemática operacional propositiva 
para o termo-conceito figuração se pode ampliar para as demais 
categorias da narrativa. A composição do espaço, sob sua visão, é 
corrompida, subvertendo-se a relação existente entre “o ‘mundo’ 
da personagem” (PRADA OROPEZA, 2006, p. 59) e o espaço que se 
tem por pretenso real no mundo de base referencial.

A fim de operacionalizar uma leitura de possíveis transmutações 
de corpos e espaços em “O homem do boné cinzento”, recorrer-
se-á a Ozíris Borges Filho, apropriando-se de sua aplicação 
metodológica da topoanálise, que abrange diferentes abordagens 
do espaço. Para Borges Filho,

inferências sociológicas, filosóficas, estruturais, 
etc., fazem parte de uma interpretação do espaço 
na obra literária. Ela também não se restringe à 
análise da vida íntima, mas abrange também a 
vida social e todas as relações do espaço com a 
personagem seja no âmbito cultural ou natural. 
(2020, p. 24)

A topoanálise seria, portanto, “a investigação do espaço em 
toda a sua riqueza, em toda a sua dinamicidade na obra literária. O 
topoanalista busca desvendar os mais diversos efeitos de sentido 
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criados nos espaço pelo narrador: psicológicos ou objetivos, sociais 
ou íntimos, etc” (BORGES FILHO, 2020, p. 25).

Borges Filho defende que, em textos literários, a construção e 
a criação do espaço teriam diversos propósitos e finalidades, como:

Influenciar as personagens e também sofrer suas 
ações (2020, p. 28);
Propiciar a ação (2020, p. 30);
Situar a personagem geograficamente (2020, 
p. 30);
Representar os sentimentos vividos pelas 
personagens (2020, p. 30);
Estabelecer contraste com as personagens 
(2020, p. 31);
Antecipar a narrativa. (2020, p. 31)

Em relação “Influenciar as personagens e também sofrer 
suas ações”, Borges Filho reconhece que, em certas narrativas, 
é a personagem que influencia o espaço, transformando-o e 
“transmitindo-lhe suas características ou não” (2020, p. 30).

Segundo Reis, o espaço:

é uma categoria narrativa do âmbito da história, 
constituindo nela o cenário de enquadramento 
dos acontecimentos que integram a ação; 
normalmente, é num determinado espaço 
narrativo que as personagens se movimentam 
e protagonizam os eventos que nele têm lugar. 
(2018, p. 111)

O espaço pode, também, referir-se a “atmosferas sociais 
(espaço social), [...] a componentes culturais (espaço cultural) ou, 
mais remotamente, a vivências íntimas (espaço psicológico)” (REIS, 
2018, p. 111). 

Seguindo-se as funções do espaço propostas por Borges Filho, 
pode-se dizer que, em “O homem do boné cinzento”, o espaço 
influencia a personagem a agir de determinada maneira. Artur, 
irmão da personagem-narrador – Roderico –, passa a espreitar, 
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todos os dias, Anatólio, “o homem do boné cinzento”, que veio 
habitar o prédio de um hotel abandonado, localizado do outro lado 
da rua em relação à sua casa:

Artur passava o dia espreitando-o, animado 
por uma tola esperança de vê-lo surgir antes da 
hora predeterminada. Não esmorecia, vendo 
burlados os seus propósitos. A sua excitação 
crescia à medida que se aproximava o momento 
de defrontar-se com o solitário inquilino do 
prédio vizinho. (RUBIÃO, 2010, p. 152)

Além disso, o espaço propicia muitas das ações das 
personagens. Anatólio ocupa o prédio que se localiza defronte 
à casa de Artur, podendo ser visualizado por sua janela: “[...] 
diariamente, às cinco horas da tarde, com absoluta pontualidade, 
[Anatólio] aparecia no alpendre, acompanhado pelo cachorro” 
(RUBIÃO, 2010, p. 152).

O espaço também situa as personagens geograficamente. 
Logo no início do conto, Roderico descreve o espaço em que se 
desenrola a ação do conto antes da chegada de seu novo vizinho:

O culpado foi o homem do boné cinzento. Antes 
da sua vinda, a nossa rua era o trecho mais 
sossegado da cidade. Tinha um largo passeio, 
onde brincavam crianças. Travessas crianças. 
Enchiam de doce alarido as enevoadas noites de 
inverno, cantando de mãos dadas ou correndo 
de uma árvore a outra. (RUBIÃO, 2010, p. 151). 

O espaço representa, igualmente, sentimentos vividos pelas 
personagens:

A nossa intranquilidade começou na madrugada em 
que fomos despertados por desusado movimento 
de caminhões, a despejarem pesados caixotes 
no prédio do antigo hotel. [...] A quantidade de 
volumes, empilhados na espaçosa varanda do 
edifício, permitia suposições menos inverossímeis. 
(RUBIÃO, 2010, p. 151)
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Artur inquieta-se diante dos sinais da iminente mudança do 
novo vizinho. “Nervoso, afirmava que as casas começavam a tremer 
e apontava-me o céu, onde se revezavam o branco e o cinzento. 
(Pontos brancos, pontos cinzentos, quadradinhos perfeitos das duas 
cores, a substituírem-se rápidos, lépidos, saltitantes.)” (RUBIÃO, 
2010, p. 151).

O espaço, primeiramente descrito como tranquilo, passa 
a se modificar a partir dos sinais da mudança de Anatólio para o 
local e da iminência de sua chegada. Ademais, há uma articulação 
entre o corpo da personagem e o espaço da narrativa, isto é, uma 
articulação entre actorialização e espacialização insólitas. Quando 
Anatólio enfim chega à rua em que se passa a narrativa, “[c]obria-
lhe a cabeça um boné xadrez (cinzento e branco) e entre os dentes 
escuros trazia um cachimbo curvo. Os olhos fundos, a roupa 
sobrando no corpo esquelético e pequeno, puxava pela mão um 
ridículo cão perdigueiro” (RUBIÃO, 2010, p. 151). 

O boné xadrez cinzento e branco – uma metonímia do corpo da 
personagem – é similar ao padrão de quadradinhos que apareceu 
no céu antes da chegada de Anatólio, modificando um espaço 
antes descrito como tranquilo, o que evidencia uma relação 
existente entre o corpo da personagem e o espaço da narrativa. 
Assim, percebe-se que a personagem também influencia o espaço. 
Anatólio desencadeia mudanças no logradouro mesmo antes 
da sua chegada efetiva à rua em que se desenrola a narrativa, 
transmitindo-lhe algumas de suas características. 

Artur prenuncia: “[e]sse homem trouxe os quadradinhos, mas 
não tardará a desaparecer” (RUBIÃO, 2010, p. 152). A premonição 
dessa personagem suscita uma pergunta: se o corpo de Anatólio e o 
espaço estão relacionados, o desaparecimento daquele significaria, 
necessariamente, a destruição deste?

O imóvel em que Anatólio se estabelece “[a]lém de ser 
demasiado grande para uma só pessoa, [...] estava caindo aos 
pedaços” (RUBIÃO, 2010, p. 151). O prédio aparentemente em 
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péssimas condições e o corpo extremamente magro de Anatólio 
também parecem estar relacionados, uma vez que ambos estariam 
em estados semelhantes, caindo aos pedaços. Ademais, o espaço 
da rua continua a mudar conforme o “homem do boné cinzento” 
se estabelece na nova residência e seu corpo se transforma. A 
personagem está sempre mais magra do que no dia anterior. 

Artur, observando o vizinho de forma obsessiva, conta a 
Roderico sobre as mudanças no corpo do homem do boné cinzento:

— Olha, Roderico, ele está mais magro do que 
ontem!
Eu me agastava e lhe dizia que não me 
aborrecesse, nem se ocupasse tanto com a vida 
dos outros.
Fazia-se de desentendido e, no dia seguinte, 
encontrava-o novamente no seu posto, a repetir-
me que o homenzinho continuava definhando.
— Impossível — eu retrucava —, o diabo do 
magrela não tem mais como emagrecer!
— Pois está emagrecendo. (RUBIÃO, 2010, p. 152)

O equilíbrio do logradouro é abalado pela presença de Anatólio, 
o que é representado, principalmente, pela figura de Artur, que 
“passava o dia espreitando-o” (RUBIÃO, 2010, p. 152) compulsiva 
e obcecadamente. Assim, constata-se que o espaço psicológico, que 
“se estabelece em conexão com as personagens” (REIS, 2018, p. 
112), é modificado na mesma proporção em que o corpo de Anatólio 
definha. Roderico também se inquieta em razão da presença do 
vizinho. A personagem-narrador relata:

a confiança que antes eu depositava nos 
meus nervos decrescia, cedendo lugar a uma 
permanente ansiedade. Não tanto pelo magricela, 
que pouco me importava, mas por causa do 
mano, cujas preocupações cavavam-lhe a face, 
afundavam-lhe os olhos. Para lhe provar que nada 
havia de anormal no solteirão, passei a vigiar o 
nosso enigmático vizinho. (RUBIÃO, 2010, p. 153)
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Apesar dessa preocupação inicial com o irmão, conforme passa 
a também vigiar Anatólio, Roderico ignora as mudanças no corpo 
de Artur, relatando: “[t]ambém Artur emagrecia e nem por isso 
fiquei apreensivo. Anatólio tornara-se a minha única preocupação” 
(RUBIÃO, 2010, p. 154). O desequilíbrio que Anatólio estabeleceu 
no espaço psicológico, inicialmente representado por seu irmão, 
acomete também a personagem-narrador.

Em dado momento, Artur observa que Anatólio “está ficando 
transparente” (RUBIÃO, 2010, p. 154). A personagem-narrador, 
assustada, afirma que “[a]través do corpo do homenzinho viam-
se objetos que estavam no interior da casa: jarras de flores, 
livros, misturados com intestinos e rins. O coração parecia estar 
dependurado na maçaneta da porta, cerrada somente de um dos 
lados” (RUBIÃO, 2010, p. 154). Esse trecho demonstra uma espécie 
de fusão entre o corpo de Anatólio e o espaço físico de sua casa. O 
corpo e a casa da personagem confundem-se, a ponto de objetos 
que estavam na residência misturarem-se aos seus órgãos. Corpo e 
espaço se combinam.

Ademais, conforme as mesmas proposições de Borges Filho 
(2020) acerca das funções do espaço, observa-se que o espaço 
não estabelece contraste distintivo com as personagens. Os 
sentimentos e as ações de Artur e Roderico são determinados pelo 
que acontece no espaço ao seu redor, implicando sua figuração.

No desfecho, a magreza excessiva de Anatólio pode ser 
comprovada na descrição de sua aparência física: “[n]ada mais 
tendo para emagrecer, seu crânio havia diminuído e o boné, folgado 
na cabeça, escorregara até os olhos. O vento fazia com que o corpo 
dobrasse sobre si mesmo” (RUBIÃO, 2010, p. 154). As últimas ações 
que o “homem do boné cinzento” exerce desencadeiam tanto a 
destruição do espaço da narrativa, quanto a do seu corpo, mais um 
indício da articulação entre actorialização e especialização insólitas. 
A personagem-narrador relata que Anatólio
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Teve um espasmo e lançou um jato de fogo, 
que varreu a rua. Artur, excitado, não perdia o 
lance, enquanto eu recuava atemorizado. Por 
instantes, Anatólio se encolheu para, depois, 
tornar a vomitar. Menos que da primeira vez. 
Em seguida, cuspiu. No fim, já ansiado, deixou 
escorrer uma baba incandescente pelo tórax 
abaixo e incendiou-se. Restou a cabeça, coberta 
pelo boné. O cachimbo se apagava no chão. 
(RUBIÃO, 2010, p. 154)

O corpo de Anatólio e a rua são destruídos pelo fogo 
concomitantemente, o que corrobora a fusão e a confusão entre 
o corpo da personagem e o espaço em que ela atua. Ocorre 
outra fusão na narrativa, entre os corpos de Artur e de Anatólio. 
A obsessão do irmão do narrador pelo vizinho era demasiada, a 
ponto de Artur definhar na mesma proporção que Anatólio, e, no 
desfecho, ambas as personagens desaparecem:

A [...] voz [de Artur] foi ficando fina, longínqua. 
Olhando para o lugar onde ele se encontrava, vi 
que seu corpo diminuíra espantosamente. Ficara 
reduzido a alguns centímetros e, numa vozinha 
quase imperceptível, murmurava:
— Não falei, não falei.
Peguei-o com as pontas dos dedos antes que 
desaparecesse completamente. Retive-o por 
instantes. Logo se transformou numa bolinha 
negra, a rolar na minha mão. (RUBIÃO, 2010, p. 
154-155)

A obsessão de Artur pelo misterioso vizinho o reduziu ao 
outro – a Anatólio. Dois corpos tornaram-se um só, fundindo-se e 
confundindo-se, definhando de forma uníssona e concomitante até 
que ambos desaparecessem. 

A reação transtornada e desesperada de Artur à chegada 
de Anatólio pode ser encarada como um temor diante do que 
aconteceria com seu próprio corpo. O irmão torna-se cada vez 
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mais obcecado e desorientado diante do emagrecimento contínuo 
e demasiado do vizinho. Ele parecia saber que o seu corpo e o 
do outro estavam relacionados e interligados, de modo que o 
emagrecimento e, consequentemente, o desaparecimento de um 
desencadeariam a mesma resposta no outro.

O “antigo prédio do hotel”, que Anatólio viria a habitar, 
figurado como uma “casa [que] estava caindo aos pedaços” 
(RUBIÃO, 2010, p. 151), antecipa, se correlacionado a topoi góticos 
e, mesmo, fantásticos, uma efabulação insólita, pois favorece que 
se pense que, naquele cenário, viessem a se dar acontecimentos 
da ordem do metaempírico. A descrição da rua em que ficavam a 
casa de Artur e Roderico e o prédio do velho hotel que Anatólio 
veio a habitar como “o trecho mais sossegado da cidade” (RUBIÃO, 
2010, p. 151), contraposta aos acontecimentos, promove uma 
aura de surpresa.

A actorialização de Anatólio é essencial para a irrupção do 
insólito na narrativa, visto que a personagem é composta como uma 
figura que subverte os referentes ancorados no mundo referencial 
de base. O corpo da personagem se interliga ao espaço em que se 
desenrola a ação, influenciando-o à medida que se modifica, até o 
momento em que desaparece. A causa de tal desparecimento foi a 
mesma da destruição da rua – o fogo lançado por Anatólio instantes 
antes de se incendiar. Parece haver uma fusão entre o corpo da 
personagem e o espaço. A actorialização e a espacialização são 
subvertidas de maneira consoante, confundindo-se para ressaltar a 
manifestação do insólito.

O espaço está relacionado às figurações de Roderico e, 
principalmente, de Artur. Mudanças no espaço outrora tranquilo 
da rua que habitam influenciam seus sentimentos e emoções. 
A reação obsessiva e desmedida do irmão do narrador diante da 
figura do vizinho passa a afetar a sua saúde e, consequentemente, a 
sua caracterização física. Reduzido ao outro – ao “homem do boné 
cinzento” –, Artur passa a experimentar mudanças em seu próprio 
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corpo à medida que o corpo de Anatólio também se transforma. Há 
uma evidente relação entre a figura da personagem e a do espaço. 
O corpo e o espaço mudam proporcional e concomitantemente. 
Transmutam-se.
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CorPo FantÁstiCo, CorPo invisÍvel

FranCisCo de assis Ferreira Melo1

“[...] se qualquer ser vivo sofresse, para todos 
os demais a sombra desse sentimento não 

poderia ser inteiramente descartada. Isso faria 
um animal gregário como o homem adquirir um 

fator de sobrevivência mais elevado”. 
Philip K. Dick

Introdução
Em nossa discussão acerca de corpos fantásticos trazemos 

o livro de Herbert George Wells, O homem invisível, publicado 
originalmente em 1897. Essa narrativa, construída em vinte e nove 
capítulos, a priori, consegue apresentar à reflexão a temática do 
corpo observando as mais variadas possibilidades dadas a ele em 
um contexto literário. O homem invisível, personagem sobre o qual 
discorreremos, passara por diversas transformações em seu corpo 
físico e em seu corpo psicológico.

Wells, segundo Thiago Lins (2017, p. 8), não “se destacou 
como grande estilista”, não demonstrava domínio quanto a 
uma estilística que pudesse expor recursos inovadores em suas 
narrativas, entretanto conseguia trazer peso a elas ao abordar 
temas sociais e de cunho político. “Com grande frequência 
adaptou tropos mais antigos de Ficção Cientifica (FC), mas tudo o 
que tocava ganhava vida de um modo nitidamente moderno, com 
um senso poético implícito e profunda compreensão, em geral 
intuitiva” (ROBERTS, 2018, p. 282). Dada a preocupação dele com 
esses temas, trouxe reconhecimento a sua obra, levando-a a ser 
traduzida em várias línguas.

1 Doutorando em Estudos Literários (UFU/CAPES) e doutorando em Estudos da 
Linguagem (UFCAT). 
GP-CNPq GPEA. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4222486049307719. 
E-mail: fafassis@yahoo.com.br

http://lattes.cnpq.br/4222486049307719
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O envolvimento de Wells nas questões políticas inglesas 
propiciou perceber a maneira como o indivíduo-social, colocado 
sob o contexto de imigrante e, por motivos diversos, destituído de 
sua materialidade enquanto ser humano, se apagava e desaparecia 
no meio da multidão. Esse ser invisível abre uma discussão: por 
quais razões alguém gostaria ou quereria tornar-se invisível? A 
proposta lançada por Wells, apesar de mitológica, não nos parece 
simplista, mas desafiadora por perceber as muitas condições em 
que os indivíduos descobrem situações que os fazem corpos 
invisíveis. Trabalha essa transparência corporal abordando posições 
históricas, sociais, psicológicas que podem provocar o apagamento 
do indivíduo em seu contexto de vida, tal como ocorre com o 
personagem central da narrativa de Wells.

Corpo invisível
Além de O Homem Invisível, A máquina do tempo, A guerra 

dos mundos e A ilha do Dr. Moreau, Wells também escreveu 
ensaios, artigos e panfletos. Em toda a sua obra são notórias suas 
preocupações sociais, fato determinante para que seu livro Os 
Direitos do Homem; ou, Por que estamos lutando? (The Rights of 
Man; or, What Are We Fighting For?), publicado em 1940, viesse 
servir como inspiração para a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, de 1948. É um 
livro que resulta da insatisfação do autor em suas observações 
quanto ao rumo que o mundo tomava, além de não concordar com 
as posições do governo britânico diante das questões de igualdade, 
mas também com a integração de muitos cidadãos de diferentes 
etnias e origens diferentes que chegavam à Inglaterra.

H. G. Wells constrói uma forma de narrativa que difere daquela 
proposta inicialmente trazida por Júlio Verne, na qual a aventura 
sustenta o texto. Esse não chega a ser o foco principal para o seu 
trabalho. Wells combina em seu arranjo textual matizes do romance 
de aventura e do conto filosófico, e “o que mais tarde se chamaria 
de ‘ficção cientifica’ [...] é a marca registrada de seus livros, uma 
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fórmula na qual o herói ou protagonista envolve-se numa situação 
de vida ou morte por meio de um inconcebível artifício científico” 
(LINS, 2017, p. 8), como uma invasão extraterrestre, a possibilidade 
de viajar no tempo ou tornar o corpo humano invisível. Essa é, 
portanto, a abertura para um tipo de narrativa provocadora, 
colocando à guisa de questionamentos os fatos e as pretensões a 
respeito da vida para o homem.

Voltando ao romance O homem invisível, entendido por alguns 
como uma história simples e desenvolvida de maneira breve em 
seus capítulos curtos, o enredo conduz o leitor imediatamente a 
uma cidade no interior da Inglaterra onde somos apresentados a 
uma questão fundamental para o homem, a existência da matéria, 
o seu próprio corpo. Ser visto ou não, estar de acordo com as 
convenções ou experimentar a quebra dessas tradições? Lins 
comenta que:

Quem nunca desejou, nos contextos mais 
prosaicos e variados, a capacidade de ser 
invisível? Seja para escapar de uma situação 
difícil ou constrangedora, seja para observar 
de perto a pessoa cobiçada, ou furtar algo a 
que, de outra forma, não teríamos acesso, ou 
ainda para qualquer outra ação questionável 
na qual entra em jogo o desejo da impunidade. 
E, talvez, para a personagem de Wells – este 
‘voyeur definitivo’, como o chamaria o escritor 
Christopher Priest – seja justamente esta a 
palavra-chave de sua motivação: impunidade. 
(2017, p. 10, grifos do autor) 

Esse primeiro pensamento de ser invisível, decorrente de 
motivações pessoais, serviria ao intento de justificar um olhar 
desmedido, cujas intenções possam até mesmo demonstrar o 
desejo do indivíduo de conseguir alguma impunidade em qualquer 
um dos eventos enumerados por Lins, desde a necessidade da fuga 
a furtar sem ser descoberto. Sem dúvida que o aparecimento de um 
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estranho não traz somente um corpo desconhecido, mas histórias 
que dele derivam criando desconfianças e medos.

A invisibilidade sempre estivera em discussão para a 
humanidade, como pode ser constatado através da mitologia. 
Sendo parte fundamental dos privilégios dos deuses para que 
pudessem andar entre os mortais sem que estes os reconhecessem, 
Lins explica que:

O conceito de invisibilidade remonta ao antigo 
mito grego de Hades. Aos três filhos de Cronos 
foram dadas armas capazes de derrotar seu 
pai, o titã supremo: a Zeus os raios, a Poseidon 
o tridente e a Hades o elmo, que o tornava 
invisível quando bem lhe aprouvesse. Valendo-
se dele, Hades pôde enganar o pai e roubar-lhe 
as armas, deixando-o desprotegido e permitindo 
aos irmãos que o matassem. (2017, p. 9-10)

Partindo desse mito grego em que os próprios deuses se tornam 
vítimas de suas criações, algo que deveria funcionar como um dom 
acaba por se tornar uma maldição e o prenúncio da tragédia. Os 
deuses antigos utilizavam recursos diversos para caminhar entre os 
mortais sem serem descobertos, assumindo várias formas e rostos, 
influenciando no destino daqueles que lhes pareciam, de alguma 
maneira, capazes de modificar o curso normal dos acontecimentos. 
É provável que Wells tenha buscado subsídios nesses mitos para 
dar vida ao seu personagem, bem como no poema de W. S. Gilbert 
“Os perigos invisíveis da invisibilidade” (“The Invisible Perils of 
Invisibility”), que trata de um homem visitado por uma fada que 
lhe concede o direito de fazer um pedido, ele escolhe e seu desejo 
é tornar-se invisível.

No livro de Wells, “[a] história começa in media res, 
transportando-nos diretamente à ação, na pacata Iping, onde 
um misterioso forasteiro ‘cambaleia’ com ares macabros, até a 
hospedaria Coach and Horses” (LINS, 2017, p. 11, grifo do autor). 
Devemos considerar a engenhosidade de Wells ao nos dar uma 
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narrativa que nos obriga a buscar compreensão para os fatos 
relacionados ao misterioso desconhecido: “trazendo na mão, 
protegida por uma luva grossa, certa valise grande e preta. Estava 
agasalhado dos pés à cabeça, e a borda de seu chapéu de feltro 
macio cobria seu rosto inteiro, exceto a ponta reluzente do nariz” 
(WELLS, 2017, p. 19). Esse estranho cambaleante, encoberto por 
uma capa e óculos escuros e um grande chapéu sobre a cabeça, 
revela-se um corpo fragilizado do qual nada podemos ver, mas 
traz consigo uma verdade aterradora que se acha subscrita 
secretamente sob toda aquela roupa. 

Wells usa esse artifício, in media res, ao não dar quaisquer 
esclarecimentos a respeito da personagem misteriosa que chega a 
uma cidadezinha e se hospeda em um hotel. Não sabemos seu nome 
e tampouco de onde viera, fatos que permanecerão desconhecidos 
por uma grande parte da narrativa. Somos informados por esse 
homem misterioso que se trata de um pesquisador trabalhando com 
frascos de todas as formas e líquidos químicos. Aos poucos, ficamos 
sabendo através dessa figura enigmática o seu nome, Griffin, que 
estudara medicina e depois física na Universyt College, e que o 
grande objetivo de suas pesquisas era conseguir desenvolver um 
meio de entender como a matéria se tornava visível e como tornar 
a matéria viva em matéria invisível.

Observamos sua pressa e vemos uma projeção humana 
incompleta que o narrador nos oferece, ao descrever rapidamente 
os corpos que passam diante dos olhos do personagem central e, 
do mesmo modo, no olhar do leitor. É uma primeira visão sobre 
os corpos, como indicado por Jean-Luc Nancy (2000, p. 10-11), em 
que “no resto do mundo só há corpos, cada vez mais numerosos, 
com o corpo a multiplicar-se (quantas vezes esfomeado, 
abatido, maltratado, preocupado, e pôr vezes a rir, a dançar)”. 
O desconhecido é o reflexo da repetição corporal sem que seja 
possível construir uma visão singular desse corpo, a não ser apenas 
pelo seu cambalear sugerindo seu enfraquecimento, ou por fome, 
ou por ser maltratado e espoliado em sua humanidade.
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O narrador, então, nos entrega um problema: como entender 
esse corpo desconhecido, invisível, para as pessoas da cidade e 
principalmente os residentes no hotel? De forma gradual, a chegada 
desse estrangeiro provoca uma série de alterações na rotina e 
isso significa o rompimento da habitual monotonia do ambiente 
provinciano dessas pessoas.

Como mencionamos, a opção por uma narrativa construída 
in media res gera uma quebra da ordem da linearidade, uma 
vez que conhecemos o texto já se encaminhando para o final. 
No momento em que o narrador nos deixa conscientes dessa 
condição, também entendemos por que o corpo de Griffin nos 
parece à beira de um precipício:

O grande problema de Griffin é como reverter 
a experiência, uma vez que acompanha o 
esgotamento de seus recursos financeiros 
sem qualquer indicação de que voltará a ser 
visível um dia. Sua fuga para o campo é uma 
última cartada, a última chance de retornar à 
normalidade. Não obstante, sua incontida fúria 
pelos reiterados fracassos, o comportamento 
antissocial, bem como seus hábitos e vestuário 
exóticos, tornam o cientista muito mais 
evidente que os demais cidadãos da pequena 
Iping. (LINS, 2017, p. 11)

Para ele, o maior interesse é justamente o ato de voltar a 
ser, ou “ser”, pela primeira vez, visto exatamente como gostaria. 
Curiosamente, o desejo de Griffin consegue fazer eco em nossos 
dias; ainda que haja trabalhos científicos sobre o tema, o processo 
de invisibilidade social é um ato constantemente renovado, grupos 
inteiros são apagados para que apenas a silhueta de um prevaleça 
como um corpo mítico; e, mesmo que todos esses corpos estejam 
postos, eles procuram por suas espacialidades, o seu lugar.

Os corpos são lugares de existência, e não há 
existência sem lugar, sem aí, sem um ‘aqui’, 
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‘eis’, para o isto. O corpo-lugar não está cheio 
nem vazio, não tem fora nem dentro, assim 
como não tem partes nem totalidade, funções 
ou finalidade. Sem pés nem cabeça em todos os 
sentidos, se assim se pode dizer. (NANCY, 2000, 
p. 15, grifos do autor)

Nesse sentido, a cidade é esse grande corpo que vemos, é 
um lugar pacato, em que todas as pessoas se reconhecem e cada 
uma “é uma pele diversamente dobrada, redobrada, desdobrada, 
multiplicada, invaginada, exogastrulada, furada, evasiva, invasiva, 
tensa” (NANCY, 2000, p. 15-16). Sabem sobre as condições de suas 
vidas, como alimentam, vestem-se e a chegada de qualquer viajante 
sempre desperta a curiosidade, a desconfiança e a dúvida de que o 
estranho instalado no hotel provoque tudo isso. 

– Tem um esquisitão na sua casa! – avisou o 
relojoeiro.
– Até parece um disfarce, não acha? Eu preferiria 
ver o rosto de qualquer homem que ficasse na 
minha casa – atiçou Henfrey. – Mas as mulheres 
são crédulas quando se trata de forasteiros. Ele 
já se instalou num dos seus quartos e ainda nem 
deu o próprio nome, Hall.
– Não diga! – espantou-se o cocheiro, homem de 
intelecto um tanto vagaroso. (WELLS, 2017, p. 19)

O estranho é essa diferença ocupando espaço, criando para si 
seu lugar, mas escondido em seus mistérios. A retirada da capa e 
do chapéu é o princípio da exposição dos fatos que estão escondidos 
por baixo de sua vestimenta. A senhora responsável pelo hotel tem 
desconfianças a respeito de seu hóspede e seu olhar observador 
nota que existe algo errado com a boca do homem, rodeada de 
bandagens, também observáveis nos olhos. Certamente que o 
momento mais dramático da narrativa nas primeiras cem páginas 
ocorre no momento em que o homem é interpelado por policiais, 
uma vez que se acredita que ele esteja envolvido com uma série 
de roubos sem explicações.
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Movido por um acesso de fúria, o estranho arranca o nariz 
do rosto colocando-o nas mãos da dona da hospedaria e este cai 
no chão. Ato contínuo, começa a remover as bandagens que lhe 
cobrem a cabeça, revelando a verdadeira tragédia de sua existência. 
Enquanto tenta falar sobre o que lhe ocorreu, também retira as 
luvas das mãos. Não há a cabeça, assim como as mãos e, mesmo 
explicando a ordem dos eventos que o conduziram até aquele 
momento, não consegue sensibilizar as pessoas.

Ao comprovarem que dentro das roupas não existe uma pessoa 
visível, ele deixa o grupo de pessoas furiosas: “– Ora pois! – disse 
Huxter, de repente. – Isso não é um homem. São apenas roupas 
vazias. Veja! Dá para ver por dentro do colarinho e do forro das 
roupas dele” (WELLS, 2017, p. 61). 

Suas reações externalizam a cegueira delas diante dos fatos, 
mas a verdadeira falta de visão advém do próprio homem, um 
cientista. A cegueira que o acomete não está no nível físico, ela 
resulta de uma condição, domínio ético: 

Como imagem de um cientista (irascível, 
egoísta, com mentalidade ao mesmo tempo 
mesquinha e pedante), Griffin não foi 
construído para lisonjear a profissão, mas esse 
é um ponto específico, não um ponto geral. 
Griffin é cego; e não é apenas fisicamente cego. 
Julgando-se privilegiado em sua invisibilidade, 
ele se vê como um tirano no mundo; é cego 
para os obstáculos práticos que impedirão essa 
eventualidade. (ROBERTS, 2018, p. 297)

Essa análise feita por Adam Roberts traz à luz falhas de 
caráter que são acentuadas diante da delicada situação em que 
se encontra o homem. Diante da ferocidade da população age 
da seguinte maneira: “– Peguem ele! – gritaram todos, e houve 
um ataque à camisa branca flutuante, àquela altura a única parte 
visível do desconhecido” (WELLS, 2017, p. 62); o homem que se 
revela por completo, incapaz de mostrar qualquer empatia e, 
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fazendo uso de sua situação, enfrenta a todos para conseguir sair 
da própria armadilha que criara. A partir desse instante, sua vida 
se resume a uma fuga, criando situações cada vez mais complexas. 
Esse é o momento em que a narrativa sofre alteração.

Na segunda parte do livro, o narrador heterodiegético é 
substituído pelo próprio cientista, que passa a narrar sua história. 
Depois de chegar a outra localidade, encontra a casa de um médico, 
Kemp, onde se refugia de seus perseguidores. Descobre que se 
trata de um antigo colega de faculdade e, a partir da curiosidade 
do mesmo, através da já citada narrativa in media res, teremos a 
oportunidade para, realmente, acompanhar o desaparecimento do 
pesquisador, enquanto remonta em sua fala os primeiros tempos 
de sua pesquisa na tentativa de tornar um ser vivo invisível.

Griffin realiza seu primeiro experimento em um gato e ao final, 
com o sucesso obtido, decide tornar a si mesmo a próxima cobaia. 
Envolvido em sua própria autopiedade, descreve todo o experimento 
aplicado ao seu corpo, a dor sentida, a febre e a angústia de não 
saber se resistiria com vida ao processo. Após o término do evento, 
ele constata o seu novo estado e sua invisibilidade traz reflexos 
em sua rotina de forma imediata. A perda visual do próprio corpo 
provoca o esvaziamento dos espaços antes ocupados pelo seu 
corpo visível.

O ser humano, diferente de outros seres vivos, procura se 
orientar em grande parte de suas atividades pela visão, separando 
formas e corpos, bem como a própria estrutura física. Griffin faz uma 
comparação dessas diferentes nuances: “Jamais me ocorrera, mas 
o nariz está para a mente de um cão assim como o olho está para a 
mente de um homem que enxerga. Os cães percebem o cheiro de um 
homem em movimento assim como os homens percebem o que estão 
vendo” (WELLS, 2017, p. 136). Seria, portanto, ao homem não-invisível 
a visão sua principal referência na execução de suas atividades diárias.

Já, para o homem invisível, o ato de levar a mão a uma maçaneta 
e abrir uma porta, observar os movimentos dos pés enquanto os 
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posiciona nos degraus da escada, deixa de ser simples. “Ao descer 
uma escada pela primeira vez, tive uma dificuldade imprevista, 
pois não conseguia enxergar meus pés; a bem dizer, tropecei duas 
vezes, e uma inépcia pouco usual na hora de abrir o trinco se fez 
sentir” (WELLS, 2017, p. 136). Todas essas rotinas físicas observáveis 
tornam-se parte de um processo que não é executado com a mesma 
presteza, uma vez que Griffin não pode ver as mãos e calcular seus 
movimentos, tampouco definir alturas entre os degraus e fazer os 
movimentos de descida, como estava habituado.

Lembramos um fragmento de uma citação feita anteriormente 
sobre a condição do corpo, descrição pontual feita por Nancy (2000, 
p. 15): “[os] corpos são lugares de existência, e não há existência 
sem lugar”. E, quando Griffin explica ao doutor Kemp como foi ao 
sair à rua a primeira vez, constatamos como tem relevância essa 
afirmação de que o corpo precisa ser visto para existir e que a sua 
materialidade determina objetivamente o seu lugar.

Griffin experimenta uma nova condição de ser, não mais 
esse corpo material cuja existência calcada no lugar e espaços 
ocupados pode ser registrado por outros iguais. Só a sua 
consciência o induz a pensar que ainda existe. Para ele, o vazio de 
seu lugar não aconteceu: “Eu estava invisível e apenas começando 
a entender a vantagem extraordinária que a invisibilidade me 
dava. Minha cabeça já fervia com planos de todas as coisas 
extremas e magníficas que eu agora tinha impunidade para fazer” 
(WELLS, 2017, p. 135). Infelizmente, ele não consegue observar o 
esvaziamento ocorrido de seu corpo, sua existência e seu lugar.

Por outro lado, o mundo das pessoas que o sentem e o veem 
à sua volta é constituído por espaços preenchidos, em que lugares 
representam corpos estáticos ou em movimento, como casas, 
carroças, bancos, mesas, e seres como os cavalos, os cachorros, os 
pássaros ou ainda aqueles que apenas despertam sentidos como o 
frio, o calor, a chuva, a neve, a noite e o dia. Todos permanecem em 
seus lugares como corpos visíveis. “Nunca há, portanto, um corpo 
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sem outros corpos. A diferença dos corpos os distingue, expondo-
os uns aos outros” (NANCY, 2015, p. 7). Ainda que integrem a rotina 
e muitas vezes passem desapercebidos, não estão sob o efeito 
da invisibilidade, que ocasionaria o seu vazio, algo que acontece 
quando se apaga o sentido de existência do ser humano enquanto 
condicionalmente físico e psicológico.

Griffin experimenta a ausência de sua existência física, que o 
destitui de um lugar para morar e deixa-o exposto a todos os tipos 
de eventos de ordem física quanto de reflexo psicológico: 

Tentei entrar no fluxo de passantes, mas era uma 
multidão muito compacta para mim, e no minuto 
seguinte meus calcanhares foram pisoteados. 
Optei pelo meio-fio, cuja aspereza foi dolorosa 
para os meus pés; em seguida, a porta de um 
cabriolé que estacionava me acertou com 
força na escápula, lembrando-me de que eu 
já estava bastante machucado. Consegui me 
afastar do trajeto do cabriolé, porém, ao desviar 
de um carrinho de bebê com um movimento 
convulsivo, vi-me novamente atrás do veículo de 
aluguel. Uma feliz ideia me salvou, pois, como o 
cabriolé vinha devagar, segui seu rastro, trêmulo 
e perplexo com aquela guinada em minha 
aventura. E não apenas trêmulo de susto, mas 
trêmulo de frio. Era um dia claro de janeiro, eu 
estava completamente nu e a fina camada de 
lama que cobria a rua estava gelada. Por mais 
que agora isso me pareça tolo, eu não havia me 
dado conta de que, transparente ou não, eu ainda 
estava sujeito ao clima e suas consequências. 
(WELLS, 2017, p. 135) 

O seu não-existir para o mundo exterior altera a sua 
compreensão dos valores morais e, consequentemente, as 
questões éticas de sua condição de pesquisador vão se degradando. 
“A invisibilidade, segundo sugere a novela, remove um homem 
da interação social e, portanto, da responsabilidade social, com 
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maléficas consequências” (ROBERTS, 2018, p. 295). É exatamente 
nesse ponto que o posicionamento de outro personagem vem 
questionar como seriam os pensamentos de alguém cujas condições 
diferissem largamente de todas as outras pessoas:

– Eu fico um tanto incomodado só de pensar 
nesse sujeito correndo pela nossa região! No 
momento, ele está à solta, e algumas evidências 
sugerem que deve ter pegado, que pegou, 
imagino que estejam querendo dizer, a estrada 
para Port Stowe. Você percebe? É onde estamos 
agora! Não me venha com fantasias americanas 
dessa vez. E imagine só o que ele não será capaz 
de fazer! O que seria de você se ele bebesse 
uma gota além e resolvesse implicar com você? 
Suponha que ele queira roubar: quem poderá 
impedi-lo? Ele pode invadir, roubar, poderia 
passar por um cordão de policiais com a mesma 
facilidade com que você ou eu conseguiríamos 
despistar um cego! Com mais facilidade ainda! 
(WELLS, 2017, p. 93) 

Esses questionamentos levantados por um marinheiro 
conseguem projetar bem o quanto o ser humano diante do 
inesperado tende a decisões simplistas e movediças. Griffin fizera 
de sua pesquisa a ferramenta divisora da própria existência, seu ego 
prevaleceu acima do sentido próprio da ética, seu desejo não indica 
a possibilidade do compartilhamento e tampouco algum benefício 
exterior. E a quem seria válido o emprego dessa invisibilidade?

– Não o assassinato despropositado, mas o 
sacrifício criterioso. A questão é que eles sabem 
que existe um Homem Invisível, tanto quanto nós 
sabemos que existe um Homem Invisível. E esse 
Homem Invisível, Kemp, deve agora fundar um 
Reinado do Terror. Sim, sem dúvida é chocante. 
Mas estou falando sério. Um Reinado do Terror. 
Ele deve tomar uma cidade como a sua Burdock 
e aterrorizá-la, dominá-la. Deve promulgar suas 
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leis. Ele pode fazer isso de mil maneiras, mas 
passando papéis por debaixo das portas deve 
bastar. E ele deverá matar todo aquele que 
desobedecer a suas ordens, e matar também 
todos que o defenderem. (WELLS, 2017, p. 162)

Griffin se afastou do mais óbvio dos fatos: o mundo, construído 
a partir da mais clara afirmação da necessidade de um corpo, o 
ponto zero de onde os sujeitos lidam consigo mesmos e com os 
outros, como assinala Michel Foucault (2013). É o mundo que se 
relaciona com os corpos e vice-versa, dentro e fora, vistos acima e 
encontrados abaixo, e eles se misturam nos lugares, nas multidões. 
Assim, 

um encontro imenso, interminável: cada corpo, 
cada massa retirada de um corpo é imensa, 
desmedida, infinita a percorrer, a tocar, sopesar, 
olhar, a deixar-se pousar, difundir, infundir, a 
deixar pesar, a suster, a resistir, a suster como um 
peso e como um olhar, como o olhar de um peso. 
(NANCY, 2000, p. 15)

São corpos que procuram ser vistos, não o isolamento 
provocado pela escolha de Griffin em considerar só seu ponto de 
vista relevante. Aquele que se acha à frente do grupo e, por certo, 
acredita que não precisa ouvir, pois a sua voz é a que interessa, 
ainda que outro colega pesquisador, doutor Kemp, insista várias 
vezes que a invisibilidade de seu corpo também o deixou sem 
referencial, sem lugar, sem existência para o mundo. Esse colega 
deixa claro para ele que o sentido de existir não pode ser calcado 
em seu único modo de pensar, de exigir prevalência inabalável, uma 
vez que está vazio do próprio corpo.

Motivados pelo olhar do doutor Kemp, tomara que consigamos 
olhar além de nossas próprias janelas para não sermos vistos como 
aquilo que o bom doutor observa já no final da narrativa, tudo que 
restou de Griffin:
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E assim, lentamente, a começar pelas mãos e pelos 
pés, subindo pelos membros até os centros vitais 
de seu corpo, aquela estranha transformação 
prosseguiu. Foi como a lenta disseminação de 
um veneno. Primeiro, os finos nervos brancos, o 
esboço difuso e cinzento de um membro, então 
os ossos vítreos e as intrincadas artérias, a carne e 
a pele, a princípio uma nebulosidade esvoaçante, 
então rapidamente densa e opaca. Agora podiam 
ver seu tórax ferido e seus ombros, e a discreta 
silhueta de seu semblante exausto e abatido. 
(WELLS, 2017, p. 189)

Esse é o plano que fracassou, terminado com a necessidade 
da visibilidade que o corpo deve ter, diferente daquilo que a mente 
pode conceber, apenas conjecturas. A quebra de todas as regras 
sociais tornara o trabalho de Griffin perdido e sem condições para 
um compartilhamento científico.

Últimas palavras
Chegamos, portanto, ao momento de concluir esta breve análise 

sobre o romance O homem invisível, como faz o doutor Kemp. O 
nosso corpo existe psicologicamente, porque por meio dele nos 
vem o nome que nos é dado e, dessa forma, condiciona-nos a um 
lugar de existência e aponta para a necessidade de espaços que 
forem possíveis. Roberts entende que:

[a] ciência (ou pseudociência) tornou-o [Griffin] 
literalmente invisível. Mas, graças a isso, em 
vez de apesar disso, as pessoas estão sempre 
reparando nele. Sua ambição de ser como Giges 
(‘O Anel de Giges’, que é um mito muito antigo) o 
compele a intrometer-se no mundo, a incomodar 
as pessoas e perturbar a cidade, o que faz dele o 
centro das atenções. (2018, p. 299)

E, como centro das ações, seu corpo é quem mais conhece 
as intervenções do mundo: “é o produto mais tardio, o mais 
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longamente decantado, refinado, desmontado e remontado 
da nossa velha cultura” (NANCY, 2000, p. 8). Griffin, em sua 
invisibilidade, consegue estabelecer um contraponto do corpo 
trazendo uma relação sobre o que podemos ver dele e tudo que 
nele se acha escondido. O homem invisível sente o peso de não 
ser um corpo visível, se distanciar de seus mais primários direitos, 
ter um lugar e ocupar os espaços vazios que aguardam por corpos 
de todas as condições possíveis.

Talvez o olhar do doutor Kemp seja o mais próximo das análises 
trazidas por Nancy (2000), mostrando um corpo, cujo fato de 
ser ou ter alguma cor específica, marca, ausência de partes, que 
não pode ser contido. Ele se expande tornando o próprio ato 
de invisibilidade falho, porque é visto, lido e interpretado, e de 
alguma forma substanciado, exatamente como vemos o processo 
de “destransformação” do corpo invisível na página 189, cujo 
fragmento pode ser lido mais acima.

Nancy (2000) nos leva a pensar o corpo como esse estranho, 
a enxergá-lo como um estrangeiro, tirando dele todas as vestes 
e criando a imagem de nudez, criação do próprio homem, o que 
acompanhamos na revelação final do corpo de Griffin diante de um 
público que assiste ao seu aparecimento, desde os órgãos internos, 
ossos, coração, cérebro, pulmões até tudo se cobrir com a sua pele 
branca, o corpo dos brancos albinos. Como citamos em outros 
momentos do nosso texto, os corpos são esses lugares de 
existência; se o homem invisível não conseguia ter o espaço 
do seu corpo, para o seu corpo, o vazio de vida em seu corpo 
substancializa a matéria à qual ele desejou retornar ao longo de 
toda a narrativa, de tal forma a ser capaz de controlar o processo 
que o tornara invisível.

O narrador permite Griffin silenciar para o seu próprio 
esquecimento até mesmo das palavras secretas escritas nos três 
livros que contam sobre a sua pesquisa. Se lido por algum leitor 
incauto, talvez diria: “Se eu tivesse domínio sobre eles... Jesus! Não 
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faria o que ele fez; eu simplesmente... ora essa!” (WELLS, 2017, 
p. 189). Ainda que a visão do corpo nu de Griffin voltando à sua 
materialidade tenha chocado aqueles que assistiram ao evento, 
existem aqueles que pensam na possibilidade de correr igual 
risco, certos de dominarem a materialidade do corpo. Diante da 
nudez do colega, Kemp encerra toda a tragédia cobrindo o corpo, 
este que podemos entender como o homem mais completo em 
seu sentido de ser.
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a reinvenÇÃo das ForMas: 
a Moda CoMo histÓria do CorPo

Brunno alMeida Maia1 

Conceito específico das sociedades modernas, a Moda emergiu 
na cultura de corte entre os séculos XIV e XV, diferenciando-
se à época das sociedades da tradição, míticas ou religiosas do 
mundo antigo. Nessas sociedades, o caráter de imobilidade social 
– política, econômica, cultural, dos ritos e preceitos – figurava na 
indumentária: o nascimento como destino biológico não apenas 
antecipava as condições de morte, como colocava a pessoa moral 
em uma consonância com a tradição, o todo social, o sentimento de 
continuidade da vida coletiva e individual. A não-alteração das regras 
político-sociais do coletivo, os preceitos morais, os hábitos, os rituais 
e as relações de poder materializavam-se também na constituição 
da “personalidade aparente” pelos modos de vestir (BUCK-MORSS, 
2002, p. 131). Assim, as túnicas drapeadas no corpo masculino e 
no feminino – o khitón (χιτών) – indumentárias gregas e helênicas, 
mantiveram, apenas com raras mudanças estilísticas nos tecidos, nas 
cores e nas técnicas de costuras, as suas formas ao longo dos séculos 
VIII a.C ao XIII d.C (TOUSSAINT-SAMAT, 1994, p. 115).

Na origem da Moda, durante a emergência da Idade Moderna, 
inaugura-se – a partir da configuração histórico-social com rupturas 
políticas, econômicas, culturais e de pensamento –2 aquilo que, 

1 Mestre em filosofia e teoria de Moda pela Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo). 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0947608461542231. 
E-mail: brunnoalmeidamaia@gmail.com 

2 Por exemplo, podemos destacar as seguintes rupturas no contexto europeu: a) O 
contato do “ocidente” com o “oriente” durante as últimas Cruzadas, que possibilitou 
o acesso europeu às manufaturas e aos bens de luxo; b) A emergência do modo de 
produção do “capitalismo primitivo” em sua fase mercantilista; c) O renascimento e as 
revoluções científicas como superação da arte grega e helênica e da ciência aristotélica; 
d) A crise da autoridade no campo filosófico com René Descartes, e o sujeito de 
conhecimento com a primazia em relação ao objeto; e) A cultura humanista e sua 
importância à centralidade do eu, do homem como continuador da criação divina.  

http://lattes.cnpq.br/0947608461542231
mailto:brunnoalmeidamaia@gmail.com
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por um lado, podemos conceituar como nova “experiência com o 
tempo”; por outro, o indivíduo, agora desvinculado da tradição, 
livre para a constituição da “personalidade aparente” no exercício 
constante da percepção de si pelas relações sociais. No primeiro 
caso, oposta à mentalidade do homem antigo com a sua referência 
mítica, religiosa e ontológica do eterno, a Moda marca um corte 
epistemológico, ou seja, a maneira como percebemos e pensamos 
o mundo a partir da relação temporal – subjetiva e coletiva – pelo 
desejo constante da mudança, do novo (nouveau) e da novidade 
(nouveauté) (LIPOVETSKY, 2009, p. 69). Pela passagem de uma 
moda à outra, essa moderna experiência com o tempo traz a 
marca da percepção da transitoriedade e da efemeridade de todas 
as coisas terrestres. 

Como percepção de si pelas relações sociais os pressupostos 
ontológicos e políticos de pertencimento ao todo social no 
passado – que isentavam a pessoa moral da constituição de sua 
individualidade – declinaram com a emergência da cultura do 
eu. Há toda uma literatura e modo de pensamento do período 
que atestam essa ruptura, desde a concepção da arte do retrato, 
as escritas de biografias, os ensaios de Michel de Montaigne, e 
as inumeráveis publicações dos manuais de condutas para os 
nobres, como, por exemplo, Il Cortegiano (1528) de Castiglione. 
Em resumo, essa cultura do eu, possível pela dialética moderna 
entre indivíduo e sociedade, permitiu ao indivisus constituir a sua 
individualidade e “personalidade aparente livre” da tradição e do 
sentimento de imobilidade.

O próprio étimo do conceito de Moda, do latim modus, expõe 
a consanguinidade com a cultura do eu. Sua aparição na corte 
italiana em meados do século XVII significava “modo, maneira 
de se conduzir”, explicitando uma proximidade com o termo 
“mondati”, usado “para indicar os seguidores da moda, refinados 
cultores de elegância, frequentemente, francesas” (CALANCA, 
2011, p. 13). Nota-se que o termo, tomado de empréstimo do 
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francês mode, relacionava-se com a moderna noção de civilité, 
como distinção, à época, entre o velho mundo das sociedades 
da tradição e um novo tempo de descobertas,  revoluções e 
invenções nos campos das ciências, técnicas, tecnologias, na 
filosofia e no modo de pensamento, que, ainda lentamente, 
começava a se despedir do mundo antigo. Os “refinados cultores 
de elegância”, não apenas buscavam nos manuais de conduta 
aquilo que Castiglione nomeou como sprezzatura, um “brilho 
próprio’, savoir-vivre, como também deixavam aparecer pelas 
vestimentas o refinamento da alma e da vida do espírito. Como 
nos conta Norbert Elias em seu livro O Processo civilizador:

O vestuário [...] é em certo sentido o corpo 
do corpo. Dele podemos deduzir a atitude da 
alma. E dá exemplos de que maneira de vestir 
corresponde a esta ou aquela condição espiritual. 
Este é o primórdio de um tipo de observação 
que mais tarde será chamado de ‘psicológica’. 
O novo estágio da cortesia e sua representação 
sumariados no conceito de civilité, está 
estreitamente vinculado a essa maneira de ver 
e, aos poucos, isto se acentua ainda mais. A fim 
de ser realmente ‘cortês’ segundo os padrões da 
civilité, o indivíduo é até certo ponto obrigado 
a observar, a olhar em volta e prestar atenção 
às pessoas e os seus motivos. Nisto, anuncia-se 
uma nova relação entre um homem e outro, uma 
nova forma de integração. (ELIAS, 1994, p. 90)

Para realmente ser “cortês”, segundo os padrões da civilité, 
não bastava pertencer à sociedade da corte, mas apresentar a 
nobreza de espírito pela conduta moral, o gosto pela cultura e 
pelo amor à linguagem, e que pelo “corpo do corpo”, a vestimenta, 
resplandecia essas pequenas delicadezas da alma. Como pontuado 
acima por Norbert Elias, essa percepção do “corpo do corpo” 
necessitava de um dos princípios da civilité, a atenção no ver e na 
arte do bem observar a alteridade. Cultura do eu, mas sem dúvidas 
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emergência de uma nova cultura do olhar cuja característica 
principal era a percepção de si mesmo a partir da gestualidade do 
outro. Mas o que se percebe naquilo que é percebido? No espaço 
no qual o corpo se movimenta destaca-se a Forma desenhada pela 
vestimenta compondo com o todo da gestualidade uma Figura.

A Moda e as formas do corpo 
Na tradição filosófica, a Figura é a representação sensível 

de uma ideia (MARTY, 2009, p. 291); neste caso, ela adquire 
um caráter performativo, pois a partir da noção de simulação – 
diferente do simulacro, a cópia deteriorada em Platão! – o sujeito 
performatiza pelo corpo-vestido uma linguagem que expressa 
uma ideia. Do mesmo modo que a hypòstasis da filosofia antiga 
e da teologia medieval que significava “a manifestação visível da 
essência (ousía)”, as Figuras são manifestações dos movimentos 
da alma (MARTY, 2009, p. 291). Assim, a Figura do corpo-vestido 
percebida pelo outro não apenas compõe a alteridade como 
diferenciação no espaço, é ela que, pela percepção de sua Forma, 
realiza a passagem do estético para o social.  Nas palavras da 
teórica de Moda Kathia Castilho: 

O sujeito, por intermédio do corpo, como suporte 
e meio de expressão, revela uma necessidade 
latente de querer significar, de reconstruir-
se e de recriar-se por meio de artifícios 
‘inéditos’, geradores de novas significações e 
desencadeadores de um estado de conjunção 
e disjunção com os valores pertinentes à sua 
cultura. Sendo assim, as transformações no/ do 
corpo, possibilitam uma leitura do sujeito, dos 
seus valores, de suas crenças, e ‘estados de alma’ 
materializáveis, tornado visíveis e estruturados, 
declarados em seus corpos. Essa ação de 
transformação da plástica do corpo ocorre desde 
a mais radical transformação sobre o corpo até 
a atuação da vestimenta ou decoração corpórea, 
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que sempre incorpora determinados valores 
de significado que ressemantizam o corpo. 
(CASTILHO, 2009, p. 48)

Sabemos desde os estudos genealógicos de Michel Foucault, 
que o corpo - imerso e revestido pela sua cultura - é um meio e 
suporte do poder, ou seja, é mediado não por aspectos biológicos 
e naturais, mas pelas relações sociais que lhe conferem, em cada 
época, traços subjetivos e objetivos (FOUCAULT, 2009, p. 31-32). 
Para ele, ao contrário da tradição platônica, não a alma fora o 
lugar de ocorrência de investimento para a subjetivação, mas o 
contrário, é pelo corpo que as modernas instituições burguesas 
formaram a vida do espírito. Nesse aspecto, do externo para o 
interno, do corpo para a alma, que surge o sujeito histórico e de 
experiência, tanto no desejo individual em reconstruir-se e recriar-
se por meio de artifícios “inéditos”, como a vestimenta, como 
ser influenciado, ou negar, os valores de seu tempo histórico; a 
subjetividade se constitui, ela também, pela percepção de si e do 
outro pelas Formas das plásticas dos corpos. 

Desse modo, ao olharmos a galeria de figurações dos corpos 
constituídos pela Moda ao longo dos séculos, perceberemos a 
maneira, ao gosto das mudanças estilísticas, que a história da 
Moda transformara e remodelara os corpos em novas Formas. A 
história da Moda se revela, a um só tempo, não apenas como a 
história das dialéticas indivíduo e sociedade/sujeito e vestimenta, 
mas como a história das Formas manifestas no tempo, ou melhor, a 
própria história do corpo subjetivado de modos diversos no correr 
dos séculos. 

Entre essas figurações ao logo da história da Moda, podemos 
citar, a título de exemplo, o trabalho das modistas do Segundo 
Império, que, antes da ascensão de Charles Frederick Worth, e o 
início da alta-costura, multiplicaram o tamanho da crinolina da saia, 
realçando seu caráter de perspectiva. Em poucos anos, a crinolina, 
que aumentara consideravelmente de tamanho, expressou o antigo 
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sonho do Capital, e a preferência kitsch de Barão de Haussmann 
em aplicar a perspectiva (da arte) na técnica urbanística. Como 
anota Walter Benjamin no trabalho das Passagens (1927-1940): 
“O alargamento das ruas, dizia-se, teria sido realizado devido 
à crinolina”, tal como a cartola com a sua copa alta usada pelos 
primeiros industriais burgueses expressavam as formas cilíndricas 
das fábricas da Revolução Inglesa (BENJAMIN, 2018, p. 234).

À época, essa dilatação do corpo-vestido pela crinolina, e pela 
reurbanização da metrópole pôde ser vista também no teatro. Até 
a segunda metade do século XIX, era o espaço arquitetônico do 
palco e as encenações teatrais, e não as revistas de Moda, que 
determinavam o “calor das tendências”. Benjamin comenta, a 
partir da citação de Maxime Du Camp, que a montagem da peça 
As toaletes Escandalosas, em 04 de outubro de 1856, no Teatro 
Ginásio, “modelou” essa relação entre o teatro e a Moda:  

Era a época da crinolina e as mulheres-‘balão’ 
estavam na moda. A atriz que representava o 
papel principal, tendo compreendido a intenção 
satírica do autor, trazia um vestido cuja saia 
propositalmente exagerada tinha uma amplidão 
cômica e quase ridícula. No dia seguinte à 
primeira apresentação, seu vestido foi pedido 
como modelo por mais de vinte grandes damas, 
e oito dias depois a crinolina tinha dobrado de 
dimensão. (BENJAMIN, 2018, B 2, 2, p. 140)

Se a arquitetura – do palco e da metrópole – é a arte que lida 
com a Forma como medida do espaço, a vestimenta também o 
é; o arquiteto e o costureiro são artistas que buscam solucionar 
problemas inerentes à Forma e ao espaço: “O princípio para a 
espécie artística da vestimenta reside no fato de que ela é, por 
assim dizer, tratada como uma obra arquitetônica” (HEGEL, 2022, 
p. 143).  Para Gilda de Mello e Souza (1987), a relação entre o 
espaço na arquitetura e na Moda nascem, tanto no arquiteto 
como no costureiro, pela tentativa de resolução dos problemas 
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de equilíbrio, de linhas, de cores e de ritmos; ambos, aos seus 
modos, buscam uma Forma que é medida do espaço. O costureiro, 
segundo Gilda de Mello e Souza (1987, p. 33), “harmoniza o 
drapeado de uma saia com o talhe das mangas, traçando um 
conjunto coerente de formas unidas por uma conveniência 
recíproca”. Citemos a filósofa: 

Mas hoje, como ontem, fechado em seu 
estúdio, o costureiro, ao criar um modelo, 
resolve problemas de equilíbrio de volumes, 
de linhas, cores e ritmos. Como o escultor ou 
o pintor, ele procura, portanto, uma Forma que 
é a medida do espaço e que, segundo Focillon, 
é o único elemento que devemos considerar na 
obra de arte. Harmoniza o drapeado de uma 
saia com o talhe das mangas, traçando um 
‘conjunto coerente de formas unidas por uma 
conveniência recíproca’. [...] Como qualquer 
artista, o criador de moda inscreve-se dentro 
do mundo das Formas. E, portanto, dentro da 
Arte. (MELLO E SOUZA, 1987, p. 33-34)

A Moda e a arquitetura aparecem também nos Cursos de 
Estética de Hegel. O filósofo contrapõe a vestimenta antiga à 
vestimenta moderna, como a primeira sendo formada “que toma 
o seu ponto de partida do Espírito (Geist), por meio da figura” 
(HEGEL, 2002, p.144). Nas aulas de Hegel trata-se de saber qual é a 
vestimenta ideal para a escultura adequar-se à arte, dispensando 
a artificialidade, sem que a Forma “mostre uma violência e 
necessidade meramente exteriores” (HEGEL, 2002, p. 144). A 
vestimenta antiga, o khìton, recebe do filósofo a atenção como 
a mais perfeita figuração do espírito de liberdade, pois esse “manto 
é como uma casa na qual se se movimenta livremente” (HEGEL, 
2002, p. 143). Ademais, nessa configuração livre, as roupas dos 
antigos são sustentadas pelo corpo para não caírem. Assim, Hegel 
faz uma nítida distinção entre o corpo sendo algo, e a vestimenta 
outro algo específico.
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Por oposição, a vestimenta moderna é ou inteiramente 
sustentada pelo corpo ou funcional (dienend), e desfigura as 
Formas dos membros, uma vez que o alfaiate – esse arquiteto 
moderno da vestimenta –, ao contrário dos artífices da Antiguidade 
Clássica, já não possui um fundamento ontológico para o processo 
de fabricação. Os artífices antigos cumpriam as técnicas pelos 
preceitos da physis (Φύσις), da ordem, da estabilidade, da finitude 
do cosmos e da tradição, e buscavam encontrar a Forma (eîdos) 
– à maneira platônica – que cumprisse a finalidade de algo; o 
cumprimento da finalidade de uma Forma é a sua virtude (aretê). 
Nessa tékhne (τέχνη), que pode ser traduzida como um “deixar-
aparecer algo” (HEIDEGGER, 2001, p. 138-139) buscava-se vencer 
o acaso, a casualidade, o que importava era a vestimenta cumprir 
a sua finalidade de vestir com o maior grau de liberdade o corpo 
humano, distinguindo as diferentes naturezas (physis), tanto da 
vestimenta quanto do corpo.

Em termos hegelianos, não mais platônicos, isso significa que o 
Belo sendo um desdobramento da própria concretude histórica – o 
Belo hegeliano não é intemporal como o platônico – ao tomar Forma 
na realidade determina o Ideal do belo artístico daquela época – 
arte simbólica, arte clássica e arte romântica. Dito de outro modo, 
em Hegel, na arte – enquanto a unidade do sensível e do espiritual 
– a Forma (Bilden) é a manifestação sensível do Espírito (Geist), de 
maneira intuitiva e imediata se desdobrando na história, e definindo 
– pelas Formas – o Ideal de Belo de cada época (JIMENEZ, 199, p. 
171). Nesse sentido, que o alfaiate é um arquiteto moderno, pois o 
seu único “fundamento ontológico” – se é que assim podemos dizer 
– é seguir apenas a casualidade da Moda.

O problema das Formas na Moda modernista
Se o século XIX confinara a mulher à imobilidade no espaço 

pela vestimenta, o início do século XX marcara a emergência do 
modernismo na Moda; nomes como Coco Chanel, Paul Poiret, 
Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, entre outros, 
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reconfiguraram a silhueta do corpo feminino permitindo-lhe 
a autonomia e a liberdade do corpo. Dessa maneira, a pesada 
estrutura para as saias, a crinolina, as exageradas mangas gigot, 
os chapéus-boneca que impediam a visão das mulheres, e o 
sufocamento causado pelo espartilho tinham ficado para trás como 
antiga imagem histórica de uma sociedade burguesa do século XIX, 
que, à época, tentara encerrar a mulher no espaço da privatividade 
do lar, na silenciosa imobilidade do corpo, no gesto contido do 
espírito e da alma reclusa (MELLO E SOUZA, 1987, p. 104-105).

Esses criadores de Moda não se distanciavam das propostas 
de artistas do modernismo do começo do século. Assim como a 
preocupação formalista da literatura de Virginia Woolf com o seu 
subjetivismo do fluxo de consciência; a percepção de Marcel Proust 
de que não se pode matematizar o tempo – passado, presente e 
futuro –, ou seja, ele não é linear, mas, sobretudo, converge numa 
duração; a abstração geométrica e cromática de um Piet Mondrian; 
o abandono das sapatilhas de ponta do ballet clássico por Isadora 
Duncan; e a música atonal de um Schönberg, as modas propostas 
por esses criadores sintetizavam, por meio da vestimenta, esse 
espírito de época na arte modernista, e sua preocupação em 
superar as noções do fazer-artístico do passado. A comparação 
não é exagerada, pois nas formas, linhas, cores e texturas de suas 
vestimentas souberam traduzir os anseios da mulher moderna. 
O que os une é o típico desejo do modernismo em conjugar o 
questionamento dos cânones das belas-artes, as noções de bom 
gosto, a dispensa e a crítica ao espírito filisteu pequeno-burguês, e 
qualquer excesso da Forma (GAY, 2009, p. 115). Seja como for, algo 
os define por um projeto de existência, um modo de vida, a busca 
pela verdade concreta da ideia de liberdade:

A liberdade não era garantia de bom gosto, 
como tampouco o dinheiro; mas – como prova 
o totalitarismo moderno, se é que há alguma 
necessidade de prova – a falta de liberdade era 
inimiga mortal da liberdade interior sem a qual um 
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espírito criativo não passaria de uma engrenagem 
numa máquina previsível. (GAY, 2009, p. 38)

No campo das artes, essa “liberdade interior” aparecera 
tanto na investigação por outras Formas que expressassem as 
contradições entre a vontade da sociedade e a do indivíduo, como 
no questionamento das condições e das possibilidades da liberdade 
concreta na ação política e no fazer artístico. Fora nesse aspecto 
que o século XX marcara a libertação do corpo e do guarda-roupa 
feminino, seja pela proposta de Paul Poiret, com os seus vestidos 
estilos túnicas inspirados na cultura asiática, os vestidos ninfas 
drapeados de Madeleine Vionnet, o estilo “pobre chique” de Coco 
Chanel, seja pela pesquisa de uma simplicidade estudada para as 
vestimentas em Jean Patou. Neste último, a vestimenta modernista 
alcançara, com as suas purezas de linhas, motivos geométricos – 
quase cubistas – a praticidade e a funcionalidade na roupa para o 
cotidiano. A partir desse momento, a liberdade não seria apanágio 
das filosofias abstratas, de lemas e panfletos políticos, uma utopia 
distante de ser conquistada, mas a manifestação concreta no 
corpo, na arte, na vida. 

Esse repensar as Formas do corpo na Moda era consoante com 
o projeto de modernismo na pintura. A passagem do figurativo ao 
abstracionismo, ao propor o problema da composição formal e 
das cores como fundamento ontológico da pintura, reformulara a 
própria noção de natureza e de corpo. Por um lado, a realidade e 
uma suposta natureza tornaram-se Ideias, e, por outro, o corpo cada 
vez mais distante da representação clássica e renascentista pautada 
pela concepção de beleza íntegra, isto é, simétrica, proporcional 
e harmoniosa, começara lentamente, já com o pontilhismo e, 
posteriormente, com o cubismo de Pablo Picasso e Georges Braque, 
a adentrar o questionamento da natureza e do corpo humano como 
imagem e semelhança do divino. 

Sem dúvidas, esse espírito de época fora legitimado pelas 
correntes de pensamento e filosofias dos séculos XIX e XX. Baudelaire, 
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ao conceituar uma teoria da obra de arte moderna, percebera a 
insuficiência da natureza como medida para as criações do espírito 
e da arte. Seu ensaio Elogio da maquilagem não é apenas uma ode 
à beleza da mulher, que ao pintar o rosto com o pó de arroz se 
diviniza, aproximando-se da beleza das estatuárias antigas, mas é 
um indicativo da primazia da artificialidade, e não mais a natureza, 
como nova medida para a criação (BAUDELAIRE, 1996, p. 55-60).

Posterior à Baudelaire, o conhecido aforismo 125 de A gaia 
ciência de Nietzsche, ao decretar a morte de Deus percebera – 
dado o processo de desencantamento do mundo pela crescente 
tecnização, cientificação e secularização da vida moderna – a 
consequência da retirada do divino como medida para as relações 
sociais na esfera pública, ponto de apoio e unidade para a política, 
a economia e a produção artística e do espírito (NIETZSCHE, 2017, 
p. 130-131). A esse sentimento moderno, Nietzsche nomeara 
como niilismo, isto é, a percepção do esvaziamento ontológico a 
partir da decaída da natureza como pressuposto mimético para 
a conduta moral, e, também, a superação do Belo natural por 
meio da criação artística. Esvaziada ontologicamente, a natureza 
e, consequentemente, o corpo, não possuem as Formas ditas 
originárias, mas devem pela investigação do artista, “continuador 
da criação divina”, recompor novas possibilidades de Formas. 
Como diz Eliane Robert de Moraes em seu livro O corpo impossível: 
a decomposição da figura humana: de Lautréamont a Bataille: 

Fragmentar, decompor, dispersar: o vocabulário 
que define a postura modernista é exatamente 
o mesmo que serve para designar a ideia de 
caos, supondo a desintegração de uma ordem 
existente, e implicando igualmente as noções de 
desprendimento e de desligamento de um todo. 
Numa era de integridade perdida, o mundo só 
podia revelar-se em pedaços: a mão que se separa 
do corpo, a folha ou lenço que caem ao acaso, 
decompondo uma unidade, são imagens que 
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encerram o mesmo princípio evocado pela mesa 
de dissecação. À fragmentação da consciência 
corresponde imediatamente à fragmentação do 
corpo humano. (MORAES, 2002, p. 59) 

De outro modo, o historiador da arte Germano Celant 
percebera as consequências dessa transformação moderna para 
a noção de imagem. Segundo o seu ensaio Cortar es pensar, a 
concepção de imagem anterior ao modernismo propunha – dado 
o seu caráter figurativo – “remontar a realidade”, por seu turno, 
a imagem moderna, sobretudo a partir do cubismo, visara em 
sua poética visual – em um mundo com a perda de referenciais 
transcendentes (a unidade, o sentido, a totalidade) – desmontar 
a realidade para remontá-la transfigurando assim o real: “Cortar 
e organizar na superfície e no espaço formas e figuras, imagens e 
materiais, foi um processo radical, uma vez que modificou tanto 
a percepção da realidade como construiu sua nova existência” 
(CELANT, 2015, p. 129).

Para Celant, os costureiros modernistas também visaram 
essa transfiguração das Formas do corpo pelo corte do vestido. O 
corte estrutura a percepção de mundo, a linguagem, mas também 
o vestido, uma vez que “intervém nas convenções tradicionais 
de representação e da visão do corpo [...] que produz uma nova 
sensação” (CELANT, 2015, p. 130). Todas as artes que se expressam 
com/e pela superfície – o desenho, a pintura, o cinema, a escultura 
e o costurar – delimitam a Forma transformando-a em Figura 
marcando as suas superfícies e gerando novas realidades, outras 
potências de significações (CELANT, 2015, p. 130).

 Contemporâneo aos costureiros modernistas, o surrealismo 
francês fora o primeiro movimento estético-político que percebera, 
na arte e na política, a insuficiência da modernidade (BENJAMIN, 
2012). Em seu conteúdo programático que entrelaçara a metafísica 
com a psicanálise e o materialismo-histórico marxiano com a 
revolução, seus artistas se propunham em revolucionar a vida do 
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espírito devolvendo ao sujeito de desejo cindido pelos dilemas da 
modernidade a integridade e a unidade entre o corpo e a alma, 
entre o eu (ego), a consciência e o inconsciente, entre o mundo 
objetivo e subjetivo, e, no campo político-econômico, a relação 
imediata entre o produtor e aquilo que é produzido. 

Tratava-se com o surrealismo francês em remover dos aspectos 
psíquicos e das pulsões libidinais recalcadas a possibilidade em 
ultrapassar, sem dispensá-las, as forças da realidade por meio 
da esfera da imaginação, do sonho, da fantasia e das livres 
associações reprimidas pela razão (ratio) e pelo pensamento 
lógico da cultura ocidental (BENJAMIN, 2012). Em nossa filosofia 
de origem platônica, herdeira de Parmênides, a estrutura de 
pensamento ao operar pelo princípio de identidade entre as 
coisas e a linguagem, por exemplo, A=A (o ser é e o não ser não é), 
dispensa o alargamento da percepção pelo caráter imaginativo e 
poético, pelas linguagens da diferença. 

Esse alargamento da percepção, que Benjamin nomeara como 
“iluminação profana”, ou seja, o vislumbrar a beleza nos encontros 
fortuitos, pela doutrina das semelhanças, das correspondências e das 
livres associações entre as coisas existentes, e que aparentemente não 
possuem relações, não apenas fere o princípio de não-contradição, 
de identidade, como promove o deslocamento de sentido na própria 
percepção da realidade (BENJAMIN, 2012). Essa concepção aparece 
na proposta de vestimentas da costureira surrealista Elsa Schiaparelli 
em suas parcerias com Salvador Dalí. Em suas propostas, pelo cortar e 
recortar, desmontar e remontar as Formas, o gesto criador é capaz em 
transfigurar do real (CELANT, 2015).

Dalí pintava e esculpia, Schiaparelli atualizava o gesto do 
pintar e do esculpir em suas vestimentas a partir das obras do 
mestre espanhol. No Tailleur-escrivaninha de 1937, uma releitura 
de Gabinete antropomórfico de 1936, gavetas distribuídas ao longo 
do corpo ressamantizam o significado do que é uma vestimenta, 
ao desmontar a aparente realidade para remontá-la em outro 
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contexto, em um exercício formal que não se distancia dos “objetos 
encontrados” (objets trouvés) dos surrealistas ou mesmo do ready-
made de Marcel Duchamp; a retirada desses objetos de seus lugares 
“originários” contextualiza-os em novas narrativas, outros espaços.  

Em sua obra Chapéu-sapato de 1933, Schiaparelli, ao promover 
o deslocamento do sapato de seu lugar “originário” – os pés – para 
o topo da cabeça, não apenas causa, de imediato, um estranhamento, 
mas perfaz o próprio conteúdo estético do movimento surrealista, 
a saber, “outras relações com objetos, coisas, pessoas”. Nessa 
formação de uma “imagem dialética”, ou seja, o choque entre duas 
realidades extremas, questiona-se o próprio princípio de identidade 
da lógica ocidental. Doravante, ao dissociar sapato como objeto 
que veste os pés a própria coisa se separa de sua palavra, assim 
somos provocados em lançar a pergunta: Mas afinal, o que é um 
sapato? A palavra ainda é capaz de designar a coisa? 

Se por definição perceber diz respeito a perceber as Formas 
no espaço, e desde a tradição platônica sabemos que a percepção 
das Formas (eîdos) no sensível forma também o pensamento, 
significa dizer que no caso da proposta de Moda do surrealismo, 
no deslocar as Formas originárias – os objetos e o corpo – nesse 
cortar e recortar, desmontar e montar, somos forçados a repensar 
o significado da própria experiência do pensamento. Desse modo, 
nós nos lançamos a outros espaços, ou melhor, construímos novas 
maneiras de expressões pela linguagem ressemantizando a noção 
de corpo, de vestimenta, a própria noção de Forma, isto é, da forma 
do pensamento. 

Fechado em seu ateliê, o costureiro é como o poeta dividido 
entre a sua proposta de imaginário e as demandas da sociedade 
em sua época. Também, assim como a poesia desmonta o sentido 
comum ou originário da palavra, e remonta-a em novos arranjos 
e funções sintáticas, conferindo-lhe outros sentidos, o costureiro 
é aquele que ao propor essa Forma em movimento, a vestimenta 
no corpo, constrói – ao modo do poeta – um “não-espaço”, ou 
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aquilo que os gregos chamavam pela negatividade do prefixo “u” 
de utopia (-u, topia = tópos). O artista ao deslocar essas Formas 
não somente gera novos sentidos, novas sintaxes do corpo e da 
vestimenta, como constrói em “não-espaços” outros imaginários 
possíveis, outras utopias. É ele, o artista, o único capaz de pelas 
Formas inventar o desenho do futuro, por isto, reinventar a todo 
instante o próprio mundo.

Referências
BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: obras escolhidas – 
Vol. I. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o Projeto 
das Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; Chapecó/ SC: Editora 
Universitária Argos, 2002.

CALANCA, Daniela. História social da moda. São Paulo: Editora SENAC, 
2011.

CASTILHO, Katia. Moda e linguagem. São Paulo: Editora Anhembi 
Morumbi, 2009.

CELANT, Germano. Cortar es pensar. In: LOZANO, Jorge (Org.). Moda: el 
poder de las apariencias. Madrid: Casimiro, p. 126-135, 2015. 

ELIAS, Norbert. O processor civilizador 1: Uma história dos costumes. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 

GAY, Peter. Modernismo. O fascínio da heresia: de Baudelaire a Beckett e 
mais um pouco. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

HEGEL, Friedrich G.W. Cursos de Estética – Vol. III. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2002. 

HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências. Petrópolis: Vozes, 2001.

JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo: Unisinos, 1999.



124

O cOrpO em cena

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e o seu destino nas 
sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

MARTY, Éric. Roland Barthes: o ofício de escrever. Rio de Janeiro: Difel, 
2009.

MELLO E SOUZA, Gilda de. O espírito das roupas: a moda no século 
dezenove. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

MORAES, Eliane Robert. O Corpo impossível: a decomposição da figura 
humana de Lautréamont a Bataille. São Paulo: Editora Iluminuras, 2002. 

NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Lafonte, 2017.

TOUSSAINT-SAMAT, Maguelonne. História técnica y moral del vestido – 
Vol. 3. Complementos y estrategias. Madrid: Aleanza Editorial, 1994.



125

Frida Kahlo: 
a esCrita do CorPo Por Meio da roUPa1

taMira Fernandes PiMenta 2

“Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não 
é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse estofo 

que com meu corpo eu dou corpo. Ah, como pode 
um simples pano ganhar tanta vida?”

Clarice Lispector

A construção de uma roupa parte da importância do discurso 
imagético, no qual o resultado é uma linguagem visual que se 
compõe de significantes (movimento, forma, cor) e dos significados 
(os conceitos expressos por meio da indumentária). As roupas 
carregam história, resistem à deterioração e ao apagamento do 
corpo; elas habitam materialidades corporais e ficam impregnadas 
das particularidades da vida de quem as usa: seu mundo, hábitos e 
a frágil mortalidade do tempo.

O corpus analisado contemplará a riqueza de fotografias, quadros 
e desenhos do Diário, contidos na obra de Frida Kahlo, na qual as 
roupas fazem parte de suas memórias. Como veremos, por meio da 
análise a ser apresentada, o corpo está impresso sobre as roupas, 
que se materializam através das cores expressivas e designs. Além do 
mais, essa leitura imagética nos possibilitará uma interpretação mais 
abrangente dos sentidos, os quais são produzidos por discursos que 
estão inseridos em meio a cores e tecidos.

1 Esse texto apresenta de um recorte da minha dissertação de mestrado intitulada 
Entre as palavras, o corpo e as imagens: Os biografemas insólitos no enlace da 
obra e vida de Frida Kahlo apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários, da Universidade Federal de Uberlândia.

2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFU. 
GP-CNPq GPEA. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4812595395842458
E-mail: tamirafpimenta@hotmail.com
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Dessa maneira, vemos a moda como uma arte capaz de 
exprimir “ideias e sentimentos, pois é uma linguagem que se traduz 
em termos artísticos”, como pontua Gilda de Melo e Souza (1987, 
p. 29), em O espírito das roupas. Com isso, nossa proposta analítica 
parte do pressuposto da escrita do corpo por intermédio da roupa 
e o interesse que é despertado e transformado em representação 
com o auxílio de alguns operadores entre o código e a mensagem, 
que vão além das formas, dos tecidos e das cores, pois estão 
impregnados de memórias.

As vestimentas são uma forma de utopização do corpo, 
porquanto elas resistem ao tempo, tocam os vivos como os 
mortos, com uma presença de corpos que sobrevivem pela 
memória deixada, impregnada na materialidade do vestuário. A 
roupa dura, mas tem um tempo expresso de existência e carrega 
consigo todas as particularidades moldadas pelo ser que a veste, é 
um meio de incorporação íntimo e social, é o lugar de encenação 
do “eu”. No livro Nascidos em tempos líquidos, Zygmunt Bauman 
afirma que

A vestimenta assinala a própria capacidade 
e disponibilidade de renunciar aos símbolos 
da identidade atual em favor de outros, e de 
imediato; permite e demonstra até a própria 
capacidade de encarnar paralelamente uma 
série de identidades diferentes. Os símbolos 
de decisões identitárias gravados no próprio 
corpo sugerem ao contrário, que a identidade 
que eles implicam é – para o sujeito portador 
– um compromisso mais sério e duradouro, 
e não somente um capricho momentâneo. 
(BAUMAN, 2018, p. 23)

As roupas, assim como a maquiagem e as tatuagens, são um 
modo de o corpo mascarar-se, utopizar-se (FOUCAULT, 2013). São 
uma forma de fazer com que ele entre em comunicação com os 
poderes secretos da linguagem, que carregam consigo memórias e 
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instalam o corpo em um outro espaço, o qual se torna um fragmento 
de espaço imaginário.

Além disso, as roupas são capazes de descortinar as ligações 
ocultas que mantêm ao exprimir ideias e sentimentos, conexões 
íntimas e que no campo semiológico se tornam um evento social 
devido à sua função significante, ao depositar no corpo toda 
uma linguagem. De fato, é em torno do corpo e em relação a ele 
que os outros elementos estão dispostos, irradiando inúmeras 
possibilidades, reais ou utópicas. Assim, aponta Roland Barthes: 
“Desde Saussure, sabe-se que a linguagem, assim como a 
indumentária, é ao mesmo tempo sistema e história, ato individual 
e sustentação coletiva” (2005, p. 267).

Com isso, ao observar as imagens pictóricas, as fotografias e os 
desenhos do Diário de Frida Kahlo (2015), percebemos como as suas 
indumentárias exprimem um jogo artístico de criação de discursos 
que pluralizam o “eu”, mediante fragmentos de sua visão do mundo, 
os quais são apresentados por intermédio da linguagem expressa 
por seu vestuário, que o tempo todo está em devir.

Conforme afirma Maurice Halbwachs, em sua obra Memória 
Coletiva, “cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva que este ponto de vista muda conforme o lugar 
que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações 
que mantenho com outros meios” (2006, s.p.). Compreendemos 
que os espaços memorialísticos permeiam toda a obra kahliana, não 
só escrita como pictórica e, por intermédio de suas indumentárias, 
é notório como as marcas de sua história ficaram impregnadas de 
significação a cada tecido, cor ou detalhe. Desse modo, é singular a 
forma como a memória atravessa as roupas e as vivências de seus 
donos, conferindo status de poder e posse daqueles que a usam.

Roland Barthes (2009), em seu livro Sistema da moda, postula a 
existência do vestuário real, imagético e escrito, e em nosso estudo 
ressaltamos a importância do vestuário existente por meio das 
imagens na constituição de um discurso identitário. Pretendemos, 
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a partir dessas análises, compreender os sentidos memorialísticos 
existentes nas roupas de Frida Kahlo, que são apresentados na 
relação existente entre arte (literatura e pintura) e moda. Para 
Roland Barthes,

Se o vestuário de Moda parecer um objeto 
irrisório perante uma interrogação tão ampla, 
pense-se que essa mesma relação se estabelece 
entre o mundo e a literatura: não será ela a 
instituição que parece converter realidade em 
linguagem, que situa seu ser nessa conversão, 
tanto quanto nosso vestuário escrito? Aliás, 
a Moda escrita não será uma literatura? 
(BARTHES, 2009, p. 33)

A partir das palavras de Roland Barthes, podemos inferir 
como é importante o papel do vestuário na história social/cultural 
e artística de Frida Kahlo, porque as roupas criam sentidos que 
vão além dos modismos e do que há de social em suas escolhas. 
Ao vestir trajes de tehuanas, por exemplo, Frida Kahlo cria uma 
primazia primitiva de rememoração dos índios mexicanos e da sua 
ligação com a terra, logo há nesse gesto implicações lendárias e, ao 
mesmo tempo, políticas.

No livro Frida Kahlo: conexões entre mulheres surrealistas no 
México, os curadores Paulo Miyada e Agnaldo Farias (2016) mostram 
que esse projeto de produção da imagem mexicana e da cultura 
popular foi acentuado a partir do contexto de lutas provenientes 
do final da ditadura de Porfirio Diáz, que durante o seu governo 
desprezava a arte, o folclore e a cultura indígena mexicana. Com 
o fim da ditadura, o país se consolidou como lugar de reflexão e 
há o retorno da cultura indígena como mexicanidad original; nesse 
sentido, os trajes e as comidas regionais passam a circular em todos 
os círculos sociais, sendo os modelos europeus rejeitados nessa 
nova reinvenção cultural mexicana.

A escolha de Frida Kahlo por trajes mexicanos se relaciona, 
então, à libertação dos costumes burgueses tão em voga na época, 
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além de procurar seguir um projeto de soberania no qual era 
demarcada a noção de pertencimento e a afirmação de lealdade às 
tradições do país, ao exaltar a cultura dos índios mexicanos e a sua 
ligação com a terra e os costumes. De acordo com Hayden Herrera,

O traje que Frida decidiu adotar era o das 
mulheres do istmo de Tehuantepec, e as 
lendas em torno delas sem dúvida informaram 
sua escolha: as mulheres de Tehuantepec são 
formosas por serem imponentes, sensuais, 
inteligentes, corajosas e fortes. Segundo o 
folclore, vivem em uma sociedade matriarcal, em 
que as mulheres dirigem os mercados, cuidam 
das questões fiscais e dominam os homens. E 
a roupa é linda: um blusão bordado e uma saia 
comprida, geralmente de veludo vermelho ou 
púrpura, com uma prega de algodão branco na 
bainha. Os acessórios incluem correntes de ouro 
e colares de moedas de ouro, que constituem 
o arduamente conquistado dote das moças, e, 
em ocasiões especiais, um primoroso adorno 
de cabeça com plissês rendados e engomado, 
semelhantes a um rufo elisabetano de tamanho 
fora do comum. (HERRERA, 2011, p. 140)

Notamos no trecho supracitado, como Frida Kahlo buscou 
na história, nas lendas e na cultura do seu país elementos para 
constituir sua identidade. As vestimentas são utilizadas, assim, 
para desencadear práticas ideológicas. Nas representações 
imagéticas contidas em O Diário de Frida Kahlo, um autorretrato 
íntimo (2015), as roupas desempenham importante papel simbólico 
de representação cultural e exaltação do México. Saias rodadas, 
volumosas e cheias de cores, assim como as das tehuanas, 
compõem algumas figuras.

A partir da análise de algumas passagens, notamos como seu 
vestuário, ou a ausência dele, é empregado para expressar de 
forma intensa o seu olhar sobre o mundo e a cultura mexicana. 
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Ademais, no Diário de Frida Kahlo, encontram-se corpos vestidos 
exclusivamente com peças que possuem referências mexicanas 
com detalhes inspirados na cultura tehuana, com saias amplas, 
volumes e com barrados franzidos, alguns são carregados de 
cores e outros possuem tons escuros e elementos dos costumes 
indígenas peculiares ao seu país de origem.

Figura 1 – Caveiras em atitude festiva

Fonte: KAHLO, Frida. O Diário de Frida Kahlo: um autorretrato íntimo. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 2015.

É recorrente, em várias imagens presentes no Diário, o corpo 
vestido apenas com uma saia de formas amplas e exageradas, à 
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maneira dos trajes mexicanos. Nessas imagens, normalmente a 
coluna se apresenta à mostra (ver figura 1), talvez como um modo 
de salientar a dualidade entre força (trajes tehuanos) e fragilidade 
(coluna nua) contidas no jogo de cores e palavras.

É notório como Frida Kahlo redesenha o suporte corporal, ao 
apresentar formas insólitas e fora dos padrões, vestindo roupas 
que se assemelham com as que ela utilizava, mas reinventando-
as. Na figura anterior, observamos como o esboço de uma caveira, 
que comemora o dia dos mortos, se destaca dos demais, devido 
à roupa que é trajada e por meio da sugestão de gesticulação do 
corpo. A roupa possui esse caráter de magia, pois veste/desveste 
suas representações, como uma maneira de desmascarar ou 
disfarçar a realidade humana.

Além disso, é mediante a dor que o processo de construção 
imagética de Frida Kahlo é edificado na infância, devido à 
poliomielite e na adolescência, em consequência de um acidente 
automotivo. Como forma de fortalecer a perna fina direita, 
Frida Kahlo praticou vários tipos de esportes que na época eram 
destinados apenas para o público masculino, sendo a sua presença 
vista como incomum, porque circulava em meio às brincadeiras 
não consideradas apropriadas para meninas “respeitáveis” da 
época. Em decorrência de suas limitações físicas, ela foi excluída 
no espaço escolar e se tornou alvo de provocações. Frida Kahlo 
se via como um pássaro ferido, assim como representa em suas 
pinturas e em seu Diário posteriormente, sempre sozinha e 
apartada das demais pessoas.

Na imagem em que Frida Kahlo projeta sua amiga imaginária 
numa tela, sugere-se que a sua única companhia é ela mesma, 
tanto que essa figuração aparecerá em algumas de suas pinturas, 
sendo a mais conhecida As duas Fridas (1939 – ver figura 2). As 
duas representações são muito próximas uma da outra e muito 
próximas da configuração de Frida autora.
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Figura 2 – As duas Fridas

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015.

Uma diferença forte entre as duas Fridas se estabelece pelas 
roupas. Frida Kahlo apresenta suas roupas como uma obra de arte, 
por meio da qual, tecido, cor e mobilidade são os componentes que, 
conjugados, criam uma forma estética a partir da qual se reverbera 
sua identidade. Suas roupas são um dos seus principais meios de 
expressão e assim é notório como são organizados os símbolos 
de seu vestuário conforme o seu universo de desejos, vontades e 
interesses.

É nesse sentido que observamos o valor simbólico que as 
roupas carregam, a transmissão de memórias e conexões reais 
de um passado que precisa ser relembrado, por meio de uma 
linguagem que se configura na maestria da combinação de longas 
saias, xales franjados, penteados ornados de flores, bem como 
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joias pesadas e grandes que mostram toda a mexicanidad de Frida 
Kahlo. Roland Barthes esclarece que

O homem inventou o vestuário por três motivos: 
proteção contra as intempéries, pudor (para 
ocultar a nudez), adorno (para se fazer notar). 
Isso é válido. Mas é preciso acrescentar outra 
função que me parece mais importante: a 
função de significação. O homem vestiu-se para 
exercer sua função de significação, além dos 
motivos de pudor, adorno e proteção. É um ato 
de significação, logo um ato profundamente 
social, alojado no próprio cerne da dialética 
das sociedades. (BARTHES, 2005, p. 363-364)

Em As duas Fridas (1939 – ver figura 02), notamos as duas 
representações de si se darem as mãos, talvez expressando o desejo 
de construir uma ligação entre passado e presente através de uma 
fragmentação existencial e cultural da pintora, que se mostra à 
direita (de quem olha) com trajes típicos tehuanos, segurando um 
retrato de Diego e com o coração intacto, cheio e bombeando 
sangue. Já a Frida (à esquerda de quem olha) “colonial europeia” 
traja um vestido com traços vitorianos da moda referente à época 
do reinado da rainha Vitória (1837-1901).

O vestido branco possui mangas fofas e muitos babados, gola 
alta, uma delicada ornamentação de renda que vai da cintura até 
a gola e apresenta uma ruptura na altura do peito. A longa saia do 
vestido contém em seu barrado flores vermelhas que se misturam 
a manchas de sangue formando outras flores, o que possivelmente 
representa a tentativa de transformação de dor em esperança. 
Isso ocorre quando o sangue, que jorra da veia que vem do coração 
exposto e com rupturas, mostra toda a dor das perdas sofridas 
por Kahlo, inclusive do distanciamento das suas raízes mexicanas 
devido às suas vivências em outros países. A incapacidade de 
deter a hemorragia, que surge figurativizada por uma veia que dá 
voltas em torno das duas representações femininas, transforma as 
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gotículas de sangue que caem no vestido em flores de tamanhos 
diversos, salientando a fragilidade apresentada através do sangue 
e do coração exposto de forma dilacerada.

A veia que liga as duas mulheres sai do medalhão que uma delas 
segura. De acordo com Hayden Herrera (2011), o retrato do medalhão 
seria uma fotografia de Diego Rivera ainda criança e que atualmente 
faz parte do acervo do Museu Frida Kahlo (a Casa Azul). Notamos que 
a veia que liga as duas representações se assemelha muito ao cordão 
umbilical que emerge de uma placenta, dando vida, fazendo a ligação 
entre ambas as representações e acima de tudo caracterizando a 
existência da vida, o início e o fim de seus ciclos.

A Frida europeia de coração partido segura uma pinça por 
intermédio da qual tenta estagnar o sangue que continua a cair por 
sua roupa. O tecido manchado de sangue rememora outras telas 
de Frida Kahlo, como Hospital Henry Ford (1932), Meu nascimento 
(1932) e Umas facadinhas de nada (1935), nas quais a dor pungente 
da perda, solidão e traição são de forma significativa atribuídas 
através desse código de comunicação imagético.

Além disso, a Frida europeia mantém o rosto impassível, apesar 
de estar com o coração dilacerado. O sangue simbolicamente 
é considerado o veículo da vida e das paixões; desse modo, 
vemos como a paixão que Frida empírica nutria por Diego Rivera 
transcendia os limites de espaço e tempo, como é representado em 
As duas Fridas (1939 – ver figura 2), que, segundo dados biográficos, 
foi pintado em três meses, no período em que foi confirmado o seu 
divórcio do marido.

A imagem feminina à direita (de quem olha), que mantém o 
olhar fixo em direção ao seu espectador, possui uma roupa típica 
mexicana das índias tehuanas, composta por um blusão azul 
com mangas curtas e listas amarelas e também uma saia ampla 
verde com barra branca. O coração ultrapassa a vestimenta e se 
mostra intacto, bombardeando sangue para a outra representação 
feminina. Em um gesto de cumplicidade, as duas Fridas aparecem 
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de mãos dadas. As roupas recebem esse papel de comunicação ao 
destacarem esse ponto de transição da ruptura do “real” com uma 
conexão íntima, na qual o vestir se configura como uma linguagem 
simbólica e se transforma em uma narrativa.

Frida Kahlo insinua com esse quadro a tentativa de encontrar 
uma forma de poder integrar partes de si mesma cindidas, com 
o objetivo de lidar com a dor. A intenção de representar essas 
transformações interiores e exteriores sofridas por Frida são 
demostradas nessa pintura, que carrega uma solidez e significações 
que transcendem o espaço e as personagens, imbricando-se de 
forma transgressora em favor da sua própria identidade.

Assim, ao refletirmos sobre as relações do duplo na obra 
kahliana, vemos como o percurso ocorre através da projeção 
que a pintora fazia de si e das situações que viveu, cujo processo 
se efetiva por meio das construções simbólicas que vão sendo 
criadas e ganham vida própria a cada tela, nas quais suas dores são 
traduzidas nos seus diversos desdobramentos por meio de suas 
indumentárias.

Em As duas Fridas (1939 – ver figura 2), o duplo, como estamos 
demonstrando, é desencadeado especialmente por meio das 
roupas. Como esclarece Sigmund Freud sobre o procedimento do 
duplo, “há uma duplicação, divisão e permutação do Eu – e, enfim, 
o constante retorno do mesmo” (2010, p. 351). É o que temos em 
relação às duas Fridas: mesmos nomes, mesmas faces, mas roupas 
diferentes que apontam para a cisão de identidade de Frida, para 
sua divisão e duplicação.

De fato, o traje de tehuana de Frida tornou-se 
uma parte tão essencial de sua persona que 
várias vezes ela pintou sem a dona. A vestimenta 
servia como substituto dela própria, uma segunda 
pele nunca totalmente assimilada pela pessoa 
escondida sob ela, mas tão integrada a ela que, 
mesmo quando era tirada, conservava algo da 
pessoa que a usava. (HERRERA, 2011, p. 143)
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Dessa forma, a memória está diretamente imbricada nas 
roupas, as quais constituem a persona que se dá a ver, um eu que 
se ausenta, mas se reconfigura como uma confirmação de uma 
existência que passa a habitar um entrelugar. Observamos o mesmo 
na imagem pictórica de Meu vestido pendurado ali (1933):

Figura 3 – Meu vestido pendurado ali

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015.

Nessa tela, que é o único trabalho de Frida Kahlo com 
colagem, é apresentado um retrato irônico da sociedade 
industrial da América moderna e mostrada a visão da pintora em 
relação à Nova York dos anos da Depressão. Têm-se, na imagem 
(ver figura 3), um vestido disposto de forma centralizada, que 
possui características das roupas das índias tehuanas e também 
faz referência direta às que Frida Kahlo utilizava. Está suspenso 
por um cabide, o qual é seguro por uma fita que vai de um vaso 
sanitário em cima de uma coluna – símbolo da obsessão norte-
americana por encanamentos eficientes – até outra extremidade, 
presa a um troféu no topo de outra coluna, representando a 
competitividade do país em relação aos demais. A centralidade do 
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vestido pode demonstrar a valoração cultural mexicana em meio 
às falsas promessas americanas de modernidade, sendo o desejo 
de retorno à terra natal pungente em meio a todo o progresso 
oferecido pelas máquinas e indústrias da época.

As ilusões advindas do progresso se encontram na lixeira, 
espaço de onde transbordam margaridas, uma garrafa de vidro, 
um pedaço de tecido branco com manchas de sangue e uma mão 
humana ensanguentada. Essas representações possivelmente 
sugerem a contrariedade de Frida Kahlo em residir em um país 
tão diferente culturalmente do seu. Na composição da imagem, 
observamos o capitalismo sendo evidenciado por meio de arranha-
céus e as indústrias com suas imensas chaminés.

O luxo e a moda da época são retratados pelo painel publicitário 
em que aparece Mary Jane West, conhecida artisticamente como 
Mae West, uma atriz, cantora e escritora norte americana, que 
surgiu no contexto da pintura como uma representação de falsos 
valores ligados ao glamour, à vaidade e ao luxo, tão difundidos 
socialmente na época. O cartaz aparece com uma parte descolada 
da parede que o sustenta e chamas abaixo dele dão a noção de que 
será queimado, o que nos mostra como Frida Kahlo repugnava os 
valores expressos por meio de tal figuração.

No verso do quadro, Frida assina com giz e escreve: “Pintei 
este quadro em Nova York, quando Diego estava pintando o mural 
no Rockefeller Center” (HERRERA, 2011, p. 215). O vestido ali 
pendurado, em meio ao caos provocado pelos avanços capitalistas, 
representa o pertencimento a um lugar diferente do qual se está 
provisoriamente inserido. Assim, inferimos como a solidão pode 
se fazer presente diante de um cenário cultural diverso.

As roupas sobrevivem ao tempo, carregam memórias, são 
relíquias históricas, as quais recriam presenças fantasmáticas que 
estão ausentes, além disso são capazes de carregar simbolicamente 
os corpos ausentes, pois os corpos que as habitaram é que 
mudam de lugar. Desse modo, observamos como, ao olhar para 
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a imagem pictórica de Meu vestido pendurado ali (1933 – ver 
figura 3), associamos o vestido tehuano a Frida Kahlo e a seu valor 
constitutivo identitário.

Há, nas produções enigmáticas construídas por Frida Kahlo, 
variados níveis de percepção que instigam o seu observador a 
mobilizar uma infinidade de possibilidades de sentidos por meio 
da apreciação de suas indumentárias e da linguagem simbólica 
que vai se fazendo e se mostrando a cada imagem projetada por 
suas roupas. Dessa maneira, nada subsiste, pois sua expressão 
lança as suas vestimentas para mais longe do que é delimitado 
pelo contorno da existência. Frida Kahlo ultrapassa, se impõe e se 
distingue através dos traços memorialísticos que compõem seu 
vestuário. Umberto Eco, no livro Psicologia do vestir, pontua que

a linguagem do vestuário, tal, como a linguagem 
verbal, não serve apenas para transmitir 
certos significados, mediante certas formas 
significativas. Serve também para identificar 
posições ideológicas, segundo os significados 
transmitidos e as formas significativas que foram 
escolhidas para os transmitir. (ECO,1982, p. 17)

É notório, também, que as roupas sempre foram um elemento 
de extrema importância na história de Frida Kahlo, pois carregam 
suas particularidades, foram moldadas conforme o seu toque de 
crenças, possuem uma significação e uma visibilidade, carregam 
memórias que resistem à história do corpo e elas perduram além 
da mortalidade.

Além dos vestidos, um importante objeto constitutivo da 
identidade de Frida Kahlo foram os sapatos (ver figura 4). Devido à 
poliomielite contraída aos seis anos de idade, ela teve que adotar o 
uso das botas ortopédicas, que se tornaram o seu primeiro acessório 
importante do vestuário, utilizados como o principal recurso para 
disfarçar a imperfeição dos seus pés, ao longo de toda a sua vida. 
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Figura 4 – Sapatos de Frida Kahlo

Fonte: VÁZQUEZ, Cecilio Rafael Pastelin. El Ropero de Frida. 
Metepec: Zweig Editora, 2007.

Apesar de todo o esforço de seu pai, Guilhermo Kahlo, em 
oferecer os melhores cuidados a Frida Kahlo para que suas pernas 
se fortalecessem, elas continuaram finas. Frida, sobre isso, afirmou: 
“A perna continuava muito fina. Aos sete anos eu usava botinhas. 
No início eu achava que as piadas sobre a minha perna não me 
magoavam, mas depois elas começaram a me fazer mal e com o 
passar do tempo, ainda com mais intensidade” (HERRERA, 2011, p. 
30). Talvez esses fatos sejam responsáveis pela ausência (ou quase 
ausência) dos pés nas telas da pintora.

Os sapatos ressimbolizam o corpo de Frida Kahlo. É por 
intermédio deles que desde a infância seu corpo é remodelado, ao 
sofrer os ajustes necessários para que assim ela pudesse caminhar 
e fazer as atividades que as demais pessoas realizavam. Além disso, 
nessa época, ela sofreu um grande preconceito social e foi chamada 
pelos colegas da escola de “Frida perna de pau” devido à sequela 
deixada pela poliomielite: a perna direita afinada e o pé atrofiado. 
De acordo com Hayden Herrera, “para esconder a perna, ela usava 
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três ou quatro meias na panturrilha mais fina e os sapatos com salto 
alto embutido no pé direito” (HERRERA, 2011, p. 30).

Como pontuamos anteriormente, é interessante observar que 
na obra kahliana e em seu acervo fotográfico quase nunca se vê a 
apresentação de sapatos como constituintes das imagens que são 
apresentadas. As roupas tehuanas, com saias longas encobrem as 
pernas e os pés, fazendo com que as representações apresentadas 
pareçam estar sempre em um entrelugar, pois os sapatos carregam 
a ideia de posse da terra sobre a qual se pisa, indicando segurança 
de estar ali habitando e não em outro local; com a sua ausência nas 
telas, o espaço se torna algo insólito e desconhecido.

A princípio verifica-se que historicamente os sapatos remetem 
ao poder e ao fetiche. O conceito de “fetichismo da mercadoria” foi 
elaborado por Karl Marx em sua obra O Capital (primeira publicação 
em 1867) e influenciou posteriormente Georg Lukács a desenvolver 
a teoria da coisificação. Para Marx,

Uma relação social definida, estabelecida entre 
os homens, assume a forma fantasmagórica de 
uma relação entre coisas. Para encontrar um 
símile, temos que recorrer à região nebulosa 
da crença. Aí, os produtos do cérebro humano 
parecem dotados de vida própria, figuras 
autônomas que mantêm relações entre si e 
com os seres humanos. É o que ocorre com 
os produtos da mão humana, no mundo das 
mercadorias. Chamo isto de fetichismo. (MARX, 
1994, p. 81)

Esse conceito explicita as relações sociais advindas do trabalho 
humano que passam a ser reduzidas a um valor atribuído e o 
objeto ganha vida própria ao se dissociar do processo de produção 
e exploração capitalista. Nesse sentido, a similitude estabelecida 
entre a palavra fetiche no português e o seu uso no vocábulo francês 
fétiche refere-se desde os tempos remotos à atribuição de poderes 
sobrenaturais a objetos, aplicando a estes um caráter místico.
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A ligação do sapato com seu usuário é assimilada desde o 
conto da Cinderela que, ao perder um dos pés de seu sapato no 
palácio, teve sua identidade descoberta e comprovada por meio 
desse objeto do vestuário, que instigou o príncipe a procurar a 
dona de tal pertence. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant observam 
que alguns intérpretes:

Fizeram deste símbolo de identificação um 
símbolo sexual, ou, pelo menos, do desejo sexual 
despertado pelo pé. Aqueles que consideram o 
pé como um símbolo fálico verão facilmente no 
sapato um símbolo vaginal, e entre os dois, um 
problema de adaptação que pode gerar angústia. 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 802)

Com tudo isso, o objeto amplia os valores simbólicos e 
identitários pessoais ou coletivos, e é considerado uma das 
peças principais da constituição imagética de um indivíduo, já 
que é notório como os objetos da moda podem desencadear 
fatores emocionais.

Desde a época da sociedade aristocrática chinesa, as 
mulheres, para manter os pés pequenos e obter a beleza imperial, 
enrolavam-nos com faixas durante toda a infância até os pés 
ficarem atrofiados, conhecidos como “pés de lótus”, símbolo de 
delicadeza e prestígio naquela sociedade. Em algumas pinturas 
de Frida Kahlo, esses pequenos pés semelhantes aos pés de lótus 
aparecem, como em: Frida e Diego Rivera (1931), Eles pedem avião 
e ganham asas de palha (1938) e A mesa ferida (1940).
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Figura 5 – Frida e Diego Rivera

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015. 

Já os pés descalços e em variados tamanhos aparecem de 
forma recorrente compondo a imagem de uma pessoa ou de 
forma fragmentada em O Diário de Frida Kahlo. Em quase todas 
as ocorrências no Diário, eles aparecem descalços contrapondo-se 
ao que é apresentado nas pinturas, nas quais é dado um destaque 
para as pontas dos sapatos que compõem as indumentárias. Os 
pés descalços podem representar, portanto, os laços afetivos 
abandonados e principalmente a desproteção diante dos laços 
afetivos e emocionais que foram desencadeados pelas cirurgias 
realizadas nos dez últimos anos de sua vida.

Em seu Diário, as imagens de pés são constantes e muitas 
vezes são apresentadas de forma fragmentada, em proporções 
maiores do que os corpos que as integram. Ademais, as produções 
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pictóricas, tão ricas em representações, permitem-nos perceber 
como os pés se tornam metáforas simbólicas na vida de Frida Kahlo, 
ao representar toda a dor sofrida durante anos de tratamento e 
possivelmente o desconforto de tentar se adequar esteticamente 
após a poliomielite e o acidente, como mostrado na pintura a seguir, 
Lembrança (1937).

Figura 6 – Lembrança

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015. 

Na imagem (ver figura 6), vemos a figura de uma mulher ao 
centro em destaque e dois vestidos pendurados ao seu lado, com 
a ausência de corpos. Os vestidos possuem como únicos membros 
constituintes um braço cada um. Estes estão ausentes na figura 
principal, os quais são uma clara representação de impotência e 
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fragilidade. A figura principal não possui mãos, o que sugere e ilustra 
o desespero e o sentimento de incapacidade diante da situação.

Ao fundo da imagem e distante da mulher, tem-se uma roupa 
de colegial, composta por uma saia azul e uma blusa branca. A peça 
está suspensa por um cabide que é seguro por um cordão, assim 
como os utilizados na condução de marionetes. Essa roupa possui 
um corpo semi-ausente, pois apresenta apenas um braço com 
uma mão como componente corporal, que procura a segurança de 
outra. Ao centro da imagem, há uma roupa com corpo na qual a 
figuração central da mulher, que chora, carrega traços semelhantes 
aos de Frida Kahlo, porém com cabelos curtos, uma saia branca e 
um bolero estampado.

Um pouco atrás da figuração central, que possui corpo, tem-se 
a roupa tehuana, composta por uma saia verde com barrado branco 
e uma blusa vermelha bordada, que simboliza as raízes e costumes 
mexicanos. Mesmo com a ausência do corpo, a roupa é impregnada 
de memórias, o que sinaliza a seu observador uma presentificação 
da imagem de Frida Kahlo.

As peças também estão suspensas, como as roupas de colegial, 
por um cabide que possui um cordão que conduz a representação 
da roupa com corpo, demarcando uma memória que é enlaçada 
nas demais, pois caracteriza as diferenças identitárias constitutivas 
de outras épocas. Apresentam, assim, um mergulho reflexivo, não 
só no âmbito pessoal, mas em uma memória que chamaremos 
histórica, pois por intermédio das indumentárias outros espaços 
são ocupados.

Cabe um olhar mais atento em relação à suspensão das roupas 
e à ligação com a figuração central. O recurso utilizado na imagem 
pictórica Lembrança (1937 – ver figura 6) se assemelha muito com 
o utilizado em teatros de marionetes, que são movidos por cordões 
ou fios, manipulados por uma figura que não se mostra, mas tem 
controle de todas as ações e gestos comunicados. Em vista disso, a 
pintora possivelmente procurou demonstrar como o ser humano é 
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conduzido durante a sua história de vida, não possuindo o controle 
das ações decorrentes do destino, mas sendo levado por intermédio 
das ações dos outros, como o que ocorre com as marionetes.

De acordo com Halbwachs (2006), a lembrança de um período 
abrange vários outros e temos o hábito de rememorá-los sob a forma 
de conjuntos, nos quais algumas lembranças se destacam mais que 
outras. Na imagem pictórica analisada, fica clara essa conjugação 
de rememorações, pois o quadro está repleto de lembranças e 
reflexões do âmbito pessoal.

Os sapatos ordenam de forma precisa esse entrelugar, a 
imagem de um dos pés enfaixados faz referência possivelmente 
à operação a que Frida Kahlo se submeteu em 1934. Com isso, 
o curativo branco no pé e o tamanho desproporcional já dentro 
da água lembram um barco prestes a navegar. Em vista disso, 
a imagem abre um devir hídrico por meio da água, que carrega 
desde épocas primitivas a associação com aspectos tenebrosos 
relacionados à simbologia da morte.

É importante ressaltar que, no texto O regime diurno da imagem, 
Gilbert Durand faz a seguinte afirmação: “A água que escorre é 
amargo convite à viagem sem retorno, nunca nos banhamos duas 
vezes no mesmo rio e os cursos de água não voltam à nascente. 
A água que corre é figura irrevogável” (2012, p. 96). Ao tomar o 
sapato como adereço primeiro da constituição identitária de Frida 
Kahlo, a água aparece na imagem como o corpo das lágrimas que 
escorrem do rosto da mulher.

Há nesse sentido a transferência da atribuição do desejo de 
liberdade, além de funcionar como um suporte materializante, 
no qual a mulher fica nesse entre-lugar, com um pé no chão, 
representando a segurança, e o outro na água, que compreende 
toda a profundidade do sentir.

As roupas nesse contexto são de grande importância, uma 
distinção social de papéis representados através de um destino 
histórico composto pela juventude apresentada por intermédio 



146

O cOrpO em cena

de um uniforme escolar e a representatividade da mexicanidad da 
mulher por uma roupa de tehuana.

Além das roupas e dos sapatos, outros objetos constituintes 
da imagem de Frida Kahlo foram os coletes ortopédicos que a 
acompanharam durante grande parte da sua vida após o acidente. 
A sua batalha contra a decadência corpórea e as dores que sentia 
na coluna e na perna direita eram constantes e o uso desse 
acessório era indispensável para que fosse proporcionada uma 
vivência menos sofrida. As dores que Frida Kahlo sentia eram 
decorrentes de três vértebras que ficaram fora do lugar, o que se 
descobriu um ano após o acidente automotivo que ela viveu e foi 
o principal agravante em seu processo de recuperação. Segundo 
cartas escritas pela pintora a amigos enquanto estava internada, 
os procedimentos realizados no Hospital da Cruz Vermelha foram 
negligentes. Ao longo da sua vida, ela se submeteu a trinta e duas 
cirurgias, sendo a maioria na coluna e no pé direito.

Os coletes trouxeram ainda mais solidão e isolamento à 
vida de Frida Kahlo. Além de ser um processo doloroso, eram 
necessárias mais de quatro horas para fazer a troca de coletes e 
esse tratamento trazia incertezas quanto à efetiva funcionalidade e 
melhora do quadro clínico quando era realizada a substituição. 
Com isso, a pintora costumava decorá-los e utilizá-los como 
recurso discursivo, como fazia com as roupas e expressava, assim, 
seus pensamentos de vida e crenças políticas. Esse parece ser 
o modo que a pintora encontrou para amenizar as incertezas, a 
reclusão e a limitação de movimentos a que estava sujeita.
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Figura 7 – Frida com colete de gesso

Fonte: VÁZQUEZ, Cecilio Rafael Pastelin. El Ropero de Frida. Metepec: Zweig 
Editora, 2007.

Como vemos na imagem, Frida Kahlo utilizava muitas cores para 
fazer suas representações no gesso, assim como em suas pinturas. Na 
imagem (ver figura 7), o símbolo comunista é apresentado por meio do 
martelo e da foice, e um bebê parece estar sendo gerado. O colete era 
utilizado para sustentar o corpo de Frida Kahlo e essa mesma função 
é desenvolvida por intermédio da arte, não só em suas pinturas, mas 
também na poética utilizada para compor seu vestuário.

É indiscutível que sua presença ficou corporificada em suas 
indumentárias, pois as roupas constituem um importante elemento 
intermediador dos valores individuais e sociais, sendo ao mesmo 
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tempo, como pontua Roland Barthes, “cartaz e máscara” (2009, p. 
292). O guarda-roupa de Frida Kahlo, além de mostrar as influências 
mexicanas para o mundo por meio de bordados coloridos e 
rendas bem trabalhadas, desempenhou um importante papel ao 
desencadear um discurso estético e pessoal carregado de narrativas 
que se fazem ler.

As roupas, como percebemos ao longo da nossa análise, são 
um sistema que amplia as percepções que envolvem o indivíduo. 
Este caminho cheio de atravessamentos produzidos por Frida 
Kahlo, em suas pinturas, fotografias e em seu Diário, nos permite 
apreender como o vestuário humano é um assunto que carrega 
beleza e reflexões, sobretudo por transpor os limites individuais, 
sociais e do corpo. Desse modo, o vestuário possibilita que o seu 
usuário assuma a liberdade de escrita de si, assim como um escritor. 
Portanto, as roupas possuem um caráter de magia e, no guarda-
roupa de Frida Kahlo, notamos como a escrita literária de sua vida 
se fez, não só por meio da escrita do seu Diário, das pinturas, mas 
sim também em meio a formas, cores e bordados que salientaram a 
beleza, a força e a dor de sua existência.

Referências
BARTHES, Roland. Inéditos, v. 3: imagens e moda. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005.

BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Editora Martins Fontes, 
2009. 

BAUMAN, Zygmunt. Nascidos em tempos líquidos: transformações no 
terceiro milênio. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, 
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2009.

DURAND, Gilbert. O regime diurno da imagem. In: DURAND, Gilbert. As 
estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arqueologia geral. 
São Paulo: Martins Fontes, p. 65-179, 2012.



149

O cOrpO em cena

ECO, Umberto. O hábito fala pelo monge. In: ECO, Umberto; SIGURTÁ, 
Renato. Psicologia do Vestir. Lisboa: Assirio e Alvim, p. 7-20, 1982.

FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. In: FOUCAULT, Michel. O corpo 
utópico; As heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, p. 7-16, 2013.

FREUD, Sigmund. O inquietante. In: FOUCAULT, Michel. Obras completas. 
São Paulo: Companhia das letras, p. 328-376, 2010.

SOUZA, Gilda de Melo e. O espírito das roupas: a moda no século 
dezenove. São Paulo: Companhia das letras, 1987.

HALBWACHS, Maurice. A memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.

HERRERA, Hayden. Frida, a biografia. São Paulo: Globo, 2011.

KAHLO, Frida. O Diário de Frida Kahlo: um autorretrato íntimo. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2015.

KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, p. 36, 2015.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 1994.

MIYADA, Paulo; FARIAS, Agnaldo. Conexões entre mulheres surrealistas 
no México. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2016.

VÁZQUEZ, Cecilio Rafael Pastelin. El Ropero de Frida. Metepec: Zweig 
Editora, 2007.



Parte 5:
CorPos MidiÁtiCos



151

CoMÉrCio assoMBroso da doenÇa: 
UMa leitUra do CUlto Às CeleBridades eM 

ANTIVIRAL, de Brandon CronenBerG

MarCio MarKendorF1

A partir da chave do assombro pretendo elaborar uma breve 
leitura acerca do filme Antiviral (2012), de Brandon Cronenberg, 
narrativa que funde elementos de ficção científica e horror a fim de 
produzir uma sátira ácida acerca do consumo contemporâneo de 
estrelas de cinema e celebridades em formas de culto cada vez mais 
vorazes. Para estabelecer as conexões desse mote com as pesquisas 
que tenho desenvolvido no campo da doença e da narrativa, 
primeiramente desejo evocar os significados atribuídos ao adjetivo 
assombroso, especialmente em sua possível correlação com o corpo. 
No sentido dicionarizado do substantivo, de acordo com o Houaiss, 
assombro remete a algo que produz espanto e terror e pode, 
ainda, ser algo impressionante, provocador de admiração. Como se 
pode notar, há um aspecto ambíguo que permite que o emprego 
do qualificativo possa ser aplicado em uma direção negativa, 
associada ao medo, e, por outro, seguindo a direção oposta, a algo 
deslumbrante, aludindo ao prazer. Em termos estéticos, filosóficos 
e culturais é possível estabelecer uma intersecção entre os dois 
polos, feito uma dobra articulável, ao convocar a perspectiva do 
sublime. Sem me deter na extensa bibliografia já existente sobre 
o tema, basta dizer que o sublime é um assombro de mão dupla, 
espantoso e terrível.

Seguindo por essa ideia, o percurso que proponho pretende 
avaliar como se dá a relação entre um objeto de fascínio da 
cultura de massas – as estrelas de cinema e as celebridades – e 
uma condição culturalmente considerada fonte de ansiedade, um 
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Lattes: http://lattes.cnpq.br/2001852168968424. 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8022-1350.
E-mail: marciomarkendorf@uol.com.br

http://lattes.cnpq.br/2001852168968424
https://orcid.org/0000-0002-8022-1350


152

O cOrpO em cena

corpo doente. A premissa do filme de Cronenberg, filho do icônico 
cineasta do abjeto e do grotesco, David Cronenberg, percorre com 
ironia um universo diegético no qual prospera um tipo especial 
de comércio: o dos vírus contraídos por celebridades e que, 
posteriormente, são replicados e vendidos para fãs obcecados. O 
roteiro do diretor-autor procura criticar – via abjeção e excesso 
– formas residuais de religiosidade projetadas pela indústria 
cultural. Procurarei responder o que haveria de assombroso em 
tal vínculo pouco usual. Comecemos por uma mirada no campo de 
onde nascem novos totens e templos.

Estrelas e celebridades – formas residuais de culto
A invenção de Hollywood e seus estúdios hegemônicos na 

cultura ocidental incluiu na maquinaria dos sonhos um meio de 
maximizar o controle sobre seus produtos e sobre as narrativas 
que contava. À época, surgiu um método para produzir, domesticar 
e dominar a seleta fauna humana que se exibia nas telas do cinema. 
É amplamente conhecido que o star system operava sob a égide 
de uma política ideológica, de correlação perversa: as estrelas de 
cinema deveriam encarnar determinados arquétipos, previamente 
definidos pela indústria audiovisual em consolidação, e mimetizar 
na vida real o ethos de suas personagens. Como bem sinalizou o 
sociólogo francês Edgar Morin (1989), tal processo de penetração 
recíproca entre ator/atriz e personagem favoreceu o florescimento 
de uma versão reduzida da noção de mito, na qual a estrela 
emprestava sua personalidade ao arquétipo ficcional encarnado e, 
como consequência, absorvia uma essência divinizada e heroica das 
mesmas personagens. O mitólogo Joseph Campbell (1990, p. 16) dá 
mais espessura ao argumento ao concluir que estrelas de cinema 
adquirem um estatuto divino por se moverem em uma esfera – 
o “templo especial” da sala de cinema – que as torna modelos 
sociais e, por essa razão, passíveis de serem mitologizados. Para 
além disso, Campbell também sugere que a replicação da imagem 
de atores e atrizes nas telas em diversos lugares do mundo ao 
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mesmo tempo evoca um princípio de ubiquidade análogo a um dos 
atributos de Deus.

Nesse sentido, a fabricação de modelos auratizados via 
indústria cultural, permitiu que as estrelas de cinema catalisassem 
processos de religiosidade laica pela via da cultura de massas. 
O poder antes exercido por figuras totêmicas e divindades das 
religiões começa a ser redistribuído entre correlatos de carne e 
osso que personificavam, por meio da estrutura do star system, 
valores como a glória, o esplendor e a imortalidade. O projeto 
ideológico dos estúdios de Hollywood acabava por fomentar uma 
mistificação que tornava suas criaturas distantes dos mortais, 
uma vez que seriam invulneráveis ao infortúnio, à fragilidade e 
à fatalidade. Na perspectiva de Edgar Morin (2005), criou-se a 
base para o surgimento dos “olimpianos”, panteão de seres com 
sobredeterminação de caráter e aparência de mito que ocupava 
um vazio surgido em uma época carente de objetos de referência, 
algo provocado pela decadência da crença no direito divino dos 
reis e pelo decreto filosófico da morte de Deus. Somando-se a essa 
intepretação, o sociólogo Chris Rojek (2008), defende que essas 
qualidades divinas atribuídas reiteradamente a celebridades, um 
fenômeno mais contemporâneo que as estrelas de cinema, é um 
efeito direto da queda dos deuses e da ascensão dos governos 
democráticos e das sociedades seculares.

A consequência imediata do estatuto descrito, embora tenha 
sido criado pela indústria cultural, responderia a uma necessidade 
afetiva ou mítica mais ampla que encontrou no cinema e nos campos 
da mídia uma forma mais capilar e democrática de expressar uma 
dimensão sagrada. Não tardou, portanto, para que a adoração 
dos ritos religiosos transferisse parte de sua força para o culto das 
personalidades famosas. E, na esteira do capitalismo, os ídolos 
de adoração fornecidos pelo espetáculo midiático imediatamente 
combinaram-se ao culto da mercadoria – algo descrito por Rojek 
(2008) como um mercado de produtos e de sentimentos. Assim, na 
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mesma proporção que os fãs desejam adorar seus ídolos também 
desejam consumi-los, efeito óbvio da aglutinação entre celebridade, 
religião e magia.

Ao tratar do fenômeno do star system, Edgar Morin (1989) 
descreve que, ao modo de um banquete totêmico, instância no 
qual o adorador deseja consumir a divindade ou o animal sagrado, 
o fã anseia por deglutir a imagem daquele que adora na forma de 
uma assimilação simbólica. Assim, qualquer signo de existência 
das personalidades midiáticas converte-se em relicário com fins de 
apropriação mágica do ídolo. Nos lares dos aficionados, pequenos 
altares são compostos nos espaços da intimidade, especialmente 
o quarto, com pôsteres, fotografias, autógrafos, entrevistas, 
gravações etc – favorecendo uma atmosfera de referência à imagem. 
Tudo se quer saber, ver, possuir – ainda que de modo metonímico, 
como na aliança do pão e sangue crístico. A imagem, aliás, é o ponto 
focal do comércio do culto religioso e da liturgia de massa, algo que 
concorre com a circulação de estátuas e efígies de santos. Como o 
adorador não pode possuir efetivamente o objeto adorado, a não 
ser na forma de conhecimento fetichista, o desnudamento da vida 
privada é a fração litúrgica verdadeiramente acessível do ritual. 
Da mesma forma que as manifestações religiosas mais efusivas ou 
fanáticas, tal comunhão com as celebridades envereda para uma 
eucaristia insaciável, movida pelo culto da mercadoria. Como Morin 
(1989, p. 76) nos ajuda a arrematar, a estrela de cinema adere ao 
princípio da mercadoria total, pois “não há um centímetro de seu 
corpo, uma fibra de sua alma ou uma recordação de sua vida que 
não possa ser lançada no mercado”.

Por isso não parece estranho que na consciência moderna, 
conforme o argumento fílmico de Brandon Cronenberg, possa 
existir um universo social diegético que parta da imagem e da 
apropriação biográfica, perpassando elementos residuais, tais 
como guimbas de cigarro, chicletes mascados, restos de bebidas 
não ingeridas, fragmentos de tecido, pedaços de cabelo, fezes e 
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possa culminar no consumo mercadológico das doenças contraídas 
por celebridades. Para tratar desse bizarro canibalismo simbólico 
das celebridades, pretendo agora evocar alguns aspectos da 
retórica doença no cenário da cultura.

As doenças
A pensadora Susan Sontag inicia o antológico A doença e suas 

metáforas, publicado pela primeira vez em 1978, com esta metáfora:

A doença é uma zona noturna da vida, uma 
cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm 
dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino 
dos doentes. Apesar de todos preferirmos só 
usar o passaporte bom, mais cedo ou mais 
tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um 
período, a nos identificarmos como cidadãos 
desse outro lugar. (SONTAG, 2007, p. 11)

Ecoando essa representação da doença como exílio, anos 
antes, em 1960, a escritora Sylvia Plath (2000, p. 27), em um poema 
sobre uma mulher convalescente no hospital, havia registrado o 
seguinte: “A água que saboreio é quente e salgada como o mar, 
e vem de um país tão longínquo como a saúde”2. Recuando ainda 
mais no tempo, em 1926, escritora e ensaísta Virginia Woolf 
(2016, p. 67) registra no ensaio intitulado Sobre estar doente, que 
uma pessoa enferma vivencia uma “terrível mudança espiritual” 
acompanhada da descoberta de “países ignotos”. A doença, 
portanto, evoca os limites do desconhecido.

O que Sontag (2007) irá defender ao longo do ensaio é que 
o “reino dos doentes” é permeado de fantasias sentimentais ou 
punitivas, marcadas por estereótipos e estigmas, fenômenos 
que deveriam ser neutralizados da retórica cotidiana. Resistir às 
metáforas e ao seu peso simbólico, desmistificando-as, parecia 
ser o caminho mais acertado para alguém que, como a pensadora 

2 No original: “The water I taste is warm and salt, like the sea,/And comes from a 
country far away as health”.
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norte-americana, lutava contra o câncer. Aliás, esse vocabulário de 
cunho militar, que envolve descrições de lutas, guerras, batalhas, 
invasões, contamina a linguagem médico-poética sobre as doenças 
e compõe um vasto arsenal metafórico, algo bem destacado por 
Sontag. Mas não é por essa senda que vou abrir passagem.

No imaginário das doenças estão presentes ideias como a de 
que um corpo doente é um corpo assombrado, isto é, possui um 
mal misterioso, fruto de uma transgressão, seja do pecado seja 
do tabu. Não são raras as ocorrências místicas da enfermidade 
como um mal impronunciável, dotado de algum caráter mágico, 
cuja simples pronúncia em voz alta pode produzir destruição. 
O geógrafo Yi-Fu Tuan (2005, p. 142) lembra que, em tempos 
primitivos, a doença era interpretada como um assombramento 
do corpo, ou seja, cair doente era resultado de uma operação do 
mundo espiritual, algo que equivalia à intrusão de um fantasma. 
Sontag chega a registrar: “o câncer é uma gravidez demoníaca” 
(SONTAG, 2007, p. 19). E, mais adiante, a pensadora norte-
americana assevera: “A doença é muitas vezes experimentada 
como uma forma de possessão demoníaca – tumores são 
malignos ou benignos, como os poderes –, e muitos pacientes de 
câncer aterrorizados se mostram dispostos a procurar curas por 
via da fé e ser exorcizados” (SONTAG, 2007, p. 62). Tuan (2005, 
p. 142) observa, realçando esse argumento de Sontag, que “uma 
pessoa possuída pelo demônio está doente, e a cura se obtém 
com um exorcismo exitoso”. Em certo sentido, dizer que alguém é 
portador (termo em desuso na medicina atual) de alguma doença 
desemboca na imaginação do corpo como casa, e da casa como 
um espaço assombrado.

De um modo geral, o temor às doenças envolve o medo 
da morte e da finitude, bem como da despersonalização dos 
indivíduos, tanto que as afecções mais temidas são aquelas que 
se espalham pela topografia do corpo, constituindo o que Sontag 
(2007) alcunha “doenças do espaço”, e atingem, sobretudo, o 
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rosto. Estar doente, portanto, pode limitar o desejo por alguém, 
seja por conta do aspecto visual, seja pelo aspecto contagioso, 
temível e/ou incurável de uma doença. Aqui o imaginário 
da doença cria interseção com a decodificação semiótica 
dos monstros, via abjeção, mas não pretendo me deter na 
ligação entre doença e monstruosidade, nem em seus efeitos 
horroríficos. A mirada é outra.

Quero voltar os olhos para aspectos beatíficos encontrados 
no imaginário das doenças e que permitem leituras de algumas 
enfermidades, tais como a tuberculose ou a depressão, como 
males da alma, elevadas e espirituais, dotadas de um aspecto que 
pode ser estetizado, sublimado, metaforizado e imbuído de um 
aspecto transcendente. A tuberculose, por exemplo, como bem 
explora Sontag (2007), foi desenhada no imaginário como uma 
doença sofisticada e edificante, própria daqueles que tem a alma 
contemplativa e melancólica, o excesso de paixões e o dom da 
criação. Aliás, Sontag argumenta que a mistura de nobreza social e 
atributo sensível da tuberculose surgiu em uma época de crescente 
culto ao “eu como imagem”, herança imediata do romantismo e o 
culto da personalidade que derivou da noção de gênio. Algo que, 
mais tarde, irá contaminar o cinema e o mundo contemporâneo das 
celebridades.

É interessante notar que a doença como exílio acompanha 
de perto o imaginário da tuberculose, principalmente porque 
ocorre uma separação dupla, metafórica e literal, do doente em 
relação aos saudáveis. Afinal, o artista, o sensitivo, é um louco 
para o mundo social conservador e capitalista, um diferente, um 
anormal em relação ao demais, pois é dotado de uma sensibilidade 
idiossincrática; e esse artista, para criar e se preservar da própria 
condição, precisa viajar para outros espaços e produzir o isolamento 
social em sanatórios, clínicas, bangalôs e hotéis em climas quentes. 
Instaura-se, como bem sinaliza Sontag (2007), a metáfora da doença 
como viagem psíquica e da enfermidade como vetor para atingir a 
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transcendência. Entende-se que a solidão dos enfermos deslinda 
um momento espiritual, de contato com o mais profundo, servindo 
de anteparo para uma espécie de religare no qual o corpo torna-
se um pequeno cosmo e um templo para conversas com deus. O 
psiquiatra Vittorio Lingiardi (2021), autor de Diagnóstico e destino 
ressalta que estar doente não aciona apenas defesas imunitárias, 
mas também psíquicas – de modo que está em jogo tanto o olhar 
do outro quanto o olhar sobre si mesmo. Afinal, uma pessoa doente 
perde, temporária ou permanentemente, a representação que 
tinha de si, embotando o sentimento de segurança e de autoestima, 
fragilizando-se. Como na cultura ocidental é muito acentuada a 
relação entre sofrimento e elevação espiritual, ecos da mitologia 
judaico-cristã, doença e morte favorecem o misticismo – e permite 
vislumbrar o véu que separa o mundo material do espiritual. É 
com este último apontamento que pretendo unir as duas pontas 
anteriores, imbricando doença, fascínio e religiosidades laicas, algo 
por certo bastante assombroso.

A crítica assombrosa
No filme Antiviral, de 2012, dirigido e roteirizado por Brandon 

Cronenberg, as questões que levantei até agora são o coração 
de uma narrativa contada em um cenário low-tech, de contornos 
distópicos, construída como paródia comportamental. A premissa 
da obra parte de uma pergunta: até onde poderia ir um fã na 
busca por uma conexão com o seu ídolo? A resposta encontra-se 
nas doenças, tema abjeto que alude, como já posto, diretamente à 
estética do cineasta David Cronenberg, pai de Brandon.

No cenário desenhado em Antiviral, somos apresentados a 
um mundo contaminado por uma liturgia fundamentalista pelas 
celebridades, temporalidade no qual não basta a apropriação 
mágica pelo conhecimento, o hype é a proximidade espiritual 
com o ídolo nesta situação de fragilidade e sublimidade mística 
que é um corpo doente. O aficionado, aquele que venera alguém, 
pode contrair voluntariamente um diagnóstico, tornando-se um 
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afeccionado em uma estranha comunhão imunodeficiente, de 
compartilhamento de fraquezas. É essa experiência que oferece a 
ficcional clínica Lucas, especializada em comercializar as afecções 
contraídas por uma celebridade, permitindo ao cliente-usuário 
simular a experiência de contato íntimo com a estrela cujo efeito 
significativo é uma alteração patológica temporária. Nesse âmbito, 
descrito como uma comunhão biológica entre fã e estrela, o 
enlace entre vulnerabilidade, o que dá um caráter mais humano 
a uma celebridade, como a fotografia fizera no passado conforme 
o argumento de Edgar Morin (1989)3, e a alta espiritualidade, 
conferida pelo enfrentamento de uma doença, fornece uma ideia 
assombrosa de intimidade e de uma instância fanática para o 
desejo wannabe. Na deglutição do patógeno do outro, busca-se um 
sentido místico, um vínculo sensível, transcendente com o ídolo, um 
inusitado acesso ao caminho do conhecimento totêmico. A Clínica 
Lucas do filme, aliás, enfatiza esse particular domínio do outro por 
meio do conhecimento a partir do slogan: “para um conhecedor de 
verdade” (CRONENBERG, 2012).

O roteiro de Cronenberg, problematizando criticamente a fusão 
entre crença e divertimento na cultura das celebridades, questiona 
a ideia antropofágica de deglutição de uma parte da estrela e a 
metástase cultural de adoração às personalidades midiatizadas. 
Como mercadoria total, a celebridade moderna produz em torno de 
si um sofisticado conhecimento fetichista, bem sinalizado por Edgar 
Morin (1989), no qual elementos banais como a comida predileta 
ou a marca de cueca são portadores de uma presença, ou seja, na 
ausência do objeto real estes signos são dotados de materialidade 
objetiva. Produto de uma sociedade capitalista, a celebridade 
responde a necessidades antropológicas presentes no mito e na 
religião, permitindo ao fã requerer avidamente um signo para uma 

3 Na perspectiva do sociólogo, a popularização das fotografias de estrelas 
de cinema no mercado de culto, um tipo de ersatz do real, contribuiu para a 
humanização dessas entidades ao subtrair parte de sua face marmóreo-divina e 
revelar ao público uma identidade com traços caseiros, maternais e familiares.
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deglutição ritualística. Tal desejo descomedido ganha contornos 
sombrios em Antiviral: as celebridades alçam o status de commodity 
e, literalmente, podem ser devoradas no Meat Market (mercado 
da carne). Na trama de Cronenberg, por meio de uma cultura 
laboratorial de células humanas, uma sinistra gastronomia oferece 
bifes feitos de material biológico de celebridades, iguaria destinada 
para consumo em sanduíches ou refeições mais elaboradas. 
Cronenberg faz questão de enfatizar o aspecto grotesco desse novo 
açougue ao passear a câmera por uma carne sintética, de textura 
emborrachada, coloração bege e aspecto desagradável.

Na diegese da narrativa, uma jornalista chega a perguntar 
ao criador da Clínica Lucas se este entende que o comércio de 
patógenos das celebridades seja sintoma de uma doença cultural, 
algo de uma instância capitalista patológica. A resposta do CEO 
é bastante elucidativa: “Celebridades não são uma realização, 
não em tudo. É mais como uma colaboração que escolhemos 
para fazermos parte. [...] Celebridades não são pessoas. São 
alucinações de grupo” (CRONENBERG, 2012), ponderação que 
repercute a opinião de Edgar Morin (2005) de que é o capitalismo 
quem fornece a estrutura, mas são as pessoas que conferem a 
divindade, um jogo regulado pela lei da oferta e da procura. Por 
isso, em um universo em que a demanda é maior que a oferta, 
a compra de um item idiossincrático como a herpes de uma 
estrela, atinge um nível de raridade e especialização próprios de 
um connoisseur ou de um xamã. O deslumbramento propulsor da 
deglutição até das mazelas biológicas de um ídolo é explorado 
nas transações comerciais da Lucas Clinica, sobretudo quando os 
colaboradores incitam a compra de um vírus da seguinte forma: 
“Eu entendo o seu fascínio com ela. Ela é perfeita de alguma forma, 
não é? Mais do que perfeita. Seus olhos parecem alcançar... bem 
debaixo da sua pele e tocar seus órgãos. E tocar o seu estômago. 
Seus pulmões” (CRONENBERG, 2012). Eis aí a mitificação, o caráter 
sobre-humano das celebridades.
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No âmbito religioso, deglutir metaforicamente o corpo e 
o sangue de Cristo, não parece, de imediato, remeter a uma 
experiência ritual antropofágica, embora trate-se de devorar sem 
mastigar o filho de Deus. Quando evoquei Edgar Morin (1989, 
2005) para tratar da estrutura divinizada das celebridades buscava 
enfatizar uma analogia com essa cerimônia laica de religiosidade 
que descrevi até agora. É um tipo muito especial de comunhão que 
alude, por exemplo, ao sacramento do catolicismo e celebra a união 
com o corpo e a alma da divindade. E, em nos termos beatíficos de 
uma doença, concede o acesso a um lado mais sensível e espiritual, 
via sofrimento.

O filme de Brandon Cronenberg dá um passo a mais na 
construção de corpos assombrosos. Ao remeter ao caso de 
Henrietta Lacks – cujas células cancerosas flutuam orbitalmente em 
uma cápsula espacial, não deixando de se reproduzir, tornando-a 
uma espécie singular de imortal –, o universo ficcional apresenta 
o projeto celebridade Afterlife. Trata-se de uma cultura de células 
da própria celebridade que ganha um tipo de sobrevida biológica 
para satisfação dos fãs. O insólito experimento permite que novos 
patógenos sejam aplicados em um corpo protético, mas idêntico 
ao natural, a fim de que o consumo e a adoração não sejam 
interrompidos com a morte. Afterlife promoveria um contato 
espiritual poderoso entre fã e celebridade, pois simularia uma 
comunicação com o morto no além-vida. Uma forma, digamos, de 
espiritismo genético/biológico.

Antiviral assume contornos distópicos, como sugeri 
anteriormente, porque explora a metástase da capitalização de 
tudo – e radicaliza uma fronteira já conhecida por nós no mercado 
de artes de mercantilizar fezes enlatadas de artistas por valores 
milionários. Cronenberg não estaria, com este longa-metragem 
de estreia, chamando atenção parar um assombroso futuro, banal 
e esvaziado de símbolos e ritos, que encontra nos objetos de 
consumo o mote para uma salivação fantástica e um fanatismo 
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viral? Encerro, este breve ensaio com essa esta pergunta retórica, 
esperando ter realizado o que me propus no início: unir os 
dois sentidos da palavra assombrado, o de fascínio e horror, na 
confluência inesperada entre celebridades e doenças, ritual e 
espiritualidade, comércio e patologia.
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PosiÇÕes disCUrsivas Para o CorPo 
eM videoGaMes

GeorGe liMa1

Nosso objetivo no presente artigo é fazer um mapeamento 
do jogo, a partir do qual questionamos quais práticas discursivas 
atravessam os corpos de avatares em videogames e, nessa medida, 
faz com que assumam posições sociais e institucionais. Tomamos 
como corpus teórico-analítico os três primeiros jogos pertencentes 
à série de games Resident Evil (conhecida no Japão como Biohazard), 
que foi concebida e dirigida por Shinji Mikami, desenvolvida pela 
editora de videogames Capcom (Capsule Computer Co. Ltd.) e 
cunhou o gênero horror-sobrevivência para videogames. Nesse 
sentido, consideramos os procedimentos teóricos-metodológicos 
que compõem o método arqueológico, pensado com e por Michel 
Foucault para a nossa análise.

Esses videogames mostram a ocorrência de acontecimentos 
horrendos cometidos por zumbis e outras espécies de monstros que 
são constatados nos arredores da cidade de Racco e enfrentadas 
e vividas por personagens avatares policiais, as quais podem ser 
conduzidas por um jogador. Isto é, temos como aspecto narrativo 
desses jogos a trama vivida por personagens que tentam manter-se 
em vida diante da guerra instaurada em relação a monstros que 
comprometem a sobrevivência desses sujeitos.

De acordo com Audoin-Rouzeau (2008, p. 365), “toda 
experiência de guerra é, antes de tudo, experiência do corpo”. 
Como os games analisados têm a guerra entre sobreviventes e 
monstros como aspecto principal, cumpre observar os modos pelos 
quais os corpos são dados a ver nesses jogos. Nesse sentido, antes 
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resta sabermos o que queremos chamar de corpo e, desse modo, 
o que referimos por traços morfológicos no curso de nossa análise.

Para entendermos o que queremos chamar de corpo no interior 
de nossa pesquisa, como nos diz Nilton Milanez (2009, p. 215), 
precisamos considerá-lo não enquanto uma prática puramente 
corporal pertencente a um indivíduo, mas, principalmente, como 
prática discursiva. Pensando com Foucault a partir da “Arqueologia 
do saber” (2013a), podemos dizer que as práticas discursivas são 
um conjunto de regras anônimas que definem as condições de 
exercício da unidade discursiva. Nessa perspectiva, pensar o corpo 
enquanto prática discursiva o coloca em um feixe de relações 
descontínuas em que não se pode falar qualquer coisa, de qualquer 
maneira e em qualquer lugar, o que permite a possibilidade de 
decifração desse corpo por meio da materialidade que ele carrega.

Pensando o corpo enquanto prática discursiva, leva-nos a 
considerá-lo enquanto modalidade enunciativa na qual essas regras 
que definem as condições de exercício tomam forma e permitem 
que determinados sujeitos falem, tomando posicionamentos 
particulares e a partir de lugares institucionais específicos. Esses 
sãos os três aspectos que irão atravessar as modalidades corporais, 
uma vez que, segundo Foucault (2013a, p. 64), como no discurso 
médico, a modalidade enunciativa deve ser considerada como 
relacionamento de um certo número de instâncias distintas, 
das quais umas se referem ao status do sujeito, outras ao lugar 
institucional e técnico de onde falam, outras à sua posição como 
sujeitos que realizam performances, falam, observam etc.

Juntamente com essa concepção de corpo tomado por nós 
no interior da presente pesquisa e posicionado também enquanto 
dispositivo de leitura para esse corpo discursivo, o conceito de 
morfologia corporal se apresenta como importante na análise dos 
corpos que são dados a ver nos games analisados. Por morfologia 
corporal Milanez (2014, p. 260) entende “os traços, índices e 
marcas que revelam o corpo, os gestos, as roupas e as falas a fim 
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de arquitetar a compleição física e o estatuto social de um sujeito”. 
Portanto, são as remissões desses pequenos sinais dos corpos que 
nos interessam na análise que aqui fazemos.

Assim sendo, o estabelecimento de nosso corpus dá a ver um 
conjunto de formulações que, a partir dos modos de aparecimento 
dos traços corporais, organizam a formação de corpos que são 
atravessados por determinados sujeitos, os quais se posicionam de 
forma específica no interior de um lugar institucional. 

Corpos sobreviventes
Encarando o corpo nessa perspectiva, ao dar play nos três 

primeiros games da série RE, um dos aspectos que o jogador 
verificará é que existem unidades que diferenciam os corpos dos 
avatares daqueles obstáculos que irão enfrentar. Isso porque existe 
um conjunto de unidades discursivas nos jogos que estabelece a 
diferença e a relação entre esses corpos que compõem os games.

Podemos ver que é materializado um conjunto de traços 
morfológicos que põe os corpos dos avatares sempre em posição 
de defesa ou de ataque, com as pernas ligeiramente flexionadas 
e braços também flexionados, levantados e segurando uma arma 
(pistola, rifle, metralhadora, canhão ou adaga), preparados para 
a qualquer momento ter que proteger suas vidas em meio a 
outros corpos monstruosos que ameaçam o corpo do avatar (ver 
nas Figuras 1, 2 e 3). Essas configurações corporais deixam ver 
pequenos traços morfológicos que revelam o status do sujeito 
responsável pela sua manifestação.
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Figura 1 – Barry defende Jill Figura 2 – Leon ataca zumbis

 

Fonte: RE (1996) Fonte: RE II (1998).

Figura 3 – Barreira de ataque e defesa

Fonte: RE III (1999).
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Pensando numa perspectiva foucaultiana, esses corpos podem 
ser muito bem olhados por alguém da cabeça aos pés, isto é, esses 
corpos são “absolutamente visíveis” e compreendem uma modalidade 
enunciativa, pois, no quadro de suas relações, revelam quem está 
falando, ou melhor, quem está autorizado a utilizar tal morfologia 
corporal enquanto modalidade de dizer, uma vez que há uma relação 
determinada entre a linguagem corporal e seu enunciador.

Os corpos que se apresentam de modo que possamos observar 
a configuração de defesa e de ataque compreendem o exercício de 
um sujeito que ocupa a função daquele que está em guerra, visto 
que é deste lugar institucional que o sujeito sobrevivente obtém 
seu discurso e seu ponto de aplicação para manter seu corpo vivo. 
A guerra, para esse sujeito, apresenta-se como lugar de “uma 
economia geral das armas, uma economia dos homens armados e 
dos homens desarmados, num dado Estado, e com todas as séries 
institucionais e econômicas que derivam daí” (FOUCAULT, 2010, p. 
135). Desse modo, portanto, podemos falar de um sujeito que dá a 
ver, a partir de sua morfologia corporal, uma economia dos modos 
de defesa e de ataque no centro das relações heterocorporais que 
são materializadas nos videogames analisados.

Não podemos negar que observar o lugar institucional ocupado 
por esse sujeito sobrevivente militarizado – dado a ver a partir de 
seus traços morfológicos do corpo – em certa medida nos permite 
pressupor outros funcionamentos das marcas corporais que podem 
ser vistas em outras formulações nos videogames analisados.

Ao considerarmos as modalidades de defesa e de ataque 
do corpo sobrevivente dos avatares, podemos observar que há 
uma determinação do sujeito sobrevivente a partir das ações 
de seus corpos dentro do quadro de relações intercorporais dos 
games. Essas ações a que nos referimos são as extensões dos 
traços morfológicos que caracterizam o corpo militarizado do 
sobrevivente: evitar o toque corporal ou eliminar o corpo do 
monstro. Defender-se, atacar e eliminar os corpos monstruosos 
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são também, por se apresentarem como extensão do corpo 
sobrevivente, traços morfológicos que revelam não só o lugar 
institucional ocupado pelo sujeito sobrevivente, mas, também, 
posições corporais desse sujeito.

Assim, o sujeito sobrevivente, tendo como morfologia corporal 
de expressão o corpo do avatar, não é só aquele que se posiciona 
em modo de defesa e de ataque em relação a seus inimigos, mas o 
que, além de se posicionar de tal modo, elimina seu adversário a fim 
de excluí-lo e, assim, apagando os riscos corporais à sobrevivência, 
representados pelo inimigo.

Ao posicionar-se desse modo a partir da morfologia corporal do 
avatar, o sujeito sobrevivente recebe determinadas singularidades 
que evidenciam seu direito de excluir o corpo do “outro”, o que 
delineia seu status de sobrevivente a partir do lugar institucional de 
guerra do qual fala.

Em nosso corpus, é possível observarmos que, diferente do 
direito soberano de excluir os terroristas por parte do Estado-
nação, os sujeitos sobreviventes nos games têm o direito de 
excluir o corpo do adversário sob o pano de fundo de um discurso 
da sua própria sobrevivência. Além disso, nos games não se trata 
necessariamente de uma relação de vitória na guerra, mas da 
própria sobrevivência na guerra. E, por fim, observamos que não 
há ambivalência como instância de diferenciação entre os sujeitos 
sobreviventes e os que se colocam fora desse status corporal, 
uma vez que os corpos sobreviventes não se confundem com 
seus terroristas, mas têm a contradição entre as modalidades 
enunciativas do corpo dadas a ver pela morfologia corporal tanto 
do avatar quanto dos monstros no interior dos videogames. 
Portanto, a partir da morfologia corporal, podemos observar 
que, em sua conjuntura, o sujeito sobrevivente possui o direito 
de eliminar a vida do outro em nome da sua própria sobrevivência 
corporal, não tendo a simples vitória como marca objetiva, mas o 
manter-se vivo.
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Há um outro aspecto que devemos colocar em relevo 
na observação das contradições que contornam as relações 
heterocorporais no interior dos videogames e que, em alguma 
medida, qualificam o corpo sobrevivente do avatar no interior dos 
três videogames analisados.

Foucault se refere à contradição como o caminho em que 
se delineiam os discursos, isto é, entre uma instância e outra 
observamos as relações contraditórias em que se marca um discurso: 
“analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam 
as contradições” (FOUCAULT, 2013a, p. 186). Em outros termos, 
quando nos referimos à observação das contradições é trazendo 
à baila os traços morfológicos que criam a ilusão de uma unidade 
corporal a partir das relações que são estabelecidas na enunciação 
e, nessa medida, posicionam contraditoriamente os sujeitos.

Quando examinamos os avatares em seu campo de 
estabilidade corporal, visualizamos determinados fenótipos que 
são comuns aos sujeitos sobreviventes, mas que também são 
contraditoriamente posicionados em relação aos seus inimigos.

Figura 4 – Avatar Jill 
Figura 5 – Avatar Leon 
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Fonte: RE (1996) Fonte: RE II (1998).

Figura 6 – Avatar Jill

Fonte: RE III (1999).

Se observarmos os traços morfológicos do corpo do avatar nas 
Figuras 4, 5 e 6, visualizaremos a regularidade de um corpo que se 
torna muito semelhante ao que as ciências biológicas chamam de 
corpo de espécie humana para se referir a determinados indícios de 
um corpo humano vivo frente a outros corpos vivos. Na Figura 4, 
vemos o rosto e os braços da personagem-avatar Jill sendo mostrados 
de maneira que podemos dizer que é um corpo humano com vida. 
Esses mesmos traços corporais vão se materializar em RE II, quando 
levamos em conta o rosto humano e saudável do personagem-
avatar Leon na Figura 5, e em RE III (1999), quando percebemos, na 
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Figura 6, que Jill novamente é apresentada com traços vitais de um 
humano. Esses traços ficam mais nítidos quando consideramos a 
natureza contraditória das relações que esses corpos mantêm com 
os corpos dos obstáculos que são apresentados nos games.

Esses mesmos corpos que compõem o quadro de personagens-
avatar dos três videogames não possuem nenhum movimento 
irregular – andar cambaleante, com as mãos e pés no chão, grudado 
na parede ou quiçá voando –, o que em alguma medida mantém 
uma relação contraditória com os traços corporais dos obstáculos 
do jogo.

Quando fazemos a apresentação de um quadro de traços 
morfológicos que dizem respeito a um tipo específico de sujeito 
no jogo de suas relações – no nosso caso, o sujeito sobrevivente 
– e que mantêm relações contraditórias com sua exterioridade, 
somos levados a apontar as razões dessas modalidades corporais 
manterem uma relação determinada com seu respectivo sujeito. 
Desse modo, os traços morfológicos que dizem respeito aos sujeitos 
sobreviventes não só marcam a existência de vida sobrevivente, 
mas também os posicionam enquanto espécie biológica frente à 
sua exterioridade com a qual estabelece relações contraditórias. 
Assim, esse posicionamento de espécie biológica que o sujeito 
sobrevivente acaba tendo se aproxima do que Foucault (2010) em 
Em defesa da sociedade chamou de espécie humana funcionando 
de acordo com os domínios biopolíticos que começam aparecer a 
partir do final do século XVIII.

Vale dizer aqui também que para esse corpo humano 
sobrevivente do personagem-avatar não adianta apenas 
defender-se, atacar ou excluir o corpo de seu inimigo para 
manter-se em vida. Além disso, quando se trata de recuperar o 
nível de sobrevivência depois de um ataque do inimigo, temos 
esse mesmo corpo sobrevivente usando remédios e ervas a fim 
de que o seu life seja recuperado (ver a Figuras 7, 8 e 9). Levar 
em conta esses atos dos personagens-avatar sobre o próprio 
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corpo nos leva a pensar novamente nos domínios biopolíticos 
apontados por Foucault (2010), uma vez que temos um discurso 
médico sobre a medicalização que atravessa o funcionamento da 
sobrevivência enquanto discurso, posicionando dessa forma o 
sujeito sobrevivente como morto em potencial.

Figura 7 – Inventário de Jill 
Figura 8 – Inventário de Claire

 

Fonte: RE (1996) Fonte: RE II (1998).

Figura 9 – Iventário de utensílios de Jill

Fonte: RE III (1999).



173

O cOrpO em cena

O corpo-obstáculo do animal monstruoso 
Outros aspectos corporais com os quais o jogador irá se deparar 

ao dar play nos três videogames analisados da série RE serão os que 
dizem respeito aos obstáculos que mencionamos anteriormente. 
Isso devido ao plano de fundo discursivo que demarca os pontos de 
descontinuidade concernentes a esses corpos que são dados a ver 
no interior dos videogames considerados.

Podemos ver nesses games a materialização de uma miríade 
de traços morfológicos que são postos em oposição aos corpos 
sobreviventes dos personagens-avatar dos games mencionados 
aqui, comprometendo a durabilidade dessa sobrevivência e 
colocando em jogo um outro funcionamento frente às modalidades 
discursivo-corporais que dizem respeito ao sujeito militarizado 
sobrevivente de espécie humana.

Obstáculo pode ser pensado aqui enquanto unidade material do 
jogo que compromete a durabilidade ou progressão de algo em jogo. Já 
nesse nível material temos o funcionamento do obstáculo como marca 
que identifica a diferença do corpo personagem-avatar dos monstros, 
porém, não basta ficarmos no nível material da análise. Precisamos 
saber quem está intrinsecamente ligado a essa modalidade obstáculo-
corporal e as razões de ser responsável por esse dizer, mas, para isso, 
precisamos observar antes esses traços corporais.

Figura 10 – Zumbi olha para Jill 
Figura 11 – Zumbis e Claire
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Fonte: RE (1996) Fonte: RE II (1998).

Figura 12 – Zumbis atacam Jill

Fonte: RE III (1999).

Os primeiros obstáculos que temos no videogame em RE (1996), 
como podemos observar na Figura 10, são basicamente os corpos 
dos zumbis e aparecem frequentemente durante os games. Esse 
mesmo corpo-obstáculo irá aparecer também nos games RE II (1998) 
e RE III (1999), como pode ser visto nas Figuras 11 e 12. Observando 
todos os traços corporais que compõem esses corpos-obstáculo e 
considerando o lugar institucional ocupado pelo corpo sobrevivente 
do personagem-avatar, podemos notar que esse corpo do zumbi é 
colocado de modo avesso aos traços corporais do avatar.

Num primeiro momento, podemos observar que, em relação 
às ações de ataque e de defesa dos corpos sobreviventes, os corpos 
dos zumbis se apresentam comprometendo a durabilidade desse 
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corpo sobrevivente em jogo. Esse corpo-obstáculo do zumbi, como 
pode ser visto na Figura 11, persegue o corpo do avatar quando este 
se apresenta vulnerável. Esse mesmo corpo-obstáculo do zumbi 
é o que dilacera e retira o life do avatar sobrevivente, levando-o 
ao game over. Considerando esses traços morfológicos do corpo-
obstáculo do zumbi, podemos notar que esse corpo-obstáculo 
ocupa o mesmo lugar institucional de guerra tomado pelo sujeito 
sobrevivente, o que posiciona esse corpo-obstáculo do zumbi 
enquanto corpo inimigo em relação ao corpo sobrevivente.

No entanto, embora o corpo-obstáculo do zumbi seja 
pronunciado do mesmo lugar institucional de guerra ocupado pelo 
sujeito sobrevivente, esse corpo-obstáculo se coloca fora desse 
direito institucional, o qual é materializado no corpo do sujeito 
sobrevivente. Isso ocorre porque o corpo-obstáculo possui traços 
morfológicos que são avessos ao direito de manter o corpo vivo do 
sujeito sobrevivente e, dessa forma, torna-se qualificado enquanto 
corpo terrorista frente aos aspectos corporais da sobrevivência.

 O zumbi, posicionado enquanto ameaça – posição 
materializada conforme a perspectiva instaurada pelas unidades 
discursivas do jogo vivenciadas pelo sujeito sobrevivente – tem 
seu corpo marcado por traços discursivos que o põem sempre em 
posição de algo a ser evitado, driblado ou extinguido, visto que 
estar perto dele compromete a duração da vida do avatar.

Essa caracterização do corpo-obstáculo do zumbi como 
terrorista no jogo acontece de maneira que, ao comprometer a 
durabilidade da sobrevivência em jogo, o corpo-obstáculo seja 
tomado enquanto ameaça que deve ser evitada, driblada ou 
extinguida para que a sobrevivência corporal do avatar permaneça, 
decalcando assim a contradição discursiva entre as modalidades 
corporais. Desse modo, temos demarcado aqui o tipo de sujeito 
responsável pelo corpo-obstáculo do zumbi, isto é, apresenta-se 
um sistema de diferenciação e de relações de sujeitos, o qual define 
seu funcionamento de conjunto social, isto é, o papel que se sabe 
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do sobrevivente de acordo com os que infringem e se afastam das 
leis jurídicas da sobrevivência corporal.

No caso dos zumbis que estão posicionados enquanto 
obstáculos que devem ser evitados, driblados ou destruídos, 
temos uma violência em nível jurídico. Isso pode ser observado 
na medida em que consideramos as ações de preservação de 
vida tomadas pelo avatar nos games, uma vez que o zumbi é 
indefinidamente comprometedor da integridade da vida.

Como já mencionamos, todos esses aspectos do corpo-
obstáculo do zumbi acentuam os contornos do posicionamento do 
corpo sobrevivente na medida em que tanto este o evita para dar 
manutenção a sua vida quanto aquele apresenta características 
que colocam em risco a duração da vida do sujeito sobrevivente, 
constituindo-os enquanto corpos heterotópicos (FOUCAULT, 2013b, 
p. 14), já que sempre estão também em outro lugar, ligados a 
todos os outros lugares, ou seja, são corpos que têm seus traços 
morfológicos desdobrados em um espaço e reduplicados em outras 
espacialidades corporais (MILANEZ, 2015).

Não podemos nos esquecer dos aspectos fenótipos desses 
corpos-obstáculo do zumbi que irão acontecer nos três videogames 
analisados. Esses aspectos também acontecem em contrapartida 
frente ao corpo do sobrevivente desses games elencados. Ao 
observarmos a parte do jogo correspondente a Figura 10, quando 
o zumbi vira seu rosto para Jill e ela descobre que se trata de 
algo estranho, podemos observar que o rosto do obstáculo com 
o qual a personagem-avatar Jill irá se deparar contém traços de 
deterioração contornando toda a face, possui olhos esbugalhados 
e produz uma voz ruída no jogo. Esse mesmo corpo-obstáculo do 
zumbi apresenta movimentações irregulares e cambaleantes frente 
aos traços do corpo sobrevivente em RE (1996). Os mesmos traços 
corporais poderão ser vistos nas modalidades de se ver o corpo do 
obstáculo zumbi tanto em RE II (1998), correspondente a Figura 11, 
quanto em RE III (1999), concernente a Figura 12.
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Dizer que o corpo-obstáculo do zumbi aparece e funciona em 
contrapartida, ou melhor, em contradição ao corpo sobrevivente 
do avatar nos retoma ao funcionamento do monstro humano 
referido por Foucault (2001). Contraditoriamente porque, como em 
Foucault (2001, p. 70) a respeito do monstro humano, na mesma 
medida em que compromete a sobrevivência, o zumbi é a própria 
resistência à ordem biossocial do corpo sobrevivente, uma vez que 
suas características se colocam fora dos procedimentos tomados 
para si pelo sujeito sobrevivente.

A noção de monstro é essencialmente uma 
noção jurídica – jurídica, claro, no sentido lato 
do termo, pois o que define o monstro e o fato 
de que ele constitui, em sua existência mesma 
e em sua forma, não apenas uma violação das 
leis da sociedade, mas uma violação das leis da 
natureza. Ele é, num registro duplo, infração 
às leis em sua existência mesma. O campo de 
aparecimento do monstro é, portanto, um 
domínio que podemos dizer ‘jurídico-biológico’ 
(FOUCAULT, 2001, p. 69-70).

Tomar o corpo-obstáculo do zumbi nos três games enquanto 
monstruosidade que deve ser evitada para não comprometer a 
manutenção das vidas pertencentes aos sujeitos de uma sociedade 
nos leva a pensar com Foucault (2001) no que se refere ao “monstro 
humano”, uma vez que o posicionamento do zumbi nos videogames 
vai ao encontro e, ao mesmo tempo, fundamenta o direito jurídico-
biológico de sobreviver do sujeito responsável pelos corpos dos 
personagens-avatar dos games. Nessa medida, o corpo-obstáculo 
do zumbi se posiciona não só enquanto ameaça à sobrevivência, 
mas também enquanto monstruosidade que, pelo que apresenta 
ser audiovisualmente, é responsável por essa ameaça.

Esse corpo-obstáculo do zumbi cumpre outro funcionamento 
no quadro de formações corporais que são dadas a ver no interior 
dos videogames elencados. Entre esses corpos-obstáculos do zumbi, 
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encontramos outros modos corporais de existência funcionando 
nos games, os quais estabelecem um feixe de relações que 
colocam o corpo-obstáculo do zumbi agora não só como ameaça 
monstruosa, mas numa outra posição que só pode ser conferida 
na medida em que o vemos e o ouvimos funcionando em harmonia 
com esses outros corpos-obstáculos que compõem as relações 
heterocorporais dos games elencados.

Considerando esses outros corpos-obstáculos no 
funcionamento material-descontínuo dos videogames, podemos 
observar determinadas regularidades entre uma obra e outra. Se 
observarmos bem os traços morfológicos dos zumbis, podemos 
notar que eles mantêm aspectos corporais frente aos corpos 
sobreviventes, isto é, em alguma medida ainda se tratam de 
corpos humanóides, uma vez que se vestem e possuem formato 
de membros que remetem a forma humana – à propósito, os 
zumbis são humanos mortos. Aonde queremos chegar com essas 
observações? Se visualizarmos os traços morfológico-corporais 
dos outros obstáculos, veremos aonde queremos chegar com essa 
constância descontínua dos traços morfológicos que atravessam 
todos esses corpos presentes nos games analisados.

Sem o objetivo de realizar uma descrição exaustiva, criamos 
uma tabela de apresentação com alguns desses corpos-obstáculos, 
a qual cumpre também a funcionalidade de descrição para 
considerarmos a proposição de constância descontínua de traços 
morfológico-corporais. Vejamos. 
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Tabela 1 – Obstáculos dos Videogames da série Resident Evil

Resident Evil (1996) Resident Evil II (1998)

Foto Nome Descrição Foto Nome Descrição

Zumbie 
Dog

Cães com o corpo 
em decomposição

Zumbie 
Dog

Cães com o corpo 
em decomposição

Hunter Humanóide com 
aspecto de réptil Liker Forma mutante de 

Zumbi

Crow Corvos assassinos Crow Corvos assassinos

Neptune
Tubarão gigante 
e extremamente 

agressivo
Tyrent

Humanóide 
geneticamente 

modificado

Plant 42
Planta gigante que 

usa raízes para 
atacar

Alligator Crocodilo gigante

Wasp
Vespas gigantes 

agressivas e 
venenosas

Giant 
Moth Mariposa Gigante

Resident Evil III: Nemesis (1999)

Foto Nome Descrição

Zumbie Dog Cães com o corpo em decomposição

Hunters Humanóides com aspecto de réptil ou de 
anfíbio

Crow Corvos assassinos

Grave Digger Artrópode geneticamente modificado
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Giant Spider Aranhas gigantes e venenosas

Nemesis Humanóide com partes mecânicas

Fonte: REI, REII e REIII.

Visualizando os corpos-obstáculos considerados na Tabela 
1, vemos que os monstros que compõem o quadro de corpos-
obstáculos dos videogames analisados apresentam uma 
regularidade descontínua quando colocados em relação uns 
com os outros, ou melhor, o outro corpo é que aparece como 
instância de delimitação de cada corpo-obstáculo apresentado nos 
videogames. Temos no quadro apresentado cães zumbis, vespas 
gigantes, tubarões gigantes, humano-réptil, humano-anfíbio, tipos 
de zumbis, corvos assassinos, artrópodes, plantas assassinas. A 
relação que esses corpos-obstáculos estabelecem na medida em 
que apresentam descontinuidades coloca os corpos-obstáculos 
enquanto espécie biológica. Isso pode ser justificado pela repetição 
dos traços corporais que diferenciam animais de humanos, ou 
também de animais de outros animais.

Como dissemos anteriormente, quando apresentamos um 
quadro de traços corporais que dizem respeito a um sujeito 
específico no jogo de suas relações, somos levados a apontar as 
razões de existência dessas modalidades. Assim sendo, o corpo-
obstáculo do zumbi, assim como os outros corpos-obstáculos 
nos games, não só posiciona o sujeito monstruoso enquanto 
anomalia que ameaça o corpo sobrevivente, mas também o 
posiciona enquanto espécie biológica frente à miríade de corpos-
obstáculos e corpos sobreviventes com os quais mantém relações 
contraditórias. Portanto, nos termos de Audoin-Rouzeau (2008, p. 
404), “é em termos de desumanização, ou até de animalização do 
corpo do adversário, combatente ou civil, que se deve tentar ler, em 
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nossa opinião, a vasta gama das práticas e gestos” no interior dos 
videogames analisados.

Desse modo, os traços morfológicos dos zumbis, em 
contradição com os corpos das outras espécies de monstros 
e também em relação com o corpo sobrevivente, funcionam 
como aspectos biológicos a partir dos quais podemos fazer uma 
descrição taxonômico-biológica na classificação da espécie, o 
que não é nosso objetivo, uma vez que procuramos entender o 
funcionamento discursivo das modalidades corporais articuladas 
pelos sujeitos envolvidos. Os movimentos corporais dos zumbis não 
são os mesmos que os dos Crows (corvos), visto que estes voam, 
possuem penas e não apresentam movimentos cambaleantes 
como os dos zumbis. Os corpos dos Crows não são os mesmos que 
os dos Hunters (humanóide réptil ou anfíbio), uma vez que estes 
possuem unhas e epiderme áspera como a de um crocodilo.

Considerações finais 
Ao fazermos uma retrospectiva dos fenômenos considerados 

na análise realizada por nós dos videogames, pode-se concluir que 
os aspectos materiais dos games funcionam enquanto unidades 
discursivas, visto que ao serem enunciadas manifestam discursos e, 
desse modo, permitem que os corpos retratados ocupem posições 
sócio-históricas definidas. Assim sendo, o avatar, o obstáculo, o 
life e o gameover, por exemplo, não são simplesmente aspectos 
para tornar os videogames um artefato destinado apenas ao 
entretenimento, mas também unidades que materializam discursos, 
estabelecem posições, e, por essa razão, revelam a base institucional a 
que obedecem para delinear os traços morfológicos que compõem 
os corpos.

Portanto, a marca discursiva que qualifica o corpo do 
sujeito sobrevivente é o manter-se vivo. Para ser identificado 
dessa maneira, esse corpo não foi posto de qualquer maneira. 
Obedeceu a regras institucionais específicas para se posicionar em 
contrapartida com os corpos monstruosos, corpos que em alguma 
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medida compromete a duração da vida. Desse modo, os aspectos 
materiais avatar e obstáculo foram recursos a partir dos quais 
notamos o funcionamento de discursos que se formam a fim de dar 
manutenção a uma mesma instituição, a guerra.
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a MUlher haBitada: 
erosoFia do CorPo eM Crise na teCitUra 
das heterotoPias eM A OBSCENA SENHORA D, 

de hilda hilst

ana YanCa da Costa MaCiel1

A partir das imagens poéticas na prosística de Hilda Hilst, em 
A obscena senhora D (1982/2001), o presente estudo delimitou-
se a perscrutar a figuração do corpo em crise da personagem 
Hillé enquanto instância espacializadora. Nesse sentido, pensar a 
erosofia do corpo envelhecido da personagem principal remete-nos 
à perspectiva heterotópica desenvolvida por Michel Foucault em 
“Outros espaços” (2001) e em O corpo utópico (2013).

O legado de Foucault em relação às heterotopias provoca a 
problemática em pensar a justaposição de lugares que abrangem 
outros espaços, a princípio, incompatíveis; e que funcionam 
como contestação de espaços sendo criados para/por indivíduos 
cujo comportamento ou condição biológica são considerados 
desviantes em relação ao sistema normativo estabelecido pelas 
convenções socioculturais.

No contexto do objeto de investigação, o aspecto da 
heterotopia biológica é compreendido pela velhice, na narrativa 
ficcional de Hilda Hilst (2001, p. 17):

VI-ME AFASTADA DO CENTRO de alguma coisa 
que não sei dar nome, nem porisso2 irei à 
sacristia, teófaga incestuosa, isso não, eu Hillé 
também chamada por Ehud A Senhora D, eu 
Nada, eu Nome de Ninguém, eu à procura da 
luz numa cegueira silenciosa, sessenta anos à 
procura do sentido das coisas. 

1 Mestra em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9582913386364951. 
E-mail: anacmaciel3@gmail.com

2 Mantêm-se, nas citações, as grafias presentes na obra.

http://lattes.cnpq.br/9582913386364951
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Se o corpo feminino é protagonista do desvio pela sua condição 
biológica/estética, por esse motivo, é corpo ancorado na violência 
em estado de opressão sendo relegado ao desprestígio social. 
De outro modo, há a heterotopia de desvio que a personagem 
Hillé cria para si na relação entre o corpo e o espaço, o corpo e o 
sagrado. Desse modo, o corpo que era espaço de dor, violência e 
angústia, passa a ser espacializado em contornos, relevos, sulcos, 
floreios e erotismo, não se condicionando simplesmente ao 
desamparo e à imagem demonizada que lhe foi impregnada pela 
vizinhança da vila onde mora a personagem.

Cabe ressaltar que, por muito tempo, na história da literatura, 
a figura feminina foi construída por vozes masculinas arraigadas 
pela perspectiva patriarcal. Havia, com recorrência, a figuração 
de uma musa inspiradora, sempre sobre quem se falava, mas 
não lhe era dada a oportunidade de participar da construção 
de conhecimento. De outro modo, o feminino era vinculado ao 
seguinte dualismo, a saber: o aspecto angelical, tendo como 
modelo a mulher branca, e o aspecto demoníaco, tendo como 
modelo de caracterização a sexualização da mulher negra, 
como também a figuração da mulher senescente. A exemplo 
disso, destaca-se nos contos infantis a velhice feminina aliada 
aos aspectos da bruxaria. Esse contexto tem sido ressignificado 
contemporaneamente pelas narrativas indígenas, que emancipa 
a velhice feminina dos estereótipos perpetrados por gerações. 
Diante disso, vale lembrar as criações de Eliane Potiguara, que, 
ao inserir a cosmovisão advinda da velhice feminina, fragmenta 
estigmas e fortalece subjetividades.

Destarte, os estereótipos construídos e perpetuados 
socioculturalmente têm sido contestados com mais rigor na 
atualidade. Destaca-se a fala de Elódia Xavier, em seu estudo sobre 
O corpo no imaginário feminino (2021, p. 16), ao afirmar que: “a 
desvalorização social do corpo, [fora] grande aliada da opressão 
sobre as mulheres”. Portanto, o corpo tem ganhado o centro dos 
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debates políticos e culturais, a fim de reconhecê-lo em uma ação 
dinâmica, com o mesmo valor entre mente e corpo atuando juntos 
em suas especificidades.

 Diante do exposto, vale ressaltar alguns elementos 
espacializadores3: em primeiro plano, a casa e o vão da escada; 
o discurso narrativo e a materialidade da linguagem; por fim, a 
temática sobre a qual se dá relevo, o corpo.

O corpo envelhecido e erotizado torna-se um corpo 
demonizado pelo olhar do outro. Por isso, casa, corpo e palavra 
podem ser analisados a partir da proposição teórica de Foucault 
(2001) acerca do que esse autor denomina heterotopias de desvio e 
heterotopias de crise.

Os corpos configurados como heterotopias de crise são 
apartados da sociedade em função de passarem por alguma 
crise. São aqueles “que se encontram, em relação à sociedade 
e ao meio humano no interior do qual eles vivem, em estado 
de crise” (FOUCAULT, 2001, p. 416). Essa crise pode ser, por 
exemplo, biológica (como era muito comum no passado a mulher 
menstruada isolar-se em sua casa). Já as heterotopias de desvio 
configuram os corpos que têm algum comportamento ou condição 
que os tornam desviantes em relação aos demais corpos sociais e 
por isso são marginalizados, como é o corpo dos presos ou mesmo 
o corpo dos velhos.

O corpo velho, nessa perspectiva, pode ser concebido a partir de 
uma heterotopia de crise, pois se trata de uma condição biológica, 
e ao mesmo tempo de desvio. E não é isso que a personagem Hillé 
provoca? A velhice feminina, sendo ainda um espácio-corpóreo 
erotizado e que busca no corpo do marido um deus desrosteado: 
eis uma transgressão grave diante da cultura cristã.

A crise do espaço, do discurso da narrativa, do discurso da 
personagem, da materialidade da linguagem são fatores que 

3 A análise da espacialização, em perspectiva topoanalítica bachelardiana, em A 
obscena senhora D resulta de minha pesquisa de Mestrado em Estudos Literários.
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trazem a digressão para o modo de contar e a mistura de gêneros 
literários no corpo do texto. E o corpo da personagem apresenta 
um esfacelamento da figuração humana pelas tentativas de se 
constituir uma verdade absoluta sobre a condição humana.

A verdade absoluta esfacelou-se, como também a figuração 
do ser humano como “o centro da cena”, segundo as pontuações 
de Eliane Robert Moraes (2017, p. 58), em O corpo impossível. 
Assim, temos na narrativa um “corpo desprovido de dimensões 
estáveis. Um corpo em crise”. Nesse sentido, a descentralização é 
um marco de um “eu” que não exalta, em primeiro plano, a sua 
vivência interior, mas um eu que vai ao encontro de outro corpo 
para experienciar a interação da diferença.

O sujeito pós-moderno revisa a sua posição no mundo, 
contestando o centro. E a narrativa começa da seguinte maneira: 
“Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar 
nome” (HILST, 2001, p. 17). Estar à margem desse centro, em um 
espaço inútil da casa, é estar longe de uma unidade eterna, ao 
mesmo instante em que se deseja a transmudação do real em 
algo sobrenatural, para daí extrair respostas das perguntas que, 
empírica e cientificamente, não foram solucionadas. O centro é 
fragmentado à medida em que é questionado. Não se trata de 
apurar fatos em uma história linear. Pensemos que a casa é casca 
e nela não se pode estar antes de habitar o corpo. Trata-se de 
experimentar estados, deslocar a moralidade ao falar das partes 
baixas do corpo, potencializar o impossível.

O vão da escada é um espaço que o corpo se desloca do centro, 
por isso, descentralizado. Vale lembrar que o espaço da casa 
funcionou para o corpo feminino como um elemento de dominação. 
Mas, tratando-se da escrita ficcional de autoria feminina, essa 
narrativa se torna uma insurgência, haverá aí uma subversão dos 
espaços. Segundo Elódia Xavier (2012, p. 9), “[c]asa é espaço, mas 
tem um significado muito mais abrangente do que o constituído 
apenas por um cenário”, além disso, “Não um simples cenário da 
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ação narrada, mas uma interseção significativa entre ser e espaço” 
(XAVIER, 2012, p. 15). Assim, torna-se fundamental pensar o espaço 
da casa para além de um objeto ou de uma perspectiva geográfica.

Ao invés de passar o café, servir o marido Ehud e cuidar da vida dos 
outros como as personagens da vizinhança, a figuração da personagem 
feminina é tomada por questionamentos filosóficos; além disso, a 
soberania divina é fortemente contestada de forma risível.

Vê-se, portanto, a desconstrução do seguinte paradigma: a 
mulher na velhice e no espaço doméstico. Ao pensar em pessoas 
idosas, imagina-se o indivíduo repleto de conhecimento e 
aconselhamento para transmitir, conforme discorre Simone de 
Beauvoir (2018, p. 14): “Para outrem, o velho é o objeto de um saber; 
para si mesmo, ele tem de seu estado uma experiência vivida”. 
É sublimada a imagem sobre o idoso, uma vez que a sociedade 
considera a velhice como o ápice da sabedoria humana.

Nesse sentido, Beauvoir constitui imagens da velhice 
levando em consideração a experiência e a impotência. Assim, o 
envelhecimento feminino é carregado de estigmas que relegam 
a imagem da mulher ao diabólico. Na obra analisada, várias 
passagens remetem a essa perspectiva, pois Hillé é desrespeitada 
pela vizinhança, seu corpo nu é ridicularizado, dizem que ela tem 
dois demônios dentro do corpo: Astaroth e Asmodeus.

O corpo da senhora D é censurado, seja por levantar dúvidas 
consideradas obsessivas pela vontade de saber, seja pelas 
demonstrações consideradas obscenas. Isso é uma decorrência 
de estereótipos fixados sobre a velhice, que é retratada como um 
processo de conhecimento que simplesmente estagnou. Por outro 
lado, se a figura da velhice não está relacionada à sublimação, o 
sujeito é relegado à condição de louco.

A velhice não deixa de ser uma mudança dentro de um corpo 
e não pode ser considerada como um acontecimento inerte que 
imobiliza o sujeito ou como se o sujeito fosse considerado inválido. 
Hillé não é respeitada mesmo estando dentro de sua casa; sua 
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velhice é relacionada à loucura. Mais uma vez a personagem é 
descentralizada, rejeitada pela vizinhança, ainda que todos estejam 
de olho no que ela faz ou deixa de fazer.

E Hillé não se preocupa em agradá-los, “o mundo dos adultos 
não é mais o seu: recusa as regras e mesmo a moral desse mundo. 
Não se impõe mais esforço algum” (BEAUVOIR, 2018, p. 14). Esse é 
um dos aspectos que alimenta a obscenidade.

Nesse sentido, o que Elódia e Beauvoir suscitam é que a 
velhice corresponde a uma multiplicidade de características 
impossíveis de defini-la, por isso “não é um fato estático; é o 
resultado e o prolongamento de um processo” (BEAUVOIR, 2018, 
p. 14). Ao mesmo tempo em que um corpo idoso é considerado o 
detentor de saberes, busca-se constantemente ocultar as marcas 
de deterioração desse corpo e a senhora D toca nesses assuntos 
sem censura.

Nesse sentido, a personagem é desvalorizada, pois a vizinhança 
busca limitá-la. Hillé é insubmissa ao deixar de atender aos que 
buscam encobrir seu corpo. Por essa insubordinação, a senhora D 
é rechaçada, mas ainda carrega o lirismo nos olhos e tem muito 
fôlego para aumentar o “fogo de perguntas”. O que a vizinhança da 
vila deseja é a ficção de um corpo reprimido. O corpo utópico. E as 
utopias, diz Foucault (2013), são feitas para apagar os corpos, para 
negá-los ao imobilizá-los na juventude ideal.

No imaginário social, a senescência do corpo humano é 
associada ao aspecto da degradação irmanada à morte. De todo 
modo, invariável e lamentavelmente, é considerado um dispêndio 
improdutivo à sociedade tecnocrata. Essas são caricaturas e 
estereótipos que têm atravessado diferentes culturas e perdurado 
ao longo da história através das contribuições de poetas, filósofos 
e religiosos que tornaram negativa a reputação da velhice. 
Conforme demonstrado no estudo de Simone de Beauvoir (2018, 
p. 17), isso ocorre porque há o negacionismo sobre o “fato 
biológico e cultural” da vida humana: o envelhecimento. Nesse 
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sentido, a condição dos velhos em sociedade ainda é relegada à 
negligência e à violência.

Cabe ressaltar que, historicamente, a mulher senescente 
experimenta com mais intensidade a ferocidade social sobre seu 
corpo e suas subjetividades. Sobre ela é imposta a imagem limitada 
de uma linguagem polida, sem obscenidades, uma castidade que 
rechaça seus desejos sexuais. A mulher velha deixa de corresponder 
ao modelo de beleza embutido nas estruturas de poder, um ideal 
instaurado e fortalecido por diferentes instituições sociais, tendo 
suas raízes no autoritarismo patriarcal. É a partir de uma moral 
social que a sexualidade feminina se encontra comprometida, pois 
ela é subjugada à demonização de seu corpo.

Diante disso, há de se refletir que, enquanto o movimento 
feminista alcançava conquistas potencialmente valiosas, como, 
por exemplo, a participação feminina nos espaços públicos, 
fortalecendo a ruptura do enclausuramento da mulher no espaço 
doméstico, outro ideal estava sendo fomentado: “obsessões com o 
físico, pânico de envelhecer e pavor de perder o controle”, conforme 
aponta Naomi Wolf (1992, p. 20), em O mito da beleza.

Nesse sentido, a mutilação do desejo é a censura sobre corpo da 
mulher, sendo este um instrumento do controle advindo do sistema 
patriarcal. Um controle que forja e prolifera ficções discursivas 
de um ideal estético e de comportamento, tendo como objetivo 
“colonizar a consciência feminina” (WOLF, 1992, p. 20).

Em muitos momentos é até possível esquecer o vão da escada 
porque somos levados para dentro do corpo de Hillé: há momentos 
em que Ehud procura deus dentro do coração de Hillé, entramos no 
corpo dela. 

Destarte, a perspectiva narrativa configura outros espaços 
de modo que passamos a adentrar o corpo da personagem. 
Luis Alberto Brandão (2013) demonstra que o corpo também 
pode ser um espaço literário, ao mesmo tempo em que não 
pode deixar de ser tratado como um corpo. Há aí as vivências 
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doloridas e prazerosas de habitar a si mesmo, o que constitui uma 
subjetividade, uma identidade.

Ressalta-se que as reflexões acerca do espaço formuladas por 
Michel Foucault (2013) apresentam a perspectiva de que não há espaço 
vazio ou espaço em branco. Esse pensamento tem forte relação com 
a virada espacial do século XX. Tal período elucidou que o espaço não 
é apenas um pano de fundo onde atuam as personagens, nem um 
interruptor do fluxo narrativo, tampouco um esvaziamento na ausência 
de elementos que poderiam descrever o cenário narrativo ficcional.

Compreende-se essa categoria da estrutura narrativa com 
distintos níveis de análise que foram reorganizados e sistematizados 
pelos pesquisadores brasileiros Luis Alberto Brandão (2013), Marisa 
Gama-Khalil (2010) e a partir da antologia organizada por Ozíris 
Borges Filho (2016).

Breve panorama das mudanças ocorridas no bojo da 
categoria espaço

O espaço enquanto elemento estruturante da narrativa 
concebe variação funcional e conceitual, a depender da teoria 
empregada. Isto porque há níveis de análise sobre o espaço, que 
adentram o critério discursivo e o narrativo sobre o texto literário. 
Outro ponto que convém destacar, conforme Borges Filho (2016), é 
que toda essa diversidade teórica é útil para ampliar os caminhos 
investigativos do espaço na literatura.

Com o avanço e modificações teóricas, a perspectiva do 
espaço enquanto elemento subalterno de outras categorias da 
estrutura narrativa foi contestada e enfraquecida, pois se tratava 
de construções discursivas que relegavam à margem esse elemento 
estruturante da narrativa.

A problemática que desencadeia a discussão sobre a 
espacialidade é significativa porque antes disso o espaço não era 
foco das disciplinas acadêmicas, embora tivesse sido elemento 
importante para a Física, a Filosofia, entre outras áreas, bem 
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como para o desenvolvimento do romance. Joseph Kestner (1978) 
relembra que as primeiras questões espaciais são formuladas na 
Ásia Menor, com o pensador Tales de Mileto, posteriormente com 
os pensadores clássicos Anaximandro, Anaxímenes, Aristóteles, 
Heráclito, Parmênides, Górgias e Platão; esses debates filosóficos 
contribuíram para a reflexão sobre o espaço.

Os estudos dos pesquisadores brasileiros Gama-Khalil, Brandão 
e Borges Filho apontam que, até o século XIX, a categoria espaço 
esteve subordinada ao tempo e à descrição do cenário narrativo, 
isto é, não era considerado campo teórico autônomo para analisar 
o objeto literário. Foi a partir dos anos 1960, na perspectiva pós-
estruturalista e também na instância do Desconstrucionismo, que 
essa concepção do espaço subordinado ao detalhamento exaustivo 
na narração, como aquilo que se enfeita para a realização dos 
atos das personagens, foi questionada e reorganizada visando à 
construção diacrônica da história do espaço.

Em vista disso, frisa-se que toda análise que tenha como foco 
o espaço deve levar em consideração a acepção contemporânea 
em virtude dessa variabilidade conceitual assumida e organizada 
enquanto teoria autônoma em meados do século XX, devendo ser 
questionada a visão de que o espaço seja apenas um detalhamento 
do cenário em que habitam as personagens, ou o espaço enquanto 
“pano de fundo”, ou o espaço subordinado ao tempo, ou o espaço 
enquanto interruptor do fluxo narrativo.

Levando em consideração a dinâmica do espaço, Luis Alberto 
Brandão (2013) aponta três premissas como necessárias para a 
sistematização dos estudos espaciais. A primeira proposição é a 
transdisciplinaridade do termo, pois este atinge várias áreas do 
conhecimento, como a física, a geografia, o urbanismo, a semiótica, 
a arte, a filosofia e a teoria literária. Por esse motivo, não se atribui 
significado unívoco à abordagem espacial.

A segunda proposição é a diversidade teórica do espaço na 
literatura, o que vai depender da orientação epistemológica e 
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metodológica diante do texto literário. Isto porque o Formalismo, 
o Estruturalismo, a Estética da Recepção e tantas outras correntes 
teóricas literárias destoaram entre si sobre os modos de análise do 
espaço na literatura. Nesse sentido, toda análise sobre o espaço 
depende da orientação epistemológica e metodológica específica 
diante do texto literário. Conforme Brandão (2013), o processo do 
estudo da espacialização na literatura depende do tripé “teórico-
crítico-ficcional”. Por isso, para investigar a espacialização na 
literatura, deve-se escolher uma linha teórica e um conceito 
específico e que possa ter um diálogo coerente com a obra ficcional 
a ser analisada. 

Cabe ressaltar, assim, que há, no escopo da 
teoria literária, diferentes concepções de 
espaço, as quais nem sempre revelam, explícita 
e contrastivamente, suas idiossincrasias, 
mesmo quando estas geram perspectivas 
teóricas conflituosas ou incompatíveis 
(BRANDÃO, 2013, p. 48)

Na terceira e última proposição, Brandão (2013) salienta que 
há um renovado interesse a respeito do espaço desde o século 
XX, quando a relevância teórica do espaço perpassa a estética, a 
semiótica, a antropologia, a filosofia e a psicanálise. Assim, a noção 
do espaço ganha outras dimensões. A espacialização não se trata 
apenas de uma natureza teórica, também há a possibilidade de 
analisar a vivência do espaço.

As contribuições de Brandão (2013) abrem novas veredas 
metodológicas e teóricas para o estudo crítico da literatura, pois 
esse elemento de ficção é recorrentemente subordinado à noção 
de descrição do cenário narrativo. Concernente à discussão da 
teorização do espaço, Gama-Khalil (2010, p. 218) salienta que 
“as espacialidades narrativas ocupam lugar marginal”, estando 
subjugadas a outras categorias da estrutura narrativa.

Tal declaração está embasada no estudo que a pesquisadora 
realizou sobre manuais e outros suportes de literatura, no qual 
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analisou a posição ocupada pelas teorias espaciais. Gama-Khalil 
faz referência aos estudos de Vítor Manuel de Aguiar e Silva, 
Philippe Hamon, Tzvetan Todorov, George Lukács, Gérard Genette, 
entre outros. Para Gama-Khalil (2010, p. 218), “[o] que temos é a 
assunção de uma postura preconceituosa em relação ao espaço, 
visto como um elemento que interrompe o fluxo narrativo, como 
mero acessório, algo que pode ser descartado, já que compõe uma 
temática vazia”.

Discordando de tal perspectiva, a pesquisadora compreende 
que o espaço “desempenha relevo capital para os efeitos de sentido 
gerados pela obra literária” (p. 216), podendo ser verificadas, a partir 
dele, as construções ideológicas e identitárias das personagens. 
Além disso, Gama-Khalil (2010) afirma que Iuri Lotman ressignifica 
a concepção do espaço. O espaço deixa de ser visto como mero 
acessório, passando a funcionar “como fonte potencial de 
significações de um texto artístico” (GAMA-KHALIL, 2010, p. 221). 
Nesse sentido, Brandão e Gama-Khalil destoam da linha crítica 
literária que defende a subalternização do espaço ao inseri-lo em 
plano secundário no enredamento da história.

Tanto Brandão quanto Gama-Khalil concordam que as críticas 
marxista e estruturalista desestimam a função do espaço na narrativa, 
atribuindo-lhe “à mera instância da descrição” (GAMA-KHALIL, 
2010, p. 220), ao passo que os formalistas negam o valor do espaço 
“empírico como categoria literária” (BRANDÃO, 2013, p. 48) para 
dar lugar ao estudo do espaço da linguagem. Além de resgatarem 
conceitos articulados à espacialização literária, Brandão e Gama-
Khalil conferem respaldo à perspectiva das heterotopias, utopias e 
atopias. Dessa forma, a categoria espaço passa a ser pensada para 
além da descrição e forma física, ocupando, portanto, lugar de 
deslocamento entre outras potencialidades investigativas do espaço.

Do Formalismo russo ao Estruturalismo, passando pelos estudos 
do New Criticism, buscava-se a primazia do texto, desvinculando-o 
dos fatores extraliterários; assim, concebe-se a categoria espaço 
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ainda em um viés secundário, relegando tal categoria apenas 
à descrição do cenário em que atuam as personagens, porque, 
para eles, o mais importante, conforme Brandão (2005), é a 
“gramaticalidade” e a materialidade do texto literário, dando foco 
às ações, vozes e temporalidades da estrutura narrativa.

As diferentes funções do espaço não impedem que as linhas 
teóricas se relacionem entre si. A interação entre o sujeito e o 
espaço é o que constrói a significação na narrativa. Para além de 
uma delimitação geométrica e física, verifica-se os mecanismos 
que fazem funcionar os efeitos de sentido da obra e a relação do 
personagem com o mundo. Os espaços da casa, por exemplo, são 
vivos, pela memória, pelas ações de quem constitui a memória, os 
espaços não são vazios.

A zona informe caracterizada pela fragmentação da narrativa 
presente no texto hilstiano se avizinha às ressonâncias estilísticas e 
temáticas trabalhadas por escritores considerados malditos, tendo 
como exemplo Isidore Ducasse, mais conhecido pelo pseudônimo 
de Conde de Lautréamont, Paul-Marie Verlaine, Georges Bataille, 
Roberto Piva, entre outros. Esses escritores têm como marca a 
estilística informe, como se fizessem da linguagem um experimento 
ao modificar a forma, mesclando e transgredindo gêneros literários 
para atingir e ressignificar outros sentidos, trazendo pensamentos 
filosóficos em linguagem coloquial.

Por muito tempo, essas temáticas e posturas eram privilégios 
de uma centralidade masculina, no quesito de produção e leitura 
literária. A figura feminina de escritora não incomoda tanto 
quando se põe a falar do lirismo romantizado, sem adentrar os 
desvãos das mazelas humanas. A escritora adota uma postura 
polemista para resistir às críticas, resistir a alguns aspectos do meio 
político, ditatorial e cultural. Mas essa postura é muito mais um 
enfrentamento do que uma fuga de sua identidade e escrita.

Se até os fins do século XVIII a literatura era comunicação 
(BARTHES, 2015), posteriormente a isso, constitui-se uma 
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contracomunicação que já não circula para uma determinada classe 
social privilegiada. Essa contracomunicação indica que a poesia 
moderna estabelece outras relações com a sociedade, atingindo-
se, assim, toda a estrutura da linguagem literária. Nesse sentido, ao 
se constituir o movimento narratológico e espacial, o uso da forma 
transfigurada demonstra que a literatura não tem buscado esmerar 
palavras de uso corrente e nem por isso o escritor se desvincula de 
seus pares; não é um ser superior ao social, mas nele se inclui.

Considerações finais
Diante do exposto, verificou-se que a obra literária é um ponto 

de reflexão sobre o mundo; assim, fez-se necessário um movimento 
reflexivo com o pensar do filosófico afastando-se da perspectiva 
de que o uso do suporte teórico é utilizado como ferramenta de 
aplicação. O processo analítico da obra é apurar as conjecturas e 
desdobrar os feixes temáticos que se manifestam, seja do ponto 
de vista estético de criação ou pelo viés temático e de contexto 
social que contornam a obra. Tais fatores delinearam a metodologia 
utilizada, sendo um pensamento basilar para os modos de 
desempenho e realização deste estudo.

Enfatiza-se que a literatura não se subordina a objeto de 
análise da filosofia convocada apenas para elucidar a obra, como 
se a obra não fosse capaz de exprimir uma crítica sobre o mundo 
em sua estética. A arte, em suas distintas linguagens, tem sido 
objeto para outras disciplinas, mas precisa ser sempre pensada por 
elas? Neste viés, a arte seria “incapaz de pensar”, constituindo-
se sempre como objeto de pensamento de outrem. Assim, tem-se 
como horizonte de expectativa que as duas vertentes configuram 
o diálogo e que a arte não é esvaziada de sentido, mas um ponto 
de reflexão sobre determinado acontecimento. Percebe-se que 
o despertar sobre os modos de análise literária implica em uma 
revisão metodológica (BADIOU, 2002) sobre o objeto literário para 
que possamos pensar em outros espaços.
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A obra de Hilst abala estigmas para além da obra em si, vai 
de dentro para fora do texto literário. É uma prosística que não 
permite um encaixe em um único gênero literário, a estética da 
mancha textual dialoga com o caos dos acontecimentos da narrativa. 
Temos ainda a personagem Hillé, que vincula temas eruditos ao 
escárnio das mazelas humanas, deslegitimando a soberania de 
figuras incontestáveis, como, por exemplo, pensar na possibilidade 
de Deus ter umbigo ou o “buraco fétido”.

Além disso, há a reflexão de que o espaço corpóreo feminino 
é uma luta constante que precisa criar para si uma posição diversa 
para resgatar as suas subjetividades. No contexto da narrativa, a 
velhice foi mais demonizada pela perspectiva da vizinhança; sobre 
esse corpo feminino lhe foram cravados interditos com o intuito 
de interromper o espaço íntimo de Hillé e sua singularidade, o que 
resulta em uma violência de gênero e discriminação por idade. 
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CorPos MonstrUosos na inQUisiÇÃo: 
MetÁForas das BrUXas eM OBRAS DO DIABINHO 

DA MÃO FURADA, de antÔnio JosÉ da silva

Kenia Maria de alMeida Pereira1

Em 2005, tive uma das mais agradáveis experiências como 
pesquisadora dos temas relacionados a imagens da Inquisição na 
literatura luso-brasileira. Ao visitar, em São Paulo, a biblioteca 
particular do Doutor Mindlin, a convite do editor Cláudio Giordano, 
pude ter acesso aos manuscritos de Obras do Diabinho da mão 
furada, da autoria de Antônio José da Silva, mais conhecido pela 
alcunha de o Judeu2. Um ano depois, ainda muito entusiasmada 
com as análises desse raro pergaminho do século XVIII, organizei e 
publiquei pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Oficina do 
Livro Rubem Borba de Moraes, uma edição de Obras do diabinho, 
tendo por base tanto o manuscrito da biblioteca dos Mindlins, como 
também o exemplar do autor português José Pereira Tavares (1958).

Obras do diabinho é uma daquelas narrativas a que recorro 
sempre que quero dar algumas boas risadas com seu humor 
provocativo e ironias refinadas, como também para entender um 
pouco mais o período Barroco em Portugal com seu universo de 
exageros e profanações. Numa leitura mais atenta deste conto, 
percebemos as inteligentes críticas que Antônio José tece, ao longo 
de suas páginas, tanto ao Santo Ofício quanto às crenças populares 
em diabos, bruxas e feiticeiras da época setecentista. Vilma Arêas 
(1976, p. XII) chama atenção para o fato de que, nesse conto, 
vamos encontrar grande parte da estrutura “do conto popular” e 
“picaresco” com um soldado pobre cansado da guerra e um diabo 

1 Professora Doutora da Universidade Federal de Uberlândia.
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2 Este manuscrito se encontra hoje na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin: 
anexada, formalmente em 2013, à Universidade de São Paulo/USP.
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travesso “com pés de bode”. Já para Maria Theresa Abelha Alves 
(1983, p. 172), Obras do diabinho é uma novela em que se ressaltam 
tanto “o mundo invertido e carnavalizado”, como um jogo em que 
se embaralham “o sagrado e o profano”.

Jerusa Pires Ferreira (1995, p. 31), por sua vez, vê o livro Obras 
do diabinho como pertencente ao ciclo do demônio logrado, tendo 
por matriz a centenária história de Doutor Fausto e seu pacto 
com Mefisto, compondo assim o “tecido fáustico” das narrativas 
picarescas, “muito presente em nossa tradição de folhetos 
populares, hoje”. Obras do diabinho da mão furada é uma narrativa 
que, além de estar relacionada à picaresca e aos contos populares 
do tecido fáustico, pode ser classificada ainda como texto insólito, 
uma vez que, de acordo com Marisa Gama-Khalil (2013, p. 30), o 
gênero fantástico instigaria no leitor o incômodo e o espantoso, 
bem como a “falta de limites não só de evocar o que não existe no 
solo em que pisamos, mas também de abrir-se como um cristal para 
suscitar outros tons para enxergarmos o real”.

De fato, o enredo dessa narrativa gira em torno das aventuras 
do soldado André Peralta, “aflito e maltratado da guerra”, às 
voltas com um endiabrado duende da mão furada: um diabinho 
monstruoso com “narizes rombos e ascorosos de moncos, os olhos 
encovados em profundas grutas, a boca formidável com comilhos 
de javali, e os pés de bode” (SILVA, 2006, p. 56). O diabo tenta 
estabelecer um pacto com o solitário soldado, oferecendo-lhe uma 
panela de dinheiro em troca de sua total submissão a Lúcifer, o 
que é prontamente rejeitado por Peralta, uma vez que ele se julga 
temente a Deus, fiel católico, arrependido e confessado. Por fim, 
o diabo se afeiçoa ao soldado andarilho, dando-lhe grande soma 
de moedas, mesmo sem ter que levar sua alma como recompensa. 
Ambos saem juntos caminhando por Lisboa, vivendo aventuras 
pelas pousadas e tabernas, bebendo muito, delirando com o 
inferno, além de pregar peças nos cidadãos ingênuos, quebrar 
os utensílios das casas e espantar os cavalos nos cochos, até 
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chegarem ao convento de Xabregas, onde Peralta se entrega à vida 
monástica. Finalmente, Peralta vestiu “o hábito do seráfico padre 
São Francisco, que ele recebeu com grande edificação e alegria” 
(SILVA, 2006, p. 182). O diabo se sente logrado e desaparece, 
deixando para sempre o soldado-padre. Mas não se iluda o leitor, 
em meio às malandragens do soldado André Peralta e as vadiagens 
de seu companheiro endiabrado, Antônio José aproveita para, ora 
de forma sutil, ora de forma direta, tecer críticas ferrenhas aos 
tribunais eclesiásticos.

Um desses comentários ferinos é dirigido, por exemplo, aos 
inquisidores católicos, já que o Judeu corajosamente os rotula de 
“a pior gente que há no mundo, exceto alguns bons” (SILVA, 2006, 
p. 96). Também não faltam farpas irônicas tanto aos maus poetas 
barrocos com seus exageros, colocando-os a arder no inferno, pois 
macularam a poesia com suas medíocres “hipérboles” e “lisonjas”, 
como também aos advogados trapaceiros que inquietam “o sossego 
justo”, “limitando as leis”, enganando a todos por serem “vãos e 
mentirosos” (SILVA, 2006, p. 77). Sobram também alfinetadas 
aos ministros, juízes, alcaides e escrivães desonestos e corruptos, 
condenados a serem espancados e levarem eternas bordoadas 
no quinto dos infernos “pela má administração da justiça” (SILVA, 
2006, p. 74).

Mas, em meio a esses vários deboches e críticas dirigidas 
à sociedade lisboeta do século XVIII, interessa-nos, com mais 
especificidade, a sátira que Antônio José endereça ao fanatismo 
religioso e às crenças populares em feiticeiras, sortilégios e 
malefícios. Tais crendices, infelizmente, contribuíram para que a 
Igreja acirrasse as perseguições, torturas e mortes de mulheres 
consideradas hereges e ímpias. Em Obras do diabinho, por exemplo, 
as bruxas são descritas, tal qual o diabo, de forma monstruosa e 
aterrorizante: “com caras disformes”, “carnes curtidas”, “cabeleiras 
desgrenhadas” e com as mãos “grosseiras e torpes”. Já no início 
do conto, na calada da noite, elas adentram repentinamente, com 
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forte estrondo e “em grande alarido”, pelas janelas de uma casa 
abandonada, onde Peralta e o Mão Furada conversam animadamente 
(SILVA, 2006, p. 61). Antônio José continua descrevendo em Obras 
do diabinho o surpreendente encontro com essas misteriosas 
magas. Ao verem o diabo, as pavorosas feiticeiras lançam-se aos 
pés do Arrenegado, em grande respeito. Uma delas balbucia com 
humilde submissão: “Eu, ó Lucífero Comissário, venho esta noite de 
chupar o sangue a um menino que não havia mais que dois dias fora 
batizado, e o deixei sem vida” (SILVA, 2006, p. 61).

Com a leitura desse pequeno episódio já percebemos a 
permanência do arquétipo da bruxa que ainda povoa grande parte 
de nossa fantasia no mundo ocidental até os dias atuais. Essa 
típica representação das feiticeiras atravessa tanto nossos medos 
como também a literatura de terror, as lendas e os contos infanto-
juvenis. A bruxa caricaturesca, medonha e apavorante é também 
imaginada como adoradora de Satã e infanticida vampiresca. As 
feiticeiras seriam capazes de nutrirem do sangue dos bebês e 
ainda usarem os cadáveres infantis para a fabricação de unguentos 
e pomadas, que depois de esfregados em seus corpos, as fariam 
voar rumo aos sabás.

Antônio José ri dessas superstições, tanto que, logo em 
seguida à aparição dessas caricatas senhoras, ele ironiza com uma 
exclamação de deboche dirigida ao diabinho: 

– Oh, miséria grande! Oh, execrável maldade! 
Eu te confesso que vivia enganado, porque, por 
mais que ouvia dizer havia bruxas, e que com 
teu favor obravam grandes malefícios, e para 
isto te comunicavam, não me podia persuadir 
que assim fosse, imaginando que não passava 
de superstições de mulheres embusteiras, mas 
agora, que vi com meus olhos o contrário do que 
imaginava, se não foi ilusão do teu engano, fico 
desenganado, que coração sem arte não cuida 
de maldade. (SILVA, 2006, p. 65)
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Como podemos ver, Peralta tira sarro do Mão Furada, fazendo 
uso de um jogo de palavras rebuscadas, bem características do 
período barroco, dizendo maliciosamente que já não pode mais 
deixar de acreditar “nestas mulheres embusteiras”, pois agora 
as presenciara ao lado do próprio demônio, ficando assim 
desenganado do seu engano.

Não podemos esquecer que, quando Obras do diabinho 
foi publicada no século XVIII, Portugal ainda vivia os anos 
sombrios da Inquisição, marcados pelos embates da Reforma e 
da Contrarreforma. Além disso, a população amargava épocas 
inquietantes, assinalada por crenças escatológicas, fome, pestes 
e secas prolongadas. Esses seriam, aliás, alguns fatores que 
atormentaram o mundo da renascença e que, segundo Jean 
Delumeau (1993, p. 140), em História do medo no Ocidente, 
fustigava o medo “camuflado ou manifesto”, além do desejo 
comum de encontrarem rápido o bode expiatório pela causa 
de tantas tormentas, ou os “culpados potenciais, sobre os quais 
pode(ria) voltar-se a agressividade coletiva”. Já para Silvia Federici 
(2019, p. 55), em seu clássico livro Mulheres e caça às bruxas, 
eliminar as feiticeiras e suas crenças seria uma forma de também 
eliminar “uma série de praticas sociais/culturais típicas da Europa 
rural pré-capitalista”, como as comunidades de mulheres que 
se ajudavam mutuamente com ações gratuitas, integradas nas 
formas comunais de agricultura, que “passaram a ser vistas como 
improdutivas e potencialmente perigosas para a nova ordem 
econômica”. Rose Marie Muraro (1997, p. 14), por sua vez, vê na 
perseguição às bruxas, além da tentativa da Igreja de eliminar 
o paganismo, uma forma de extinguir as detentoras de um 
conhecimento holístico em torno de plantas e animais, já que elas 
ameaçavam “o poder médico, que vinha tomando corpo através 
das universidades no interior do sistema feudal”.

O Santo ofício, por mais de 300 anos em Lisboa, perseguiu, 
torturou, prendeu e matou homens e mulheres considerados 
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hereges, dentre eles, bruxas, judeus, muçulmanos, protestantes 
e ateus. Segundo Brian Levack (1988, p. 1), “durante o início 
do período moderno da história da Europa que se estende 
aproximadamente de 1450 a 1750, milhares de pessoas, em sua 
maior parte mulheres, foram processadas pelo crime de bruxaria”. 
Caçar bruxas e queimá-las se converteu em uma obsessão delirante 
e numa histeria perversa da história moderna. Um fenômeno, 
aliás, ainda complexo que assombrou as terras europeias e que 
ainda hoje deixa perplexos os estudiosos do tema. Para Levack, 

um total de aproximadamente 110.000 
julgamentos por bruxaria a 60.000 execuções 
pode ser bastante inferior a muitas das 
estimativas anteriores, porém tais cifras 
continuam representando uma realidade 
sinistra, sobretudo se não perdermos de mente 
que a maioria das bruxas foi processada por 
crimes que não cometeu. (LEVACK, 1988, p. 22).

Alguns pesquisadores desse fenômeno aproximam o 
assassinato em massa das feiticeiras, ocorridos ironicamente no 
Século das Luzes, aos mais cruéis regimes totalitários. Jeffrey Russel 
e Brooks Alexander (2019, p. 95), por exemplo, afirmam que a 
“caça às bruxas é um importante capítulo da maldade humana, 
comparável aos crimes do nazismo e do stalinismo no século 
XX”. Assim, concordamos com Julio Jeha e Lyslei Nascimento 
(2009, p. 7), quando apontam que falar sobre monstruosidades é 
também uma forma de “refletir sobre intolerância, transgressão, 
desmedida, totalitarismo e violência”.

Muitos desses delitos imputados às bruxas tinham, 
frequentemente, relação direta com o possível controle da 
natureza. Acreditava-se que elas poderiam interferir nos 
fenômenos naturais. Assim, elas eram castigadas por provocar 
chuvas de granizo, induzir doenças nos animais, estimular as 
pragas na agricultura, trazer as tempestades ou as secas. Jean 
Delumeau (1993, p. 374) comenta que, no Renascimento, houve 
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uma “longa permanência de uma mentalidade mágica e a crença 
amplamente difundida no poder excepcional de certas pessoas 
[...] de prejudicar o gado e as lavouras”.

Anita Novinsky (1994, p. 51) comenta que, apesar de o 
estabelecimento da inquisição em Portugal ter sido consequência 
direta da existência do problema do cristão-novo, ou seja, judeus 
batizados no catolicismo que retornavam à crença mosaica, 
também prosperou, paralela a essas perseguições, uma onda de 
violência contra as feiticeiras. Centenas delas foram queimadas 
pelos mais diversos delitos, dentre eles, “lançar mau olhado sobre 
crianças, desfazer amor e casamento, receber presentes do diabo, 
praticar cerimônias em pacto com o demônio, cometer atos contra 
a honestidade e a religião, etc”. Elas seriam capazes ainda, segundo 
o Martelo das feiticeiras (1997), de causar impotência sexual nos 
homens e impedir as mulheres de conceber. As parteiras seriam 
as mais perigosas, pois podiam provocar um aborto, e quando não 
conseguiam, devoram a criança ou ofereciam-na ao diabo.

Como vimos, em Obras do diabinho, a feiticeira desgrenhada, 
depois de prostrar-se aos pés do Capiroto, confessa que bebeu 
o sangue de uma criança de apenas dois dias. Esses já seriam 
considerados crimes abomináveis que poderiam levar uma 
praticante de magia a virar cinzas em praça pública.

Interessava à Igreja, em tempos de “caça às bruxas”, manter 
e reforçar esse imaginário popular da feiticeira disforme e 
monstruosa que deveria ser eliminada em autos de fé, afinal, como 
bem apontou Umberto Eco (2007, p. 212), em A História da feiura, 
muitas dessas infelizes mulheres “vítimas de tantas fogueiras, foram 
acusadas de feitiçaria porque eram feias”. E mais: “inventou-se que 
nos sabás infernais, elas poderiam se transformar em criaturas de 
formas atraentes, mas sempre marcadas por traços ambíguos que 
revelariam sua feiura interior” (ECO, 2007, p. 212). Ou seja, diante 
desse julgamento misógino da época, restava pouca clemência 
para as mulheres consideradas hereges: mesmo as belas eram 
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moralmente feias, uma vez que compactuaram com o Tinhoso. 
Assim, a bruxa era sempre vista como um monstro. E como muito 
bem argumentou Jefrey Cohen: o monstro é uma construção social 
que instaura a crise, pois, paradoxalmente, além dele causar 
o medo, suscita também o desejo. Estes corpos monstruosos, 
portanto, estariam também relacionados a uma imaginária 
sexualidade desmedida e transgressora, imputada às mulheres 
consideradas hereges, já que

a mulher que ultrapassa as fronteiras de seu 
papel de gênero arrisca tornar-se uma Scylla, uma 
Weird Sister, uma Lilith (– die erste Eva, – la mère 
obscure), uma Bertha Mason, ou uma Gorgon. A 
identidade sexual – desviante está igualmente 
sujeita ao processo de sua transformação em 
monstro. (COHEN, 2000, p. 35)

Almeida Pereira (2014, p. 66) comenta que Portugal era 
também a terra das grandes ambiguidades quando se falava em 
magia. A feiticeira era amada e odiada, num paradoxo cultural 
delirante. “A mesma bruxa que preparava um unguento para 
apaziguar as misérias corporais ou espirituais era a mesma que 
incutia desconfiança, medo e terror”.

O espanhol Francisco Goya e o alemão Albrecht Dürer, por 
exemplo, foram alguns dos gravuristas que melhor capturaram a 
mentalidade desta época de caça às bruxas. Eles criaram dezenas 
de telas, em estilo gótico, com feiticeiras macabras, em corpos 
disformes. Tanto Goya como Dürer nos surpreendem com suas 
damas enigmáticas. O artista espanhol nos inquieta com suas 
bruxas de carnes flácidas, sobrevoando os sabás em suas vassouras 
voadoras, num clima de mistério e enigma, abençoadas apenas 
pelas asas agourentas de uma coruja, como se pode ver na estampa 
Linda maestra (1799). 
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Figura 1 – Linda maestra (1979), de Goya.

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/colletion/search/380492.

Já Dürer nos provoca ao apresentar As Quatro bruxas (1497), em 
poses desnudas e performances eróticas. Seus corpos assimétricos 
e envelhecidos são observados pelo olhar lascivo de um demônio-
anão voyeur, desenhado do lado esquerdo do quadro. 

Figura 2 – As Quatro bruxas (1497), de Dürer.

Fonte: https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/34303/four-witches.
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Curioso que, 200 anos depois desse triste fenômeno de “caça 
às bruxas”, durante a Segunda Guerra Mundial, esse mesmo 
argumento da deformidade, com o fim de ofender ou extinguir 
os inimigos, foi também usado pelos fascistas. Com o intuito de 
receber o apoio popular durante a perseguição ao grupo hebraico, 
os judeus eram apresentados em caricaturas, filmes, desenhos 
animados e cartilhas infantis como seres de corpos aberrantes: 
narizes aduncos, orelhas de morcego, olhos esbugalhados, mãos 
em forma de garras, e, muitas vezes, portando chifres, tal qual 
Belzebu, como podemos ver, por exemplo, neste cartaz do filme O 
judeu eterno, de 1940.

Figura 3 – Cartaz do filme O judeu eterno, de 1940

Fonte: https://filmow.com/o-eterno-judeu-t33041/.

É provável que tais deformidades, estampadas nas artes, tenham 
ajudado a reafirmar tanto o arraigado preconceito antissemita de 
muitos europeus, como também acentuar a indiferença de grande 
parte da população alemã diante dos guetos e das deportações. 
Maria Luiza Tucci Carneiro (1995, p. 441) chama nossa atenção 
ainda para o fato de que também no Brasil, nesta mesma época, ou 
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seja, quando Vargas se aproximou dos fascistas, o grupo hebraico 
emergia em charges, principalmente na famosa revista Careta, 
com características idênticas ao modelo “divulgado pela Alemanha 
Nazista, estando sua figura sempre associada a poderes nefastos, 
[...] ao tipo vulgar, fortalecendo a ideia do homem mau, indesejado 
e ao mesmo tempo ridículo”. Peter Burke (1989, p. 192) nos adverte 
que, desde a Idade Média, os judeus estão relacionados com as 
bruxas, eles eram tidos como blasfemos e feiticeiros. A tradição 
popular não os tinha como humanos, mas como cães ou porcos; 
“gravuras em madeira mostravam uma judia que tinha dado à luz 
leitõezinhos ou uma porca a amamentar bebês judeus”.

Voltando às feiticeiras, sabemos que não só Antônio José, 
Francisco Goya e Dürer recriaram bruxas abomináveis. Os ecos 
deste imaginário calcado na imagem da praticante de magia como 
uma mulher horrenda, em um corpo desalinhado, que mete medo 
e também desprezo, repisados tanto pela Igreja como pelos seus 
mais fanáticos fiéis, podem ser constatadas em vários outros 
artistas do século XV ao XVIII, como, por exemplo, os escritores 
canônicos desse período. Como deixar de comentarmos aqui 
as representações das proféticas feiticeiras de Macbeth ou a 
excêntrica cozinha das bruxas, de Fausto? Ou como esquecermos 
a misteriosa Celestina, de Rojas?

Shakespeare (1995, p. 482), dialogando com sua época, imaginou 
as três feiticeiras as quais surpreendem Macbeth e Banquo com seus 
oráculos, como criaturas assustadoras “tão esquálidas e estranhas 
na maneira de vestir que não parecem habitantes da terra...”. 
Também Goethe (2004, p. 261), afinado com o Zeitgeist, ou seja, o 
espírito de seu tempo engendrou pavorosas sibilas, tão velhas como 
decrépitas. Acompanhadas por macacos saltitantes, elas mexem 
enormes caldeirões de sopas com essências rejuvenescedoras, as 
quais exalavam um cheiro “absurdo e repugnante”.

O mesmo se pode dizer da peça La Celestina, de Fernando 
Rojas. Considerada por Francisco Bethencourt (2004, p. 35) como a 
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matriz do estereótipo literário da feiticeira, a personagem Celestina 
é descrita como velha amarga, “produtora de feitiços e invocadora 
do demônio”. Rojas (1991, p. 68) não contente em apresentá-la como 
“astuta, sagaz en cuantas maldades hay...”, ainda a expõe com uma 
aparência abominável de uma “vieja barbuda”.

Voltando à novela de Antônio José, outra cena provocadora é 
quando o diabo castiga uma das bruxas, logo depois dela dizer que 
matara um menino “que não havia mais que dois dias fora batizado” 
(SILVA, 2006, p. 61). O diabinho cheio de cólera, depois de rotulá-
la de “monstro indigno de (s)eu favor”, (SILVA, 2006, p. 62) por 
entender que, ao morrer a criança, ele perdera um potencial adulto 
propenso ao pacto no futuro, “tomando de um pau, dos que Peralta 
havia dedicado para o lume, e a moeu em pancadas, de sorte que 
lhe aleijou uma perna” (SILVA, 2006, p. 63). Se na ficção, o demônio 
castiga a feiticeira infanticida, na vida real, ela pode ser flagelada, 
tendo por base os famosos manuais de identificação, tortura e 
assassinato de bruxas.

Se os séculos XVI, XVII e XVIII foram pródigos em matar 
supostas mulheres hereges, foi também o período em que estes 
famigerados manuais foram publicados e divulgados pelo corpo 
eclesiástico, dentre eles: Formicarius, Malleus Maleficarum 
(Martelo das feiticeiras) e Manual dos Inquisidores. Em todos os 
três há uma tentativa de instruir o inquisidor a reconhecer uma 
bruxa através de sinais em seus corpos, por onde o demônio se 
comunicaria, como manchas na pele ou áreas de insensibilidades, 
verrugas na face ou no nariz, pintas enegrecidas no dorso e nas 
costas, dentre outros. Depois do reconhecimento, a segunda etapa 
seria a tortura. Uma bruxa precisa confessar que é realmente uma 
“noiva de Satã”. Para isso, antes de suas carnes serem distendidas 
no potro ou na polé, ou antes de serem afogadas ou obrigadas 
a segurar um ferro em brasa, os carrascos eram instruídos a 
rasparem todos os “pelos e cabelos” das condenadas. Segundo o 
Martelo das feiticeiras, a razão para tirar toda a roupa das mulheres 
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e depilá-las é pelo fato de que elas teriam “o hábito de esconder 
objetos supersticiosos nas roupas e nos cabelos, até mesmo nas 
partes mais secretas do corpo, cujo nome não nos atrevemos a 
mencionar” (KRAMER; SPRENGER, 1997, p. 437). Michel Foucault 
(2010, p. 186), em Os Anormais, observa que o corpo da feiticeira 
era o local onde a Igreja materializava seu poder ao penetrar “a 
carne, fazê-la passar pelo filtro do discurso exaustivo e do exame 
permanente; submetê-la, por conseguinte, em detalhe, a um 
poder exclusivo; logo manter sempre a exata direção da carne...”.

A última etapa do suplício, em muitos casos, seria a condenação 
à fogueira: momento em que a herege desfilava pelas ruas vestidas 
com um saco branco e levando geralmente um chapéu pontudo 
na cabeça. Depois de ter o corpo perscrutado e deformado com 
as torturas, a vítima agora enfrentaria o espetáculo macabro e 
teatral de um auto de fé. Assim aquele corpo que era tido como 
feio, monstruoso e medonho, depois de destroçado pelas torturas, 
iria agora finalmente virar cinzas em praça pública, diante de 
um público ávido por este “espetáculo de massa”, na pertinente 
expressão de Luiz Nazário (2005). Aliás, antes do século XIX, era 
costume destinarem-se ao corpo do réu, castigos com o máximo de 
crueldade e ostentação. Segundo Foucault (1996, p. 14), o acusado 
precisava ser “supliciado, esquartejado, amputado, marcado 
simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 
dado como espetáculo”.

Antônio José denuncia, aliás, esses abusos da Inquisição, 
que levaram para arder em um patíbulo milhares de judeus, 
sodomitas, ateus, muçulmanos, protestantes e bruxas e outros 
hereges. Há uma cena em que o soldado André Peralta ironiza as 
denúncias anônimas, realizadas pelos populares, nesse regime 
de caça às bruxas. Corajosamente, em pleno regime inquisitorial 
com as tesouras afiadas da censura e as chamas inclementes das 
fogueiras, o Judeu, depois de mandar metade da Igreja a arder no 
inferno, ele agora faz o personagem andarilho observar as bruxas 
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infanticidas travestidas de freiras. Peralta vê sair de Santo Antão 
“quatro beatas com suas toalhas largas, rosários nas mãos, as 
caras torpes, macilentas e fracas, com os olhos pregados no chão, 
passando praça de grandes devotas” (SILVA, 2006, p. 115). O diabo 
explica-lhe que aquelas eram as quatro bruxas que ele viu entrar pela 
janela da casa onde eles estiveram conversando. O diabo admoesta 
seu companheiro soldado de que as bruxas “com aquela aparência 
de virtude enganavam o mundo e desmentiam suas maldades, 
que tais são os enganos do mundo” (SILVA, 2006, p. 115). Peralta 
fica surpreso e admirado em ver que as magas, para enganar os 
incautos, se fantasiavam de religiosas, o que provocou nele o 
desejo urgente de denunciá-las “ao Santo Ofício”, mas, temendo a 
presença do diabinho, deixou tal empreitada “para melhor ocasião” 
(SILVA, 2006, p. 115).

Mas se, na ficção, as bruxas do Diabinho da mão furada não 
foram denunciadas ao Tribunal Eclesiástico, infelizmente o mesmo 
não ocorreu com o dramaturgo Antônio José. Aos 34 anos, no auge 
de sua criatividade, o Judeu enfrentou os rigores da Inquisição 
e morreu queimado em um auto de fé, em 1739, no auge das 
perseguições aos hereges em Portugal. Paulo Roberto Pereira 
(2007, p. 14), ao comentar o fim trágico desse dramaturgo, nos 
alerta para o fato de que infelizmente a violência a qual sofreu o 
Judeu ainda hoje se manifesta de forma “institucionalizada contra 
os grupos minoritários, em um tempo obscurecido por seres 
deformados por preconceitos raciais e antissemitas”.

Mas Antônio José não morreu em vão. Escreveu ao todo 
oito interessantes comédias, dentre elas as mais conhecidas são: 
Encantos de Medeia, Guerras do Alecrim e Manjerona, Esopaida 
ou a vida de Esopo, Anfitrião ou Júpiter e Alcmena. Em todas 
estas peças, o Judeu denuncia, ora de forma sutil, ora de forma 
escancarada, as perseguições, torturas e assassinatos tanto dos 
cristãos-novos, como destas corajosas mulheres que ousaram 
enfrentar os dogmas cristãos se aproximando da mãe natureza e 
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cultuando a liberdade de seus corpos considerados monstruosos 
ou excêntricos, mas que na verdade carregavam a magia perigosa 
de pensar livremente.

No século XXI, o feminicídio, ou o crime de ódio com base no 
gênero, além da misoginia, representariam os resquícios ou ecos 
deste triste período denominado de caça às bruxas. Seis mulheres 
morrem a cada hora no mundo, vítimas, ora de seus companheiros, 
amantes, irmãos, ou mesmo outra pessoa de sua convivência 
diária. Assassinadas, muitas vezes, aos gritos de bruxa, feiticeira 
ou monstro. Segundo relatório da ONU de 2017 são, em média, 87 
mil mulheres que perdem a vida em países ricos e pobres, o que 
faz com que seus lares, na atualidade, sejam mais perigosos que a 
praça pública e a fogueira de um auto de fé. Perguntamos: há maior 
monstruosidade que essa no mundo contemporâneo?
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CorPos dissidentes, Modos de sentir e de 
resistir na sÉrie literÁria 

O DOADOR DE MEMÓRIAS

léa evanGelista PersiCano1

“Uma narrativa ficcional é [...] um artifício, 
algo, por sua própria essência, liberado de 

sua condição utilitária, um texto no qual as 
palavras fazem outra coisa, deixaram de ser 

funcionais, como deixaram de sê-lo os gestos 
no teatro, as imagens no cinema, os sons na 

música, para buscar, através dessa construção, 
algo que não existia, um objeto autônomo que 

se agrega ao real”.
María Teresa Andruetto

A ideia desse texto nasceu e tomou corpo ao propormos 
uma mesa-redonda sobre corpos dissidentes para o Colóquio 
de Estudos em Narrativa de 2021, CENA VII: O corpo em cena, 
organizado pelo Grupo de Pesquisas em Espacialidades Artísticas 
(GPEA), sediado na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e do 
qual fazemos parte. Eu e a amiga/companheira Helen Cristine Alves 
Rocha, que obteve a titulação de Doutora em Estudos Literários 
recentemente (fevereiro/2022), partimos das nossas experiências 
de vida e atuação a fim de compormos nossas reflexões, que 
foram a princípio apresentadas por intermédio de uma live, devido 
à persistente pandemia da Covid-19, e depois expandidas.

Helen Rocha realiza junto à comunidade surda diversas práticas: 
é intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais); desenvolveu uma 
pesquisa fundamental de doutorado sobre a “Sinalitura” (termo que 

1 Mestra em Estudos da Linguagem (UFG-RC/FAPEG). 
Doutoranda em Estudos Literários (UFU/CAPES). 
GP CNPq GPEA. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5108720725892730. 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2325-5746. 
E-mail: leapersicano@yahoo.com.br.
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cunhou), intitulada Sinalitura: proposta teórica e análise crítica da 
literatura surda (ROCHA, 2022); é membro ativo dessa comunidade 
a nos conclamar, com frequência, para mudarmos nossa maneira 
de olhar para os surdos e interagir com eles. No meu caso, fui 
monitora, por quase quatro anos, de um aluno cego do curso de 
História na faculdade onde nós dois estudamos e nos graduamos, 
Universidade Federal de Goiás (UFG)-Campus Catalão, e tanto ele 
quanto eu desenvolvemos pesquisas sobre educação “inclusiva”; 
além do tímido atendimento bancário que prestei a clientes surdos/
as, por meio da Libras, na empresa em que trabalhei por quase 
dezenove anos, antes de me afastar para cursar os últimos dois 
anos de doutorado, nos quais me encontro, com financiamento 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Cursei Libras com patrocínio da Caixa Econômica Federal, 
em dois módulos condensados em Goiânia-GO com instrutora 
surda e intérprete ouvinte, e também com recursos próprios na 
UFG-Regional Catalão, durante três anos, mas o pouco contato com 
os surdos não me tornou proficiente na língua.

Hoje, em minha pesquisa de doutorado – que tem como 
base a percepção espacial de ambientes utópicos e/ou distópicos 
atrelada à subjetivação dos personagens ficcionais –, construída 
e reconstruída frequentemente junto com a Profa. Dra. Marisa 
Martins Gama-Khalil (nossa orientadora, mulher, profissional e 
pessoa que tem propiciado uma reconfiguração em muitas faces 
de minhas identidades), pensar sobre corpos dissidentes me leva 
de imediato a associá-los ao espaço, em uma amálgama de ambos, 
como assim definem Gama-Khalil e Nilton Milanez, no texto 
intitulado “Corpo-espaço organização e funcionamento de uma 
noção discursiva”, publicado pela Revista Moara:

O circuito do corpo-espaço configura, para 
nós, um tipo de destino da fluidez das 
materialidades, nas quais as hierarquias 
se desmontam, o continuum e o estável se 
desfazem. No campo do dizível, o corpo-espaço 
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é uno, no campo das enunciabilidades, o corpo-
espaço está para a unidade do discurso na sua 
heterogeneidade, afinal a unidade se compõe 
do diverso. O corpo-espaço enquanto campo 
e objeto é, incontrolavelmente, uma região de 
indiscernibilidade. (2020, p. 145)

E o que os autores fazem é demonstrar a indiscernibilidade 
da questão, tendo em vista que o espaço foi por muito tempo 
preterido “em relação à posição que ocupa o corpo na formatação 
das narrativas e das audiovisualidades” (GAMA-KHALIL; MILANEZ, 
2020, p. 145). Quando começamos a ler o livro 1 (um) da quadrilogia 
literária de mesmo nome que estudo, O doador de memórias, 
escrito pela norte-americana Lois Lowry, nos deparamos com o 
corpo-espaço de Jonas, o garoto de 11 (onze) anos que protagoniza 
a história, e acompanhamos sua ansiedade e seu medo diante 
da Cerimônia de Doze, que se aproxima e as características da 
comunidade e do vilarejo onde vive, cerceados por uma espécie de 
bolha cinza deslocada num espaço-tempo diferente do nosso.

Algo mais o incomoda e ele tem receio de falar sobre isso, 
afinal tudo que é dito passa, a todo momento, pela censura 
constante da “precisão de linguagem” (LOWRY, 2014a, p. 59). Há, 
inclusive, rituais diurnos e noturnos de relatos de sentimentos nas 
unidades familiares (núcleos organizados pelo Comitê dos Anciãos e 
compostos por uma mulher e um homem com dois filhos atribuídos, 
um do gênero masculino e outro do feminino), de modo as emoções 
serem “peneiradas”; além de uma vigilância milimétrica e vozes 
pelos microfones, espalhados por todos os cantos, direcionando 
as ações das pessoas e punindo os possíveis erros e desvios das 
regras/normas, como explica Michel Foucault em Vigiar e punir 
(2009), sobretudo ao escrever sobre os efeitos do panoptismo, que 
opera do arquitetônico-social para o indivíduo e deste para consigo 
mesmo e seus pares.

Certa vez, ao recrear com seu amigo Asher, Jonas (com 
seus raros olhos claros) viu uma cor diferente na maçã e ficou 
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desorientado. Lá, a exemplo dos daltônicos, os indivíduos (com 
exceção dele) veem apenas uma cor indefinida em tudo que olham 
e essa diferença o atemoriza, pois é incomum e descortês indicar 
o que os difere, uma vez que tudo e todos são programados e 
direcionados para a coletividade, a homogeneidade, a mesmice, a 
indiferenciação. Nisso, atuam o uso de medicação diária, o torpor 
dos sentimentos, a ausência de memórias coletivas e históricas, o 
controle/direcionamento populacional (em múltiplos aspectos) por 
um grupo pretensamente bondoso, em uma rede de elementos 
heterogêneos que interferem uns nos outros.

Em dezembro, no dia da Cerimônia de Doze, Jonas experencia o 
ato constrangedor de sua nomeação como o próximo Recebedor de 
Memórias. Nem ele nem a sua comunidade sabem do que se trata 
essa atribuição, porque é rara. Só o Recebedor de Memórias atual, 
o Ancião de olhos também claros, percebeu que Jonas possui uma 
qualidade diferenciada: a Capacidade de Ver Além, e informou esse 
fato à Anciã-Chefe para que a decisão dessa escolha – que envolve 
sérios riscos – fosse tomada pelo Comitê. Pelo relato do narrador, 
que conhece a fundo os pensamentos do protagonista, observamos 
o estarrecimento do garoto, quando o que ele mais temia vem à tona 
na frente da plateia:

A Anciã-Chefe fitou Jonas com uma pergunta 
no olhar. A plateia o observava também. Todos 
em silêncio.
Por um momento ele ficou paralisado, entregue 
ao desespero. Ele não tinha aquela coisa, aquele 
negócio que ela havia falado. Nem sabia o que 
era. Agora chegara o momento em que teria de 
confessar, teria de dizer ‘Não, não tenho. Não 
consigo fazer isso’ e colocar-se à mercê deles, 
pedir que o perdoassem e explicar que a sua 
escolha fora um erro, que não era de jeito algum 
a pessoa certa para aquele cargo.
No entanto, quando olhou para a multidão, para 
o mar de rostos, a coisa aconteceu outra vez. 
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A mesma coisa que acontecera com a maçã.
Eles mudaram. 
Ele piscou e acabou-se. Seus ombros se 
aprumaram ligeiramente. Pela primeira vez 
e por um breve instante, ele sentiu um pingo 
de segurança. (LOWRY, 2014a, p. 67, grifos da 
autora citada e meus)

Nessa e na outra ocasião em que sucedeu de Jonas ver a coisa 
(leia-se cor) diferente, não só seus olhos sentiam o efeito do Ver Além, 
mas todo o seu corpo experimentava uma tensão e um retraimento. 
Passado o efeito, ele se aprumava e voltava a uma posição mais 
conhecida, mais confortável. Como teria um corpo individual 
destoante, dissociado do corpo social do qual faz parte, se a vida 
privada e auto exposta não é permitida? Segundo Ieda Tucherman, 
em Breve história do corpo e seus monstros (2012, s.p.), com

a constituição do Estado Moderno e do 
Pensamento Moderno, [...] [p]roduz-se assim 
uma clivagem no próprio indivíduo e no seu 
corpo, distribuindo normas e ambientes: a 
nudez, o sono, as necessidades naturais [...] 
tornam-se publicamente impróprias, assim 
como os discursos passíveis de nomeá-las devem 
permanecer secretos como as partes do corpo 
que se tornam vergonhosas. Do mesmo modo 
instalam-se, no íntimo de cada um, as disciplinas 
exigidas pelas normas sociais, transformando 
as restrições impostas externamente, pelas 
autoridades ou pela comunidade, em uma grade 
espessa de auto-restrição.
Assim, o Estado, agindo sobre a sociedade, 
distribui as atividades humanas entre o permitido 
e o ilícito, o mostrado e o escondido produzindo 
uma nova economia psíquica onde se verifica 
um considerável progresso das privatizações das 
condutas correlacionadas às transformações da 
estrutura da personalidade.
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E apesar de o vilarejo cinzento no qual Jonas mora situar-se 
em um espaço-tempo futurístico, com elementos híbridos de ideais 
utópicos-distópicos, notamos na constituição dessa organização 
social características do Estado e Pensamento Modernos, com 
a incidência de determinadas normas e regras na arquitetônica 
dos ambientes e do próprio espaço-corpo dos sujeitos, que as 
introjetam e as fazem funcionar (consciente ou inconscientemente) 
em si mesmos e naqueles que os cercam, tudo isso regulado por 
discursos permitidos e proibidos.

No caso do treinamento de Jonas e a decorrente assunção 
da vida adulta, ele e o Ancião responsável (o Recebedor que 
ocupará o lugar de Doador de Memórias) passam a viver de forma 
solitária, o que já demarcava a existência do idoso, pois o objeto 
do aprendizado – os conhecimentos e os sentimentos que advêm 
das memórias coletivas e históricas – traz inúmeros riscos, dentre 
eles adquirir consciência da situação opressora em que se vive e da 
felicidade apregoada pelo Estado e pelos pares ser de certa maneira 
aparente. Além do mais, o desequilíbrio de um corpo dissidente em 
uma posição estratégica pode abalar o equilíbrio do corpo social 
docilizado, a exemplo do que ocorreu/ocorre com os personagens 
Rosemary, Jonas e Cristopher (o Vidente).

Dez anos antes, quando Jonas era uma criança muito pequena, 
Rosemary – dotada da capacidade de Ouvir Além (como o Doador) – 
pediu dispensa da função de Recebedora de Memórias aprendiz. 
Ela recebeu tanto as lembranças boas quanto as muito doloridas, 
o que a fez desistir do que lhe fora determinado, pois percebeu 
“o quanto esse confronto com o passado é difícil” (SELIGMANN-
SILVA, 2003, p. 77), desistência essa que levou à sua própria 
dispensa (morte). Como elucida o Ancião, mestre e pai da garota,

quando ela se foi, as lembranças voltaram para 
as pessoas. Se você se perdesse no rio, Jonas, 
suas lembranças não se perderiam com você. 
As lembranças existem para sempre. Rosemary 
teve apenas as que recebeu naquelas cinco 
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semanas, e a maioria delas era boa. Mas havia 
aquelas poucas terríveis, as que a mortificaram. 
E, durante um certo tempo, essas lembranças 
mortificaram a comunidade. Todos aqueles 
sentimentos! Eles nunca tinham vivenciado nada 
igual antes. (LOWRY, 2014a, p. 149, grifos da 
autora citada)

Na distribuição das atividades que essa comunidade prevê, 
apenas um indivíduo adulto (homem ou mulher) retém as 
memórias coletivas e históricas, ainda que seja algo da ordem 
do insólito, porém o aceitamos no pacto ficcional já que diversos 
conhecimentos e sentimentos delas advêm, e tenta-se ao máximo 
contê-los nas pessoas por meio de interdições de várias ordens, 
medicação diária e apagamentos de lembranças. Conhecimentos 
e sentimentos despertam uma visão de mundo questionadora e 
não conformista, ocasionando conflitos variados, por isso são tão 
combatidos em cenários utópicos e/ou distópicos.

Devido ao desastroso e letal episódio de Rosemary, as regras 
mudaram para o/a Recebedor/a aprendiz e não estava mais 
prevista a solicitação de auto dispensa e o consequente sumiço 
desse vilarejo para Alhures, espaço indeterminado e cheio de 
projeções imaginárias. Perto de completar o seu aprendizado de 
recebimento das memórias, incluindo as de guerras e mortes, 
Jonas é surpreendido com um acontecimento trágico, através de 
uma gravação que assiste no prédio Anexo à Casa dos Idosos, local 
onde mora o seu mestre e ambos trabalham. Presencia a Cerimônia 
de Dispensa de um bebê gêmeo e fica arruinado: “sentiu que algo 
se dilacerava dentro dele, uma dor terrível que abria caminho 
com suas garras para emergir num grito” (LOWRY, 2014a, p. 156). 
Então, constata que bebês que não atendem ao padrão físico e 
mental de corpo exigido em sua comunidade são mortos com uma 
injeção letal e dispensados em caixas, no compartimento de lixo 
de uma das salas contíguas (um pequeno aposento sem janelas) 
ao Centro de Criação; e mais, esse procedimento é realizado por 
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especialistas como seu pai. “O título do pai de Jonas era Criador. 
Ele e outros Criadores eram responsáveis por todas as necessidades 
físicas e emocionais de cada criança-nova no início da vida. Era uma 
atividade muito importante, Jonas sabia, mas que não o interessava 
muito” (LOWRY, 2014a, p. 11). Diante do que vê e compreende, o 
garoto soluça, grita, soca a cama e um tremor percorre seu corpo.

Todo esse contexto me conduz às “Reflexões sobre a memória, 
a história e o esquecimento”, de Márcio Seligmann-Silva (2003, p. 
78, grifo do autor citado), que destaca que “[o] apagamento da 
memória – e com ela, da responsabilidade – é parte integrante de 
muitos assassinatos em massa” e exemplifica que a aniquilação 
nazista dos judeus eliminando os cadáveres por meio das câmaras 
de gás e crematórios é um “ato de apagar qualquer traço desse[s] 
assassinato[s]” e, desse forma, uma tentativa de “arrancar uma 
página da história”. Assim, as atrocidades precisam ficar encobertas 
e seus rastros apagados; e o modo de algumas barbaridades 
operarem na narrativa em foco é por intermédio da extinção de 
memórias coletivas e históricas e práticas vinculadas ao termo 
“dispensa”, haja visto a morte e o que ela representa não serem 
conhecidos pela população.

Saliento que, se n’O doador de memórias (livro 1) as lembranças 
foram tiradas da comunidade, a história também o foi. Trata-se 
de um grupo social ilusoriamente sem passado, mas este recai 
com toda força e com seus prós e contras sobre seu Guardião, que 
desempenha um papel de regulador da ordem comunitária em nome 
do Comitê dos Anciãos (leia-se Estado, governo centralizador). A 
meu ver, é um papel inglório e muitas vezes até insólito, inaudito, 
inusitado (COVIZZI, 1978), como se fosse um recipiente mágico e 
ao mesmo tempo maldito que não pode e não deve ser maculado.

Mesmo triste e abatido, o Ancião Doador – a voz da sabedoria e 
do aconselhamento – esclarece a Jonas que seu pai, como os demais 
Criadores, dispensa bebês fora dos padrões porque o instruíram 
assim e que ele não tem clareza de seus atos: 
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– Escute aqui, Jonas, eles não podem agir de 
outro modo. Eles não sabem de nada.
– O senhor já me disse isso antes.
– Disse porque é verdade. É a maneira como 
vivem. É a vida que foi criada para eles. A mesma 
que você teria se não tivesse sido escolhido para 
meu sucessor.
– Mas ele mentiu para mim! – disse Jonas, 
chorando.
– Foi o que lhe disseram para fazer e é só o que 
ele sabe. (LOWRY, 2014a, p. 158, grifos da autora 
citada)

Dessa forma, em larga medida, as atitudes dos membros 
dessa comunidade não são autônomas nem conscientes, porém 
autômatas. E eles têm a ilusão de que são felizes, de que tudo 
é harmônico. Essa “não percepção” me remete à metáfora do 
aquário, descrita pelo historiador francês Paul Veyne, estudioso da 
obra de Foucault: 

Em cada época, os contemporâneos encontram-
se assim fechados em discursos como aquários 
falsamente transparentes, ignoram quais são e 
até que existe um aquário. As falsas generalidades 
e os discursos variam através do tempo; mas, 
em cada época, passam por verdadeiros. De tal 
modo que a verdade é reduzida a dizer a verdade, 
a falar conforme o que se admite ser verdade 
(VEYNE, 2009, p. 19, grifo do autor citado) 

Nesse sentido, para o pai de Jonas, o que ele faz parece ser 
o certo e colabora com o bem-estar da maioria, pois atua como 
um agente no mecanismo de seleção da espécie humana com 
base eugênica, visando melhorar as gerações futuras conforme 
determinados padrões físicos e mentais; para Jonas, o pai – que 
tinha uma profissão nobre/importante – se torna um mentiroso, um 
assassino, um monstro; para o mestre, não há um consentimento 
dele com tal atitude, mas procura explicitar a falta de conhecimento 
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das pessoas pela supressão das memórias coletivas e históricas. A 
tal revelação trágica alterará substancialmente a vida do garoto em 
processo de assunção de pesados compromissos e o levará a se 
transformar em um sujeito subversor do sistema estatal, fugindo 
em busca de novos horizontes, com um bebê no colo, já que “o 
Estado representa uma monstruosidade e o retorno à [/ o alcance 
da] individualidade é tanto esperança quanto objetivo” (SASSE, 
2020, p. 195) desse audacioso protagonista.

Deslocando desse cenário quase idílico do livro 1 da série em 
estudo e indo para o livro 2, A escolhida, ficamos cientes bem no 
início da narrativa de que a garota Kira acaba de perder a mãe 
(Katrina) e está, há quatro dias e noites, velando seu corpo num 
amplo e malcheiroso espaço, o Campo da Partida, que para nós 
equivale ao cemitério. Agora, sozinha,

Kira não tinha mais família nem lar. O casebre 
que dividia com a mãe fora queimado. Era o 
que sempre acontecia em caso de doença. A 
habitação humilde, o único lugar que Kira já 
havia chamado de lar, não existia mais. De onde 
estivera sentada junto ao corpo, ela pôde ver a 
fumaça ao longe. Enquanto observava o espírito 
da mãe partir, também vira as cinzas de sua 
infância subirem, rodopiantes, em direção ao 
céu. (LOWRY, 2014b, p. 6)

Nessa transição abrupta da infância para a vida adulta, 
transição em que tanto o casebre que morava com a mãe quanto 
os dias de criança dissolvem-se em cinzas, enfrentará muitas dores 
e desafios, ficando à mercê sobretudo da ira da temida Vandara. “A 
mulher era alta e musculosa [...]. Dizia-se que a cicatriz irregular que 
se destacava em seu queixo e prosseguia pelo pescoço até o ombro 
largo era o vestígio de uma batalha travada tempos antes contra uma 
das criaturas da floresta” (LOWRY, 2014b, p. 17). O que simboliza 
essa cicatriz – coragem, força e maldade – alçou-a à posição de líder 
das outras mulheres, muitas vezes hostis, do vilarejo, cuja rotina é 
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marcada pela ausência de homens em períodos de caça. Vandara 
então persegue Kira, pois pretendia fazer um cercado, no terreno 
onde ficava o lar da garota, com ramos espinhosos para colocar as 
galinhas e os inúmeros filhos das mulheres, inclusive os seus, para 
“não precisar ficar correndo atrás deles o tempo todo” (LOWRY, 
2014b, p. 14).

Aos olhos dessa mulher-líder que conquistou um lugar de fala 
no miserável vilarejo e daquelas que ela representa, considerando 
que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 
poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2006, p. 10). 
Kira deveria ter sido morta ao nascer. Com deficiência física em 
uma das pernas e, por isso, tida como uma inútil na perspectiva de 
boa parte desse povo, porque não teria agilidade semelhante para 
realizar as atividades comuns às garotas da mesma faixa etária2 
(cavar a terra, semear, plantar, cuidar dos animais domésticos) 
e muito provavelmente nem viria a se casar, não só sua perna 
torta/deformada seria um fardo para si mesma, mas ela enquanto 
indivíduo aleijado o seria para toda a comunidade. Pré-conceitos 
assim, infelizmente, não se restringem à ficção, porém embasam 
discursos e práticas em sociedades como a nossa, que lidam com os 
diferentes (leia-se deficientes físicos, surdos, cegos, entre outros) 
como uma aberração e uma anomalia, e não sujeitos que merecem 
respeito e atenção. São definidos por esses atributos e não por 
quem são em realidade ou por aquilo que fazem.

Convocada a julgamento pela rixa do terreno junto ao 
Conselho dos Guardiões, no antigo Edifício do Conselho, que 
sobreviveu à Ruína – retratada no Hino cantado na Congregação 
anual e que requeria preparações por um grupo de artistas ali 
exilados –, Jamison (um dos Guardiões) age como o defensor 

2 N’A escolhida, a idade da protagonista (Kira) não é referida de modo direto. Pelas 
pistas e vazios da narrativa, incluindo o fato de seu nome ter 2 (duas) sílabas, infiro 
estar, nesse momento, no início da adolescência, lembrando que essa não é uma 
categorização universal, mas depende de fatores sociais, econômicos e culturais. 
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de Kira. Segundo a acusadora Vandara, a inútil “deveria ter sido 
levada para o Campo quando nasceu e ainda não tinha nome. É 
a lei. [...] Ela era imperfeita. E também órfã de pai. Não deveria 
ter sido poupada” (LOWRY, 2014b, p. 26). Entretanto, no passado, 
prossegue a acusadora, “foi poupada contra as regras, porque o 
avô ainda era vivo e tinha poder. Mas ele já morreu há tempos e 
foi substituído por um novo líder mais poderoso e sábio [...] O pai 
foi morto pelas feras antes mesmo de ela nascer. E agora a mãe 
também está morta” (LOWRY, 2014b, p. 27), não havendo razão 
para continuar no vilarejo.

Pelo motivo de ser ainda tão jovem, a órfã acusada, que 
tem como extensão do próprio corpo um cajado de madeira 
para se locomover, ou receberia a indicação de um defensor 
ou faria a própria defesa. Na dúvida do melhor a fazer, “[a]
ngustiada, Kira enfiou as mãos nos bolsos fundos do vestido. 
Sentiu os contornos familiares do pente de madeira da mãe e o 
alisou para se tranquilizar. Com o polegar, tateou um pequeno 
bordado quadrangular. Havia se esquecido daquele pedaço de 
tecido” (LOWRY, 2014b, p. 28), cujo padrão se formou de maneira 
espontânea, sem a condução consciente de suas mãos enquanto 
bordava. Conforme sua carinhosa mãe dizia, suas mãos são fortes 
e, junto com sua inteligência, “compensam a perna defeituosa. As 
histórias que você conta aos pequenos, as imagens que cria com 
palavras... e com as linhas! Os bordados que faz! Ninguém nunca 
viu nada parecido. São muito melhores do que qualquer coisa que 
eu poderia fazer!” (LOWRY, 2014b, p. 9).

E foi justamente pelas habilidades artísticas da mãe como 
bordadeira, as quais Kira herdou em grau superior da genitora e 
Katrina fazia questão de divulgar, em especial aos Guardiões quando 
lhe traziam em casa a túnica do Cantor para reparos, que Jamison 
– tendo mencionado na defesa que conheceu seu pai (Cristopher) 
– consegue que ela se mude para o suntuoso Edifício, a fim de 
reparar e bordar a túnica para a cerimônia da Congregação anual, 
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evento que alterava todo o ritmo dos afazeres comunitários e em 
que o centro era o entoar do Hino da Ruína, após as reverências ao 
misterioso Objeto de Adoração no formato de uma cruz.

O Hino da Ruína era longo e extenuante. 
Começava com o início dos tempos, contando 
toda a história das pessoas ao longo de 
incontáveis séculos. O passado era assustador, 
repleto de guerras e calamidades. A parte mais 
aterrorizante era a da Ruína, o fim da civilização 
dos ancestrais. Os versos falavam de gases 
fumacentos e venenosos, de grandes rachaduras 
na terra, de desabamentos de grandes edifícios, 
varridos pelos mares. Todos eram obrigados 
a ouvi-lo anualmente, mas às vezes as mães 
tapavam, protetoras, os ouvidos de seus 
pequenos durante a descrição da Ruína. (LOWRY, 
2014b, p. 22)

Por meio desse Hino, é possível entender algumas das razões 
– a exemplo das guerras e calamidades naturais – que deixaram 
o cenário do vilarejo, um mundo distópico pós-apocalíptico, com 
muitos rastros de ruínas. “Cenários distópicos podem ocorrer antes 
ou depois do Apocalipse. Mas, como a utopia, um aspecto central 
da especificidade da distopia é sua representação das relações 
políticas e sociais” (CLAEYS, 2017 apud SASSE, 2020, p. 180). E, tanto 
pelo canto quanto pelo bordado ou pela escultura (manifestações 
artísticas dos artistas que moram e trabalham no Edifício), se torna 
provável o acesso à história e às memórias coletivas, assinaladas por 
dores, tragédias, períodos de refazimentos e recomeços, alegrias, 
tudo isso traduzido em notas, melodias, entalhes, cores, fechados 
ou abertos.

Kira assume uma jornada que implica bordar e produzir as 
linhas coloridas para o(s) bordado(s). Terá que enfrentar seus 
limites e medos também floresta adentro, posto que será enviada 
à Annabella, a velha “que pode concluir o treinamento iniciado por 
sua mãe. Ela mora nos confins da floresta” (LOWRY, 2014b, p. 27) e 
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a ensinará a fabricar as tinturas e a tingir as linhas. A floresta carrega 
um mistério ambivalente: ela “gera, ao mesmo tempo, angústia 
e serenidade, opressão e simpatia, como todas as poderosas 
manifestações da vida” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2018, p. 439, 
grifos dos autores citados). E, no caso de Kira, algo se soma a essas 
ambivalências: o sumiço do seu pai, Cristopher, e sua morte quase 
certa atribuída a feras nessa paisagem de amedrontamentos e 
fascinações. Nossa protagonista contará com a companhia de seu 
amigo inseparável, Matt, com 8 (oito) ou 9 (nove) anos e apenas 
uma sílaba no nome, além do cachorro dele, o Toquinho.

Matt é andejo, mantém contato com outros vilarejos e possui 
uma relação misteriosa com a floresta. Seu lugar de origem é o 
Brejo, ambiente pantanoso e desagradável, onde as pessoas se 
assemelham a ratos e perdem sua humanidade; costuma mentir e 
roubar, não sendo nem um pouco afeito a banhos. Certa ocasião, 
Kira recebe uma visita inesperada, com postura curvada e cabelos 
brancos, por meio de seu amigo: 

O intruso se levantou e virou para ela ao ouvir 
sua voz e as explosões de entusiasmo incontidas 
de Matt. [...] Cicatrizes desfiguravam e cobriam 
seu rosto, vincando-lhe a testa e toda a extensão 
de uma bochecha com linhas irregulares, e seus 
olhos eram opacos e cegos. Kira nunca tinha 
visto ninguém com a visão destruída antes, 
embora tivesse ouvido falar que isso poderia 
ser causado por acidentes ou doenças. Mas 
as pessoas danificadas eram inúteis, sempre 
levadas para o Campo. Por que aquele homem 
cego estava vivo? Onde Matt o encontrara? E por 
que ele estava ali? (LOWRY, 2014b, p. 170)

O estranho trazia consigo, ao pescoço, uma tira de couro com 
uma pedra igual à dela. Para sua surpresa e alegria, era seu pai, que 
Kira acreditava estar morto. Estava vestido numa camisa azul – a 
cor que faltava para tingir as linhas que ela fabricava –, o que nos 
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remete ao título do livro em inglês, Gathering Blue (Em busca do 
azul). Cristopher, conhecido como Vidente no vilarejo em que reside 
atualmente, conta-lhe que seu corpo sofreu os efeitos da cegueira 
e das cicatrizes devido ao ataque de homens e não de feras, como 
se habituou a divulgar. A condição corporal desse cego vem ao 
encontro do que Foucault discorre, no ensaio “O corpo utópico”:

o corpo é topia implacável. E se, por sorte, eu 
vivesse com ele uma espécie de familiaridade 
gasta, como se com uma sombra, ou com as 
coisas de todos os dias que no fim das contas 
não enxergo mais e que a vida embaçou; como 
as chaminés, os tetos que, todas as tardes, se 
ondulam diante da minha janela? No entanto, 
todas as manhãs, a mesma presença, a mesma 
ferida. (2013, p. 7, grifo do autor citado)

Nesse viés, segundo o filósofo francês, o corpo é o ponto zero 
de percepção do sujeito, espaço de onde se olha (no caso desse 
personagem, se aprecia) e por intermédio do qual as relações com o 
mundo e os outros são estabelecidas. Vidente revela que, na época 
das agressões sofridas,

estava prestes a ser nomeado para o Conselho 
dos Guardiões – prosseguiu ele. – Era um posto 
de grande poder. Outros o queriam para si. 
Imagino que tenha sido isso. Quem sabe? 
Sempre houve hostilidade aqui. Palavras duras. 
Há muito tempo que não pensava nisso, mas 
agora recordo as discussões e a raiva, mesmo 
naquela manhã, enquanto as armas eram 
atribuídas... (LOWRY, 2014b, p. 177, grifos meus)

Suas lembranças são de um dia em que estavam prestes a 
sair para caçar. A filha confirma: “É sempre assim. É o jeito de agir 
dos homens. [...] – Como poderia mudar? É como as coisas são. Os 
pequenos aprendem desde cedo a agarrar as coisas e empurrar 
os outros. É a única maneira que as pessoas têm de conseguir o 
[que] querem” (LOWRY, 2014b, p. 177-178), o que reitera práticas e 



232

O cOrpO em cena

“discursos permanecerem ‘inconscientes’ para nós, [pois] escapam 
aos nossos olhares” (VEYNE, 2009, p. 18, grifo do autor citado) e 
aos nossos sentidos. Esse diálogo entre os dois me chama bastante 
atenção também pelo fato de o comportamento de inúmeras 
pessoas, na nossa sociedade aparentemente menos bárbara, 
funcionar de modo muito parecido: as fortes competições por certos 
cargos; a “educação” oferecida a filho(s) ou enteado(s) por pais ou 
responsáveis acerca da necessidade de ser(em) o(s) melhor(es); da 
naturalização de atitudes prejudiciais a muitos indivíduos em prol 
de objetivos sociais escusos; tudo isso servindo ao propósito de 
engrossar parte da coletividade com várias de suas injustiças, que 
se disfarçam em justiças, por exemplo, em discursos e práticas 
bem elaborados.

Vidente conta à filha que recebeu pancadas na cabeça e 
ficou desmemoriado por um bom tempo. Porém, foi resgatado 
do Campo por estranhos, com sotaques diferentes e vozes gentis/
reconfortantes – o que era desconhecido de Kira, já que não fazia 
parte de seu universo. 

– Mas quem eram eles? – tornou a perguntar Kira.
– Quem são eles, é o que você deveria perguntar 
– falou Cristopher com ternura –, pois eles ainda 
existem. E eu sou um deles agora. São apenas 
pessoas. Mas que foram danificadas, como eu. 
Que foram abandonadas para morrer.
– Que foram levadas do nosso vilarejo para o 
Campo?
– Não só daqui. Existem outros lugares. Elas 
vieram de todas as partes, essas pessoas que 
foram feridas: às vezes não só em seus corpos, 
mas de outras formas também. Algumas fizeram 
viagens muito, muito longas. Os relatos de suas 
duras jornadas são impressionantes. E os que 
chegaram ao lugar ao qual fui levado formaram 
a própria comunidade, que agora também é 
minha... (LOWRY, 2014b, p. 180, grifos da autora 
citada e meus).
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De acordo com ele, juntos, construíram uma nova cultura de vida 
no Vilarejo da Cura, ambiente no qual se luta por valores utópicos, 
em meio à cobiça de um grupo, tomado pelo desejo ardente de 
possuir ou conseguir algumas coisas. Como expõe Foucault (2013, 
p. 8, grifo do autor citado), “[a] utopia é um lugar fora de todos os 
lugares, mas um lugar onde eu teria um corpo sem corpo, um corpo 
que seria belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na 
sua potência, infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, 
sempre transfigurado” e por que não dizer pleno.

Conforme presenciamos no livro 3, O mensageiro, nesse 
Vilarejo vivem os anormais de outras regiões/pátrias, aqueles 
que deveriam estar mortos; entretanto, aí, os corpos não são 
compreendidos como monstruosos, mas as cicatrizes ganham a 
conotação de resistência a governos cruéis, opressores, simbolizam 
a sobrevivência às guerras, são marcas de lutas e não simples 
defeitos que necessitam ser extirpados. Assim, “[o] cego recebera o 
nome verdadeiro de Vidente, sendo respeitado pela visão especial 
que tinha, a despeito dos olhos arruinados” (LOWRY, 2016, p. 9-10); 
seus outros sentidos eram muito aguçados, desenvolvendo um 
tipo de percepção característico. Ele, como várias outras pessoas, 
tornou-se testemunho de diversos acontecimentos catastróficos, 
sendo capaz de (re)contar histórias e ressignificar as dores e as 
memórias, lutando por existências mais dignas e benfazejas.

No Vilarejo da Cura, ao contrário dos outros dois, objetos de 
recordação podem virar peças de museu; não na acepção de serem 
esquecidas, logo “[h]avia várias relíquias desse tipo lá, pois cada 
pessoa que não tivesse nascido no Vilarejo tinha sua própria história 
de como chegara ali. [...] No Museu havia sapatos, bengalas, bicicletas 
e uma cadeira de rodas” (LOWRY, 2016, p. 20), além de pedaços de um 
trenó vermelho quebrado, que representa a coragem e a esperança 
de um garoto que viera fugido, aproximadamente 7 (sete) anos antes, 
com um bebê nos braços. Este seria dispensado, por não se encaixar 
nos padrões requeridos pela comunidade de origem.
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“A narrativa do cego também era contada: como o carregaram, 
à beira da morte, de um lugar em que seus inimigos o abandonaram, 
com os olhos arrancados e privado de um futuro em sua comunidade 
natal” (LOWRY, 2016, p. 20). Muitos a recontavam e Vidente se 
tornara igualmente um exímio contador de histórias. Matty, que 
agora estava mais crescido e ganhou mais uma sílaba no nome, 
morava com ele; enfim, tinha um lar. O comportamento do rapaz 
mudou bastante, a ponto de as mentiras lhe incomodarem, por 
menor que fossem. O acesso aos livros era livre e estimulado: 

Líder não era o único a possuí-los e Matty tinha 
alguns da escola. Também pegava emprestado 
na biblioteca a fim de ler histórias para o cego 
à noite.
Mas a casa de Líder, que vivia sozinho, continha 
mais livros do que Matty já
vira em um lugar só. [...] Havia ficções, é claro, 
como as da biblioteca. E livros de História, 
como os que estudava na escola, os melhores 
deles cheios de mapas que mostravam como 
o mundo mudara com o passar dos séculos. 
Alguns tinham páginas lustrosas com pinturas 
de paisagens diferentes de qualquer coisa que 
Matty tivesse visto na vida, de pessoas vestidas 
de um jeito estranho, de batalhas, de cenas 
serenas em que uma mulher segurava um bebê 
recém-nascido. Outros ainda eram escritos em 
línguas do passado e de outros lugares. (LOWRY, 
2016, p. 29)

Portanto, tentativas de reconstrução e ressignificação das 
vidas em relação ao passado e ao futuro não são interditadas, mas 
sim permitidas e muitas vezes procuradas, seja por intermédio da 
literatura em si, de leituras variadas, da(s) história(s), das culturas, 
das artes, dos objetos de recordação. Com certeza, não é nada fácil 
abrir as barreiras para as lembranças e os sentimentos, porque 
revivem nossas feridas e pelo fato de que, incontestavelmente, 
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“somos todos assombrados pelo passado” (UMA MENTE 
BRILHANTE, 2001), não adiantando tentar subtrairmo-nos dele.
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sinalitUra: o CorPo eM narrativa

helen Cristine alves roCha1

“O mundo dos livros infantis não é feito só de 
palavras, mas também de desenhos...”.

Luís Camargo

Considerações iniciais
Contar histórias é um privilégio e uma prática cultural e 

artística de toda a humanidade, desde os tempos mais remotos. 
Coletar narrativas ao longo do tempo e registrá-las é uma forma 
de perpetuá-las: relembrar o passado e mantê-las no presente para 
que não desapareçam. Vários são os autores que se dedicaram 
a isso, como Jean de La Fontaine, Jacob e Wilhelm Grimm, Italo 
Calvino, entre outros. Ricardo Azevedo (2007, p. 5) explica que 
textos marcados principalmente pela cultura escrita são fixados e 
conservados, “o que garante sua perenidade e a possibilidade de 
serem lidos e interpretados em qualquer lugar, época ou contexto 
histórico”. Hoje, podemos ler muitos textos de escritores que já 
morreram e registrar uma vasta produção deles na Internet, no 
drive, em uma câmera, em tecnologias de banco de dados cada 
vez mais avançadas, meios de produção e de registro de textos de 
variados tipos.

Contar histórias é uma maneira de a comunidade delegar para 
a próxima geração seu patrimônio linguístico e cultural. Portanto, 
isso também aconteceu com os surdos; embora não oralizando 
a língua vernácula do país, eles também contam histórias. 
Mesmo antes de ser reconhecida institucionalmente como física 
e cognitivamente capaz de aprender, se desenvolver e viver em 

1 Doutora em Estudos Literários pela UFU. 
GP-CNPq GPEA. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0121168135764876. 
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E-mail: helencarocha@gmail.com
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sociedade, essa parcela da população já encenava histórias – em 
geral, recontos de fábulas e contos maravilhosos – por meio de 
gestos, de sinais, de imagens, do corpo. Esse público também 
possui uma tradição de histórias contadas de forma visual, mas 
que só estão sendo registradas há pouco tempo, a partir de 
tecnologias que gravam imagens em movimento, principalmente. 
Além da vasta produção de contos e fábulas clássicos da 
literatura que se pode fruir nos dias de hoje, há aquela vista como 
minoria, marginal, que pode ter sua tradição secular, mas que 
só foi reconhecida há algumas décadas, sendo identificada pelas 
correntes críticas dominantes como “Literatura Surda”.

Após uma pesquisa ampla e minuciosa a respeito dos discursos 
em torno da ideia de Literatura Surda, percebi que esse termo não 
remete a questões de estética ou “prazer do texto”, características 
vitais para a alocação de uma obra dentro do que se denomina 
de literário. Além disso, a maioria dos textos impressos que 
compõem essa categoria não valoriza a língua de sinais e menos 
ainda o acesso do surdo ao patrimônio cultural literário. Diante 
disso, além de problematizar o conceito de Literatura Surda em 
minha tese de doutorado2, proponho um novo termo para as obras 
associadas às criações de/para surdos ou que de algum modo 
sejam compostas por um texto predominantemente visual, sendo 
acessíveis a esses sujeitos: Sinalitura – noção que será esclarecida 
durante o desenvolvimento deste texto.

O surdo percebe o mundo por meio de experiências 
essencialmente visuais3 e, por isso, para que tenha acesso à literatura 
impressa ou audiovisual, ela deverá ser predominantemente 
visual, ou seja, entendível a partir do desenho da sinalização, de 
ilustrações, da Língua Brasileira de Sinais (Libras), da performance. 

2 Este artigo é um recorte do Capítulo 4 da minha tese de doutorado intitulada 
Sinalitura: proposta teórica e análise crítica da Literatura Surda (2022). Neste 
capítulo, delineio a noção de Sinalitura.

3 “Experiências visuais” significa, neste texto, a importância de o surdo utilizar 
eficazmente recursos visuais na educação e na comunicação.
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Assim, minha proposta parte dessa premissa porque a maior 
parte dos textos que compõe a Literatura Surda não é acessível ao 
surdo: é pertencente ao universo bibliográfico em geral e pouco à 
literatura de/para surdo em específico – Sinalitura. Para cumprir 
com meu objetivo, priorizarei alguns autores, tais como Roland 
Barthes (2007), Italo Calvino (1990), Antonio Candido (2011) e 
Edmir Perrotti (1986), para os estudos sobre literatura e estética. 
Sobre Literatura Surda, recorrerei aos textos de Lodenir Karnopp 
(2008, 2010), Cláudio Mourão (2011) e Fabiano Rosa (2011a).

A partir de uma pesquisa bibliográfica sobre as pesquisas 
referentes à Literatura Surda, não encontrei nenhum texto alusivo à 
temática que exploro neste momento. Sendo assim, viso contribuir 
com o ramo de estudos sobre a literatura acessível ao surdo, porque 
percebo que as obras editadas ainda são em número reduzido e 
quase não há fortuna crítica sobre o tema, ainda que se trate de 
um tema em voga e emergente. Por conseguinte, promoverei, 
preservarei e valorizarei a herança cultural que é a literatura de 
e para surdos, contribuindo com processos de estudos literários 
que valorizem uma literatura pouco conhecida, podendo auxiliar 
professores de Libras a trabalharem com narrativas bilíngues, em 
língua de sinais, visuais, que atendam à especificidade do sujeito 
surdo. Consequentemente, os discentes terão acesso à literatura 
e às suas riquezas, porque poderão reconhecer e valorizar os 
aspectos literários da obra de Arte.

Sinalitura: caminhos teóricos
“A literatura não é só divertimento, é a 

verdadeira vida do pensamento”.
María Teresa Andruetto

Segundo Mourão (2011), em 1864, foi fundada a Universidade 
Gallaudet (Gallaudet University), em Washington, capital dos 
Estados Unidos da América, e, com o passar do tempo, surdos, 
acadêmicos e pesquisadores foram construindo significados 
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em torno de uma Literatura Surda. Depois de formados nessa 
universidade, cujos programas são desenvolvidos para pessoas 
surdas, alguns alunos surdos estrangeiros voltaram para sua terra 
natal e disseminaram o uso do termo “Literatura Surda” e de 
suas atribuições nos lugares que frequentavam. Aos poucos, as 
noções a seu respeito foram se espalhando na comunidade surda 
americana. Os acadêmicos e os pesquisadores também fizeram 
sua parte, distribuindo livros, vídeos e materiais da literatura 
surda para seus amigos e familiares.

Segundo Benjamim Bahan (2006), um dos registros pioneiros de 
uma performance em língua de sinais foi capturado no projeto de 
filmes da Associação Nacional de Surdos (Association of the Deaf-
NAD) entre 1910 e 1920. Essa série de filmes continha várias palestras, 
performances, histórias, músicas e narrativas de experiência pessoal. 
Apesar de ter “adquirido ares de verdade ancestral e insofismável, 
o termo ‘Literatura Surda’ viceja por essas plagas tupiniquins a [sic], 
mais ou menos, uns 20 anos. Trata-se, portanto, de uma novíssima 
tradição” (CARVALHO, 2019, p. 30). Tradição que começou com as 
iniciativas de “contação de histórias dos assistentes educacionais em 
Libras, na Biblioteca Infantil do INES, na virada dos anos 80 para os 
90, do século passado” (CARVALHO, 2019, p. 30). Isso contribuiu para 
a discussão em torno das versões de clássicos da literatura universal 
em Libras tanto do INES quanto da editora Arara Azul (2019), 
principalmente os que são voltados para o público infantil.

Nelson Pimenta foi

o primeiro ator surdo a se profissionalizar no 
Brasil, tendo estudado no National Theatre of the 
Deaf (NTD), de Nova Iorque, é, indubitavelmente, 
um dos principais focos de difusão de produção 
discursiva artística em Língua de Sinais e um 
dos mais significativos importadores da Deaf 
Literature, produto cultural dos países de 
tradição anglófila, traduzida aqui para Literatura 
Surda. (CARVALHO, 2019, p. 30)
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Esse artista é pouco citado pelos principais teóricos da 
Literatura Surda, sobretudo quando se trata de ter importado para 
o Brasil esse termo para se referir às produções artísticas de surdos 
brasileiros, pois a referência principal a esse respeito passou a ser 
Karnopp. Foi a partir da década de 90 do século XX que “grupos de 
instrutores surdos e professores de surdos iniciaram a produção de 
materiais filmados, com a finalidade de os utilizar em atividades, 
principalmente nos espaços escolares” (MOURÃO, 2011, p. 94). 
Cláudio Mourão (2011), Fabiano Rosa (2011a), Lodenir Karnopp 
(2008) e outros autores ressaltam que, no Brasil, a partir da década 
de 1990, a literatura em língua de sinais foi ampliada e marcada pela 
divulgação e produção de materiais digitais (VHS, CD e DVD) por 
editoras como a do INES/MEC, a Arara Azul, a LSB-Vídeo e outras.

No Brasil, foi somente após a promulgação da Lei de Libras (nº. 
10.436/2002) e de sua regulamentação (Decreto nº. 5.626/2005) 
que pesquisadores construíram significados em torno da Literatura 
Surda, pois não havia ensino e nem profissionais dessa área, embora 
o termo tenha sido importado e já existisse há algumas décadas no 
país norte-americano. A referência teórica fundamental em torno 
do conceito de Literatura Surda é a de Karnopp (2008, 2010) e de 
seus (ex-)orientandos, ou de pessoas mais próximas dela. Karnopp 
(2010) não menciona que importou dos Estados Unidos um termo 
e o aplicou às produções (quaisquer que sejam) de sujeitos surdos 
brasileiros. De acordo com os estudos de Carvalho (2019), Karnopp 
nem sequer faz referência à Deaf Literature ou atribui importância 
ao trabalho de Nelson Pimenta, por exemplo, com relação à 
internacionalização desse termo. Karnopp e seus seguidores supõem 
que Literatura Surda e cultura surda são termos que remetem às 
produções de surdos de qualquer lugar, mas se esquecem de que 
não há cultura unificada, universal, e Literatura Surda não remete 
necessariamente a textos conotativos e artísticos.

Karnopp (2008) afirma que a Literatura Surda é constituída por 
histórias contadas pelos surdos ou pela comunidade surda, sem nos 
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remeter às questões de valores estéticos ou recepção dos textos, 
designações caras aos estudos da Teoria Literária. Para a linguista, 
“surdos reúnem-se frequentemente para contar histórias e, entre 
as preferidas, estão as histórias de vida, as piadas e aquelas que 
incluem elementos da cultura surda, com personagens surdos, com 
tramas que, em geral, envolvem as diferenças entre o mundo surdo 
e o ouvinte” (KARNOPP, 2008, p. 7). Narrativas cuja trama contenha 
histórias de vida dos surdos, personagens surdos, língua de sinais, 
escrita de sinais e diferenças entre surdos e ouvintes compõem, 
para a teórica, a Literatura Surda. É claro que se “pode atribuir a 
denominação ‘literatura’ aplicada às dramatizações ao fato de 
algumas serem inspiradas diretamente por gêneros literários 
consagrados, como o conto de fadas e a fábula” (CARVALHO, 
2019, p. 77), o que é verificado em obras cujas personagens são 
a Cinderela e a Rapunzel surdas. Conto de fadas e fábulas já são 
considerados literatura, mas devido às suas características estéticas 
ou polissêmicas, premissas básicas do texto literário. O “texto 
artístico é uma máquina de produzir ressonâncias de significações 
em seus leitores” (CARVALHO, 2019, p. 100). O texto literário 
promove variações sensíveis de sentido.

Diante disso, é importante frisar que a Literatura Surda:

está relacionada com a cultura surda. A literatura 
da cultura surda, contada na língua de sinais de 
determinada comunidade linguística, é constituída 
pelas histórias produzidas em língua de sinais 
pelas pessoas surdas, pelas histórias de vida que 
são frequentemente relatadas, pelos contos, 
lendas, fábulas, piadas, poemas sinalizados, 
anedotas, jogos de linguagem e muito mais. O 
material, em geral, reconta a experiência das 
pessoas surdas, no que diz respeito, direta ou 
indiretamente, à relação entre as pessoas surdas 
e ouvintes, que são narradas como relações 
conflituosas, benevolentes, de aceitação ou de 
opressão do surdo. (KARNOPP, 2008, p. 14-15)
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A Literatura Surda é contada dentro da comunidade surda 
em língua de sinais e é composta pelos variados gêneros textuais. 
Ela aborda a história dos surdos e sua relação com os ouvintes. O 
critério para ser Literatura Surda parece ser, apenas, o relato em 
língua de sinais ou de forma escrita (escrita de sinais/Português — 
embora Karnopp, Mourão e muitos estudiosos do campo da surdez 
equiparem, muitas vezes, a Libras às línguas ágrafas), mas que 
tenha alguma relação com a surdez. Qualquer história sinalizada é 
Literatura Surda. Todo texto é literário? Na literatura há vivacidade 
e mobilidade, qualidades de que se compõe e que “pertencem a 
um universo que não é mais aquele do viver” (CALVINO, 1990, p. 
21). Não é qualquer sinalização que se tornará literária, porque 
se for assim tudo que é expressado por meio da língua de sinais 
é literatura, inclusive uma receita de bolo. A literatura aborda o 
relato de sofrimentos, angústias pessoais e muitos outros temas, 
mas de forma singular, não convencional. Ademais, Percebo que 
Karnopp já declarou publicamente suas convicções para com a obra 
literária, pois ela está subordinada a dados “externos, o que lhe 
dá feições utilitárias” (PERROTTI, 1986, p. 36). O compromisso da 
literatura é com a Arte e não com a pedagogia. A literatura traz 
elementos/aspectos da vida social, mas sim que ela não se presta 
direta e estritamente a isso, e quando o faz é de forma dissimulada.

Diante dessa problemática, criei o termo “Sinalitura” para 
abranger a literatura de e para surdos que seja composta por um 
discurso estético e visual ou estético-visual: a língua de sinais, 
o corpo, o desenho da sinalização, as imagens, as ilustrações, os 
traços, os desenhos, tudo o que compõe o enredo de forma visual 
e dá forma/sentido a toda a história. Assim, Sinalitura é um termo 
composto pela aglutinação de duas palavras: “sinal” e “literatura”. 
Por isso, ele abrange o universo do surdo, a língua de sinais e as 
formas visuais, o que representa sua cultura e sua identidade; e a 
literatura, a estética, o sonho, a magia, aquilo que coloca a obra em 
um patamar diferenciado. A escrita de sinais e o Português escrito 
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estarão incluídos nesse termo, se a literatura de e para surdos os 
trouxer como segunda opção e a partir do momento em que fizerem 
parte, proficuamente, do conhecimento dos surdos, o que ainda se 
configura como uma irrealidade, pelo menos no Brasil.

Essa noção diz respeito às criações de surdos ou (que 
sirvam) para eles, desde que respeitando seu modo principal 
de experienciar o mundo: por meio da visualidade. Portanto, ela 
sempre está vinculada à língua de sinais ou às ilustrações, ao modo 
visual de comunicação, ao livro-imagem, ao texto-imagem, visto 
que apresenta marcas do universo da surdez. Se “antigamente 
os livros precisavam ser traduzidos por um intérprete para que 
os surdos compreendessem, agora a possibilidade de acesso 
imediato a conteúdos na rede talvez dê mais autonomia aos 
surdos” (SCHALLENBERGER, 2010, p. 57). Em uma época na qual 
a tecnologia virtual e das formas visuais de registro está cada vez 
mais em voga, os surdos têm ainda mais a possibilidade de registro 
de suas produções, acesso a outros materiais e à perpetuação de 
sua memória. O vídeo e a imagem são mais do que divulgação da 
língua de sinais, são apropriação de outras realidades, de outro 
conhecimento, um espaço cultural de interação e de trocas. Desse 
modo, os variados suportes podem proporcionar a expressão de 
uma linguagem visual que é instrumento de expressão cultural.

Além dos livros impressos, a tecnologia digital é um dos 
principais suportes da produção de e para surdos, sua perpetuação, 
apropriação e ampla divulgação. Para Roger Chartier (2011, p. 252), 
“as mutações do nosso presente transformam, simultaneamente, 
os instrumentos da escritura, a técnica de sua reprodução e de sua 
disseminação e as maneiras de ler”, o que sugere diferentes usos 
e interpretações da arte literária. Assim, muitos veículos digitais 
têm favorecido a criação, gravação, publicação e distribuição 
das produções de/para ou acessíveis aos surdos. A Internet 
tem favorecido outras formas de encontro entre surdos; outras 
formas de registro e de divulgação de suas produções, trazendo 
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implicações para os modos de produção, circulação e consumo 
(BAHAN, 2006).

Os meios eletrônicos, audiovisuais, pressupõem a presença 
do sinalizante; saem do puro presente cronológico, porque o que 
transmitem é reiterável, indefinidamente, de modo idêntico. A 
mediação eletrônica fixa a voz e a imagem, e fazendo-os reiteráveis, 
ela os torna abstratos, ou seja, abolindo seu caráter efêmero, abole 
também sua tactilidade (ZUMTHOR, 2007). Por sua vez, os media 
diferem da escrita por um traço capital: o que eles transmitem é 
percebido pela vista, mas não pode ser lido propriamente, isto é, 
decifrado visualmente como um conjunto de signos codificados da 
linguagem (ZUMTHOR, 2007).

O corpo se adequa às novas experiências e as mãos dão sentido 
ao mundo por meio de movimentos. Além de textos tecidos pelo 
corpo, há também o registro escrito da sinalização em desenho, 
muito defendido por Augusto Schallenberger (2010) como sendo 
a forma escrita do surdo, mais do que a SignWriting, o ELis, ou 
qualquer outro sistema de notação gráfica/escrita dos sinais, ou a 
escrita em Português. O desenho da sinalização certamente é um 
sistema muito mais acessível à leitura visual do surdo sinalizante e 
já pode ser amplamente explorado.

A coleção Contos Clássicos em Libras (2010), por exemplo, 
é composta por dez livros e sua editora se mostra preocupada 
não somente com a divulgação de contos clássicos infantis, 
mas também com o acesso do surdo sinalizante a essas obras, 
valorizando o processo educacional de alunos surdos e ouvintes, 
pois ela é composta pelo desenho da sinalização em Libras e por 
ilustrações que a complementam. Trata-se de um livro ilustrado, no 
qual texto e imagem se relacionam e são interdependentes. Nele, 
a escrita em Português aparece como uma notação auxiliar e pode 
inclusive ser retirada. É uma coleção composta por livros bilíngues 
de papel. Além disso, essa coleção permite ao surdo sinalizante 
o “acesso em Língua de Sinais ao profundo legado arquetípico 
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presente em contos de fadas e lendas e fábulas, das mais diversas 
tradições”. Esse legado não é culturalmente “ouvinte” ou “surdo”: 
“é parte constitutiva de nossa humanidade” (CARVALHO, 2019, 
p. 75). Assim, essa coleção produz uma autonomia de leitura que 
é rara dentro da literatura voltada para o público surdo. Nela, 
colocou-se a sinalização da Libras em desenho a favor da fruição 
estética dos textos, de sua leitura pelo sujeito sinalizante, e não se 
instrumentalizou a literatura em favor de discursos propedêuticos/
identitários. Portanto, eu a considero Sinalitura.

Além de suas obras impressas apresentarem esse formato, a 
coleção ainda é composta por CDs de jogos, cantigas e o vídeo da 
história em Libras. Desse modo, ela respeita o direito de cidadãos 
surdos brasileiros acessarem conteúdos emocionais e racionais 
em Libras, de fazerem parte da formação cultural brasileira em 
que estão inseridos. Assim, o desenho da sinalização é usado para 
estimular a leitura (sem, entretanto, sacralizar ou usar de recursos 
pedagógicos rasos), e não para negá-la.

A narração em Libras e por meio de ilustrações, em formato 
de papel ou fílmico, é importante “como forma de oferecer ao 
aluno surdo elementos de percepção dos recursos discursivos mais 
próximos das características de textos escritos sobre um suporte 
material de papel” (CARVALHO, 2019, p. 168). Quando se pensa em 
livros, “pensa-se no texto escrito, que, mesmo na nossa civilização 
da imagem, é ainda considerado como o único meio de comunicação 
sério, sobre o qual se pode exercitar o pensamento. Quase não se 
admite que se possa pensar a partir de imagens” (SCARPIT, apud 
CAMARGO, 1995, p. 81, grifos do autor). No entanto, para o surdo 
que não lê a modalidade escrita e pensa a partir de imagens, esta 
tem o valor do texto escrito, “e o livro de figura ou o álbum ilustrado 
desempenham o papel do livro” (SCARPIT, apud CAMARGO, 1995, 
p. 81, grifos do autor). Assim como um ouvinte lê o texto escrito 
de sua língua oralizada, o surdo lê a imagem, “quer dizer, recebe 
dela uma mensagem, expressa-se sobre essa imagem, comunica-
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se” (SCARPIT, apud CAMARGO, 1995, p. 81, grifos do autor), 
porque se utiliza de um canal visual-espacial para a comunicação e 
entendimento de seu entorno.

Infelizmente, ainda há pessoas que fazem “cara feia para o 
livro de poucas páginas, com muitas ilustrações, com pouco texto. 
Por que essa má vontade? As letras impressas no papel também 
têm um desenho — não são pensamentos para serem captados 
telepaticamente...” (CAMARGO, 1995, p. 56). Ou seja, a ilustração 
também é promotora de sentidos e de discursos, sua presença na 
obra não é gratuita; as imagens não se dão de qualquer maneira, e 
produzem sentido. Por isso, pelo menos as criações literárias de/
para surdos devem ser fruídas naquilo que é seu mundo: sua língua 
de sinais e formas visuais de sentido/registro. A razão de afirmar 
isso é devido ao fato de as obras impressas da Literatura Surda 
trazerem, em sua maioria, uma língua de modalidade oral-auditiva, 
o Português escrito, ou seja, estão destinadas a estudantes que 
têm o canal auditivo como fonte de recepção de conhecimentos 
e não ao surdo. Consequentemente, ele é privado de desenvolver 
o seu aprendizado em iguais condições dos ouvintes, que podem 
aprender a ler e a interpretar em Língua Portuguesa com muito mais 
facilidade do que os surdos, pois usufruem do canal auditivo para a 
percepção e para a aprendizagem dessa língua desde o nascimento.

Das obras adaptadas impressas da Literatura Surda, por 
exemplo, Rapunzel Surda (2005), Cinderela Surda (2011), A 
Fábula da Arca de Noé (2014) e A princesinha surda (2021) não 
são consideradas, por mim, Sinalitura, porque o discurso visual 
dessas obras é insuficiente para sozinho compor o seu enredo. 
Nesse sentido, é necessária a leitura do texto em Português para 
o entendimento global da diegese narrativa. Trata-se de livros-
ilustrados, nos quais texto e imagens são interdependentes e se 
complementam para veicular os sentidos. Adão e Eva (2011b), 
apesar de suas ilustrações serem em preto e branco, como se 
servissem apenas para serem coloridas e ensinar sinais, pode 
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ser entendida por meio de suas imagens, mas não plenamente, 
alguns detalhes do texto escrito são importantes para um melhor 
entendimento de seu enredo. Patinho Surdo (2011c) está entre o 
livro de imagem, em que as imagens contam a história, e o livro 
ilustrado, em que o texto conta e as imagens ilustram. Por isso é 
Sinalitura, já que suas imagens compõem uma semântica visual 
sem a necessidade do texto escrito. A cigarra surda e as formigas 
(2004) também é Sinalitura, tendo em vista que um surdo 
sinalizante que conheça Libras poderá ler/ver essa obra sem a 
necessidade de um intérprete ou de saber ler em Português, visto 
que o desenho da sinalização em Libras e as ilustrações contam 
a história.

Diante disso, penso em Sinalitura no sentido de uma literatura 
que se apresente de forma visual, seja em língua de sinais ou em 
qualquer forma de representação gráfica, que seja acessível ao 
surdo sem que ele necessite de um intérprete ou de qualquer 
outro mediador. Assim, se é uma literatura de e para surdo, ele 
deve ter autonomia para fruí-la sozinho se desejar, pois o leitor 
também é parte constituinte do texto. Ele é batizado como “o 
abstrato ‘destinatário’ da tradição semiológica” (ZUMTHOR, 
2007, p. 22). Como versa Zumthor (2007, p. 22) “um texto só 
existe, verdadeiramente, na medida em que há leitores (pelo 
menos potenciais) aos quais tende a deixar alguma iniciativa 
interpretativa”. Para o leitor, a sensação causada pelo texto 
constitui o critério principal, muitas vezes único, de poeticidade 
(literariedade). Com efeito, pode-se dizer que um discurso se 
torna de fato realidade poética (literária) na e pela leitura que é 
praticada por tal indivíduo (ZUMTHOR, 2007).

As obras Tibi e Joca (2001) e Casal Feliz (2010) são por mim 
consideradas Sinalitura, visto que podem ser fruídas por um surdo 
(sinalizante ou não) sem a necessidade de um intérprete de língua 
de sinais ou de que ele saiba ler e interpretar em Português. A 
primeira está entre o livro-ilustrado e o livro-imagem, pois, apesar 
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de conter ilustrações e escrita em Português, ela pode ser lida/
vista e entendida por meio de suas ilustrações. O entendimento 
de seu enredo independe de sua parte escrita. No caso de Casal 
Feliz (2010), trata-se de um texto visual e, por isso, seu enredo é 
delineado somente a partir de desenhos, os quais foram feitos pelo 
próprio autor da obra.

Para um surdo, a visualidade é seu entendimento de mundo, 
sua forma de vida. Ele, mais do que os ouvintes, pensa por imagens. 
Portanto, se tivermos uma obra cuja visualidade é a combinação 
de imagens que se sucedem, ou se essas imagens forem formadas 
pela língua de sinais, pode-se vislumbrar seus acontecimentos. É 
nesse sentido que a Sinalitura é visual: ela demonstra a imagem 
de um acontecimento e podemos recriá-lo em nossa imaginação, 
mentalmente. A imaginação, para Calvino (1990, p. 99), é a alta 
fantasia, ou seja, a “parte mais elevada da imaginação, diversa 
da imaginação corpórea, como a que se manifesta no caos dos 
sonhos”. É a nossa capacidade de ficcionalizar e também de entrar 
em contato com o universo fabuloso.

Proponho outro termo para as produções literárias de/para 
surdos (Sinalitura), entendendo que a literatura é mais do que um 
desejo latente de afirmação cultural e política. Isto posto, é possível 
perceber que esse tipo de escrita imagética quebra completamente 
o paradigma da arte da palavra escrita e se aproxima de uma 
arte multifacetada, multimodal, multisemiótica. E onde a estética 
acontece na Sinalitura? Na forma como a obra é apresentada: em 
língua de sinais, escrita de sinais, desenhos, imagens, encenações, 
performances, ilustrações, língua de sinais em desenho. Ela provoca o 
deslocamento da linguagem, o que “quer dizer: transportar-se para 
onde não se é esperado” (BARTHES, 2007, p. 26), a partir de um uso 
não cotidiano da linguagem. A estética é a condição indispensável 
do texto literário.

Nas traduções de obras literárias para a Libras, é característica 
de fluência e qualidade o uso de incorporações e antropomorfismos. 
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A obra literária “é uma dessas mínimas porções nas quais o existente 
se cristaliza numa forma, adquire um sentido, que não é nem fixo, 
nem definido, nem enrijecido numa imobilidade mineral, mas tão 
vivo quanto um organismo” (CALVINO, 1990, p. 86). A forma faz 
com que se crie na página, na encenação, aquilo que é descrito, 
em toda sua forma de leveza, simplicidade, beleza, singularidade. 
A encenação e a palavra, nesse contexto, são formas de expressão, 
de linguagem. Então, no caso dos surdos, estou me referindo 
aos sinais, aos gestos, às expressões corporais e faciais, a tudo 
que contribua com a dimensão estética de suas performances e 
encenações na produção textual. A literatura pode dar vida ao 
próprio acontecimento, ao objeto, a outras realidades. Por isso, 
na Sinalitura, está presente a literariedade, a estética, que pode 
possibilitar reações, sentimentos inconfundíveis e inspiradores.

Como aponta Zumthor (2007), hoje em dia a palavra recepção, 
relacionada ao momento decisivo em que todos os elementos 
cristalizam em uma e para uma percepção sensorial, pressupõe 
um engajamento do corpo. Dentro da perspectiva da Sinalitura, 
o corpo precisa ser considerado um elemento principal. Ele é o 
lugar e o espaço de produção, de visualização e de encenação da 
narrativa em língua de sinais. Por isso, a ideia de performance 
está diretamente relacionada a uma literatura de e para surdo e 
à literatura em língua de sinais. Ela tende a cobrir toda uma espécie 
de teatralidade. “Toda ‘literatura’ não é fundamentalmente 
teatro?” (ZUMTHOR, 2007, p. 18). Nesse sentido, entendo que o 
método de abordagem dos textos a partir de uma perspectiva 
visual abre caminhos interpretativos e críticos a obras de 
natureza intermidiática, principalmente. Sendo assim, é de 
suma importância analisar a relação entre a literatura contada 
em Libras e a arte da performance. Tal conexão encontra-se na 
presença “de processos vinculados a aspectos como a liberdade 
de apresentar a obra em qualquer espaço, a presentificação do 
sujeito da enunciação e do uso do corpo, em seus movimentos 
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e expressões, como instrumento condutor da literariedade” 
(RAMOS; ABRAHÃO, 2018, p. 60). O que pressupõe a presença do 
sinalizante; torna a encenação reiterável, fora do puro presente 
cronológico e, ainda, abstrata.

Pelo uso de movimentos corporais, sinais, classificadores4 e 
expressões faciais, ou pela utilização da técnica de edição do vídeo, 
o sujeito sinalizador assume o lugar de narrador e, simultaneamente, 
a perspectiva das personagens e a representação do cenário e dos 
acontecimentos. A performance da produção literária em língua 
de sinais está inserida em um espaço e um tempo e conectada 
à visualidade do receptor e ao movimento de quem encena. É a 
forma por excelência do que nomeio de Sinalitura: uma literatura 
contada, expressada, produzida em língua de sinais; no corpo e pela 
materialidade do corpo. Enquanto o texto escrito se situa em um 
espaço e um tempo e está conectado à visualidade do leitor e à 
sua percepção imaginativa da encenação, como performance ele 
pode ser encenado em qualquer espaço físico ou ser apresentado 
na forma de registro em vídeo. H-Dirksen Bauman et al. (2006) 
percebeu que a obra literária já deslocava o entendimento de que 
a literatura era restrita à produção escrita e oral para ressaltar um 
modelo de arte pautado na performance e na intertextualidade.

Todo texto poético é performativo: “na medida em que aí 
ouvimos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele nos diz. 
Percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura 
acústica e as reações que elas provocam em nossos centros 
nervosos” (ZUMTHOR, 2007, p. 54). A performance não acontece 
somente no corpo do encenador, mas também na recepção 
fisiológica do leitor. Isso vale para texto impresso ou fílmico. 
Apropriar-se do texto, interpretá-lo e reconstruí-lo, em um encontro 
individual, embora a visualidade permita a recepção coletiva, a 
partir de uma “tomada da linguagem falando-se (e não apenas se 

4 Classificadores descrevem a forma, o tamanho ou como o referente se 
comporta na ação verbal.
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liberando sob a forma de traços negros no papel)” (ZUMTHOR, 
2007, p. 56). É na minha leitura/visualização dos textos que está 
parte do meu corpo. Por isso, porque ela é encontro e confronto 
pessoal, a leitura é diálogo: “meu corpo reage à materialidade do 
objeto, minha voz se mistura, virtualmente, à sua”. Daí o “prazer 
do texto”; “desse texto ao qual eu confiro, por um instante, o dom 
de todos os poderes que chamo eu” (ZUMTHOR, 2007, p. 63, grifo 
do autor). Nessa situação, a presença corporal do visualizador e do 
intérprete é presença plena, carregada de poderes sensoriais. O 
olhar transforma em signum o que ele percebeu, e nessa percepção 
se associam outros sentidos. Na leitura, em compensação, a ação 
visual se orienta de vez para a decifração de um código gráfico, 
não para a observação de objetos circundantes. Por isso, a defesa 
de uma literatura de e para surdo que seja visualmente inteligível.

É próprio da encenação que transmissão e recepção constituam 
um ato único de participação, (co)presença. Esse ato único é a 
performance. Quanto à “conservação” da obra, ela é entregue à 
memória, mas a memória implica, na “reiteração”, incessantes 
variações (re)criadoras: é o que Zumthor (2007) nomeia de 
“movência”: um discurso como acontecimento; um efeito sensorial 
sobre o visualizador; um corpo-a-corpo com o mundo. O corpo é ao 
mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do 
discurso. É pelo corpo que o sentido é aí percebido e recebido.

Enfim, o recurso do vídeo permite ampliar as possibilidades 
de leitura do texto escrito, não agindo de modo a substituí-lo, mas 
permitindo outras formas de interação com a pessoa surda sem 
necessitar da mediação de um ouvinte, o intérprete. É, portanto, 
fundamental que os surdos tenham contato com experiências 
estéticas em sua língua materna, a Libras, ou pela visualização 
de textos produzidos de forma imagética. Urgem literaturas para 
surdos que tenham o foco na visualidade de imagens, ilustrações 
em língua de sinais e em gestos, por meio da mídia digital e de 
formas materiais de registro.
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Reflexões finais
“Os finais são formas de encontrar sentido 

na experiência. Sem finitude não há verdade, 
como disse o discípulo de Husserl”.

Ricardo Piglia

É importante enfatizar que textos produzidos por sujeitos 
surdos não são, necessariamente, literários; e que é preciso 
rever o que Karnopp e seus seguidores afirmam ser Literatura 
Surda, ou mesmo os textos que a compõem. Portanto, a partir da 
problematização do conceito de Literatura Surda, propus uma nova 
noção – Sinalitura – para as produções culturais de surdos ou para 
eles, que podem trazer em seu cerne temas relacionados à surdez, 
à Libras, à escrita de sinais, e temas não necessariamente ligados à 
surdez, mas que apresentam uma dimensão estética inseparável, 
e cuja obra pode ser lida pelo surdo de forma autônoma, como 
é o caso da obra Casal Feliz (2010) ou da mencionada Coleção de 
contos clássicos em Libras (2010). Em se tratando de um suporte 
midiático como o CD ou as plataformas digitais, há uma gama de 
produções (literárias ou não) que já são acessíveis aos surdos (as 
publicações da editora Arara Azul, por exemplo) e que considero, 
se forem obras literárias, Sinalitura.

Diante dessas considerações, vou além da designação de 
Literatura Surda, a qual propõe que as narrativas da comunidade 
surda, quaisquer que sejam, tratem sempre da língua de sinais, 
contenham personagem surdo, escrita de sinais, história dos surdos 
ou sua relação conflituosa com os ouvintes. Infelizmente, muitos 
teóricos partidários da Literatura Surda estabelecem uma finalidade 
para os textos literários; a produção não é senão um meio para 
um fim. Nesse sentido, a fala suporta um fazer e não o constitui. 
Entretanto, a literatura não é avessa à conotação e à polissemia, 
ela concede lugar à ambiguidade; não pretende dizer tudo com 
palavras, pois administra silêncios; trabalha com recursos técnico-
estilísticos; reinventa palavras, frases, construções, significantes.
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A noção que proponho, Sinalitura, é composta por textos que, 
“patenteando sua ‘artificialidade’ e organizando-se em função de 
tal premissa”, permitem leituras em “diversos níveis que deverão 
ser definidos pelo leitor, segundo seus próprios parâmetros” 
(PERROTTI, 1986, p. 15, grifo do autor). Aliás, ela é composta por 
textos que podem ser entendíveis por meios essencialmente visuais. 
Considero a Sinalitura uma enciclopédia universal, composta por 
uma multiplicidade de conhecimento e de sentidos. Assim, ela é 
composta por obras que têm autonomia, autorregulam-se, têm 
organização e coerência internas, não fixadas em um determinado 
destinatário ou conteúdo, mas abertas ao sentido veiculado na 
relação entre texto e leitor/visualizador. A estética é o que torna a 
obra atrativa, é o que nos causa a sensação fisiológica (ZUMTHOR, 
2007). É ela que torna a literatura diferenciada de outros tipos de 
produção. Logo, ela precisa ser considerada quando se trata de 
construções relacionadas à literatura. Por isso, na Sinalitura está 
presente a literariedade, uma forma de romper com a linguagem 
cotidiana, de possibilitar reações, sentimentos inspiradores. Logo, 
o cenário, o uso da Libras, as expressões faciais e corporais, os 
movimentos, as ilustrações, todos esses elementos são relevantes 
dentro da obra e são o que cria a significação de um texto inteligível 
para o surdo.

Passo então ao que Eco chamou de “obra aberta” que, para 
Perrotti (1986, p. 15), é “onde a ambiguidade é a marca distintiva 
e fundamental, pois revela uma poética preocupada não mais com 
a transmissão de certezas, de alinhamentos rígidos do mundo, mas 
com seu questionamento, caso o leitor deseje, pois tal decisão 
também cabe a ele”. Não há como desconsiderar o “público” para 
o qual se dirigem as produções, ou seja, não se pode desvincular 
as estruturas narrativas presentes na obra literária dirigida ao 
surdo da representação que a sociedade fez e ainda faz dele, das 
condições sociais que ainda lhe são impostas, inclusive por teóricos 
da Literatura Surda.
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Na Literatura Surda, aprisionar cada existência e experiência 
em malhas cada vez mais cerradas é tratar de uma condição física 
como se ela fosse a promotora de opressões e subjetividades 
idênticas, como se todos os surdos tivessem passado/passassem 
pelos mesmos dilemas existenciais. Não basta adaptar uma obra, 
por exemplo, e colocá-la dentro do campo da Literatura Surda 
sem considerar o texto-fonte do qual ela é imagem e semelhança, 
cujo autor se esforçou muito para publicar, para (re)construir; sem 
considerar sua linguagem literária, sua estética, e ainda limitando 
seu conteúdo, como se remetesse exclusivamente à história dos 
surdos. O esforço do escritor para dar conta, “com a maior precisão 
possível, do aspecto sensível das coisas” (CALVINO, 1990, p. 90) deve 
ser levado em conta. A língua diz sempre algo mais, comporta uma 
quantidade de “rumor que perturba a essencialidade da informação; 
[...] ao se dar conta da densidade e da continuidade do mundo 
que nos rodeia, a linguagem se revela lacunosa, fragmentária, diz 
sempre algo menos com respeito à totalidade do experimentável” 
(CALVINO, 1990, p. 90, grifos do autor). A literatura não pode ser 
limitada a dados exteriores, a sentidos a priori, visto que nela 
nunca conseguimos alcançar a totalidade de seus sentidos.

A literatura é “capaz de despertar o imaginário, a fantasia, 
colaborar para a formação de sujeitos mais críticos e preparados 
para a vida, além de transmitir saber e conhecimento” (APOLINÁRIO, 
2005, p. 79). Se a literatura infantil e juvenil não é literatura didática, 
“a finalidade da literatura para crianças ou adultos somente poderá 
ser a arte, ou seja, exprimir o belo. A literatura infantil, propriamente 
dita, será, antes de tudo, expressão de arte, ou já não será literatura” 
(PERROTTI, 1986, p. 71, grifo do autor). Assim, considero a Sinalitura, 
para além de uma categoria infantil e juvenil, uma expressão de Arte. 
Desse modo, o estético se diferencia do utilitarismo, que faz da obra 
um instrumento para ensinar coisas práticas e úteis.

Por isso, considero que o foco da literatura precisa ser a 
apreciação crítica, a reflexão estética, a fruição estética. Sem “a 
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mediação lúdica da linguagem, nenhuma obra literária sustenta seu 
poder mobilizador e questionador, reduzindo-se a um dogmatismo 
fútil e raivoso, porém cheio de boas intenções” (NASCIMENTO, 
2014, p. 26). Mais do que a reprodução de ideologias, a literatura 
reinventa o mundo e a linguagem, a singulariza criando suas 
próprias regras. Não se pode limitar os textos a temas que em 
suas análises não casam com a sua organização literária. Nesse 
sentido, a questão linguística e imagética é fundamental: o uso dos 
classificadores, da performance, das metáforas, das expressões 
faciais e corporais, dos gestos, dos movimentos, dos sinais, do 
espaço e do corpo, assim como as configurações de mãos, as 
descrições imagéticas, a disposição das ilustrações, seus traços, suas 
cores, seu formato simulam diferentes perspectivas na construção 
poética da Sinalitura. O efeito vai depender da produção estética de 
seu criador/sinalizador.

Na sinalização da literatura, a leitura/visualização se desenrola 
sobre o pano de fundo da expressão dos sinais que a impregna 
e exige a presença do corpo em uma encenação visualmente 
realizada. Em todos os horizontes se esboçam os movimentos de 
uma desalienação, a longo prazo, da palavra humana; as formas de 
expressão corporal são dinamizadas pelas mãos e expressões faciais 
e corporais. As histórias são exploradas por meio do corpo e sua 
caracterização contribui ainda mais para a atribuição de sentidos 
ao que estiver sendo encenado. Em língua de sinais, os recursos 
estético-visuais são essenciais para garantir a riqueza de significados. 
O que caracteriza uma literatura contada em língua de sinais é o 
uso dos classificadores, a expressão corporal e facial, a recorrência 
às metáforas, a encarnação de personagens, suas características, o 
modo como se muda os papéis e as situações, o figurino. O leitor 
experimenta a literatura como prática e a compreensão dos sentidos 
está associada à leitura do corpo: um texto plurissignificativo. 
Assim, os sinalizantes usam todo o seu corpo e cada parte dele para 
representar as entidades em uma terceira dimensão, dando mais 
realismo às histórias narradas, dramatizadas.
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As “línguas de sinais são línguas visuais-espaciais, produzidas 
com as mãos, a face, o corpo, constituindo-se de uma gramática que 
se utiliza dos canais articulatório-perceptuais, visuais e espaciais 
(olhos e corpo)” (QUADROS; SOUZA, 2008, p. 175). Os seus leitores/
visualizadores veem o corpo como parte do texto. Isso pode levá-
los a pensar que o tradutor/ator possa ser o autor, exatamente 
por causa do uso da primeira pessoa no discurso. É impossível 
separar o texto de sua expressão corporal em sinais, ou seja, não 
há como separar o texto de sua encenação. Quando os sinalizantes 
transferem sua imagem do mundo real diretamente para o domínio 
visual e espacial da língua de sinais, são criadas estruturas icônicas 
e também transferência de pessoas: o sinalizante “some”, ele se 
transforma na essência da entidade, de forma que sua sinalização 
se torna a sinalização do personagem. As possibilidades de criação 
são imensas e, ao mesmo tempo, acompanham as tecnologias e as 
plataformas de compartilhamento de vídeos.

O surdo tem o direito de ter acesso aos bens culturais, à 
sociedade de forma geral, em sua língua materna ou por meio de 
mecanismos visuais-espaciais que lhe sejam acessíveis, entendíveis. 
Para isso, é necessário que os familiares, os amigos, os professores, 
enfim, a sociedade em geral conheça a literatura em língua de 
sinais ou textos visuais para que possam instigar essa parcela da 
população a ter contato com o texto literário; para que o surdo 
tenha esse acesso também por conta própria, com esse lugar de 
criação, de usos diferenciados da linguagem e dos pensamentos. 
Muitas são as obras acessíveis a eles hoje em dia, das quais podem 
fruir de forma autônoma.

O que proponho é a existência de uma literatura visual, por 
ser consolidada através do uso de formas visuais de registro, 
principalmente, visto que ela ainda pode ser criada e publicada 
tendo como conteúdo apenas ilustrações (como o livro-imagem), 
o desenho da sinalização e a performance. Hoje, o texto literário 
dispõe de variados suportes, desde a escrita à tecnologia digital. 
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Sob um olhar minucioso da materialidade das produções literárias, 
a forma dos textos, sua condição de publicação e produção, seu 
suporte, as práticas de leitura se mostram como variáveis no 
tempo e no espaço em que são produzidas, sofrendo efeitos de sua 
condição histórica e social. Os leitores/visualizadores podem fazer 
leituras subversivas a partir de um objeto criado para condicionar 
práticas dos sujeitos. Objetos que estão em constantes mudanças 
e, cada vez mais, requerem a participação ativa de seus usuários.
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a desssUBJetivaÇÃo de BriGitte: 
narrativa, CorPo e lGBtQia+ eM 

A HERMAFRODITA, de arMand dUBarrY

nilton Milanez1

De onde vem A Hermafrodita, de Armand Dubarry?
Nomear é colocar o sujeito no mundo. Por isso, insisto em 

pronunciar o nome completo de Brigitte, Brigitte Lambert, apagado 
e silenciado ao longo de sua história social narrativizada no 
romance que traduzi sob o título A Hermafrodita (MILANEZ, 2022). 
Em consonância com esse romance do século XIX, A letra I na sigla, 
do movimento social e político, LGBTQIA+, se refere ao sujeito 
intersexual nos dias de hoje. Importante destacar que a visibilidade 
da pessoa intersexual e do modo de vida na intersexualidade passou 
desde sempre pela interdição, exploração e violação do corpo, 
existências oprimidas sobre as quais vou abordar alguns momentos 
a partir do romance.

Essa submissão a preceitos binários e morais enraizados no 
seio de nossa sociedade cristã autorizou o flagelo de modos de 
dessubjetivação (FOUCAULT, 2010; MILANEZ, 2013; 2018; 2021a) 
que tiram do sujeito o direito de cidadania diante do trabalho, 
das relações afetivas, do pertencimento social. A intersexualidade 
é o grande campo de enunciação que a narrativização da vida de 
Brigitte Lambert, contada no romance A Hermafrodita, de Armand 
Dubarry, ocupa, no que se refere aos estudos discursivos sobre o 
sujeito intersexo, na literatura francesa do final do século XIX, mais 
precisamente, no ano de 1897.

De onde vem A Hermafrodita, de Dubarry? Em 1874, Ambroise 
Tardieu (1874) publicou o livro Questão médico-legal da identidade 

1 Professor Pleno na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
Coordenador do Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo (LABEDISCO/CNPq). 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1403266753468089. 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1669-0304. 
E-mail: nilton.milanez@gmail.com 
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em suas relações com os vícios de conformação dos órgãos 
sexuais, pouco mais de 20 anos antes do romance de Dubarry 
(1897). Ali Tardieu discutia estudos ao mesmo tempo clínicos e 
jurídicos. Entre eles publicou as memórias de Alexina Barbin que, 
em 1978, foi apresentada por Michel Foucault (1978), inclusive 
com tradução brasileira, em 1982 (FOUCAULT, 1982; MILANEZ, 
2018). O texto que prefacia a apresentação das memórias de 
Alexina Barbin por Foucault (2006), intitulado O verdadeiro 
sexo, cita os romances de Armand Dubarry. Na verdade, uma 
série de romances, Os desequilibrados do amor, em específico, 
A Hermafrodita, L’hermaphrodite, no original, o terceiro da série, 
lançado em 1897. Seguindo a trajetória de Foucault, me debrucei 
sobre a tradução do livro na realização de desenvolvimento de 
pós-doutoramento sob a supervisão da Profa. Dra. Marisa Martins 
Gama Khalil, em 2020-2021, tendo elaborado, também, um livro 
discutindo as posições de Dubarry e analisado o romance.

Figura 1 ─ Capa do livro original em francê L’Hermaphrodite

Fonte: Livro em Domínio Público no site da Bibliothèque Nationale de France.



265

O cOrpO em cena

Figura 2 ─ Capa do livro Questions Médico-Légale de Tardieu

Fonte: Livro em Domínio Público no site da Bibliothèque Nationale de France.

Quem foi Armand Dubarry (1836-1926)?
Sequer temos uma foto dele, pelo menos até o momento. 

Seu próprio lugar como sujeito foi dessubjetivado. Fez parte do 
grande círculo de escritores da segunda metade do século XIX, em 
Paris, sendo contemporâneo de Zola. Foi jornalista, reformista, 
progressista, envolvido com a política de sua época. Escrevia sobre 
gêneros diversos, um escritor polígrafo, diziam. Muito conhecido 
por seus romances geográficos, de viagem, que tocavam as questões 
anticolonialistas de seu tempo. E, aqui, faz de Brigitte a camareira 
de um diplomata argentino e sua filha. Homem erudito com uma 
obra popular seriada tal qual Os desequilibrados do amor.

Seu modo libertário de pensar desliza para as condutas e ações 
de Brigitte. Foi um feminista avant la lettre. Fato que verificamos 
na viagem que Brigitte faz com sua ama argentina para os Estados 
Unidos, de onde Dubarry destaca a liberdade do comportamento 
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das mulheres nas relações em família e sociais. Com isso, mostra 
como a subjetivação da mulher poderia ser em detrimento da 
destruição dessubjetivante na qual Brigitte foi jogada.

Era Cavaleiro de Ordem Católica, mas não sem colocar a luz sobre 
os abusos dos padres das Missões na Amazônia e os consequentes 
estupros de Brigitte, outra violação dessubjetivadora. Com a 
visada histórica-geográfica de seus romances, viabilizou também 
em A Hermafrodita a crítica do tratamento às colônias europeias, 
pelas quais Brigitte passará, denunciando a exploração da terra 
e do trabalho. Trata da exploração do gênero dos corpos. Ainda 
na própria França, acusava o clero pela exploração do trabalho 
infantil, tal qual passou Brigitte quando criança em Paris, seguindo 
as discussões de Charles Dickens reverberadas na França.

Dubarry, um burguês de carteirinha, difundia ao mesmo tempo 
em seu romance, ostensivamente, uma questão tabu, o sexo e 
a sexualidade de Brigitte e as revoltas operárias que eclodiam em 
grandes cidades capitalistas. Acredito que essa visada sobre o 
processo de dessubjetivação do espaço, contradizendo a política do 
final do XIX, e a condenação do ataque à diversidade corporal, julgando 
e excluindo a intersexualidade, por exemplo, colocaram Dubarry no 
rol dos escritores marginais sem sê-lo. A narrativa de Dubarry, depois 
de mais de 120 anos é, mais do que nunca, um enfrentamento de 
luta pelas expressões, manifestações e identidades de gênero das 
plurissexualidades LGBTQIA+ no campo discursivo.

Como se constitui a dessubjetivação?
Mas, enfim, como compreender a dessubjetivação? Em 1978, 

Foucault em entrevista, na Itália, para Duccio Trombadori, fala 
da formação de outro modo de ser do sujeito, a dessubjetivação. 
Foucault (2010, p. 291) nomeou essa possibilidade para o sujeito 
de “empreitada de dessubjetivação” como um momento na vida 
do sujeito na hora que ele está em face de uma experiência-limite, 
aquele lugar no qual o sujeito ultrapassa a sua própria subjetividade, 
a transgride, se desmorona nela.
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Nesse caso, a dessubjetivação propõe um caminho que leva, no 
processo de abandono do eu criado pelo processo de subjetivação, 
do qual ninguém escapa, a uma recriação ou uma dispersão total 
do sujeito. A dessubjetivação é, portanto, um processo que associa 
experiência e sujeito. Quero dizer, a experiência histórica que 
fazemos de nós mesmos mediante a transformação de fenômenos 
históricos que nos envolvem enquanto sujeitos (FOUCAULT, 2015; 
MILANEZ, 2021b). A vivência desse tipo de empreitada estabelece 
o que Foucault (2010) denominou de “experiência-limite”, a partir 
dos estudos de Blanchot (2007). Assim, o sujeito é levado ao seu 
mais íntimo enfrentamento diante de seu desejo, das instituições 
que o coagem em sua exterioridade histórica.

Em meio a essas torções do si com a história, organizei 
um conjunto de elementos que me parecem caracterizar a 
experiência-limite, indicando possibilidades e modos de vida para 
o sujeito em uma série de modos de agir que sobrevém sobre 
o sujeito, formando e moldando a noção de dessubjetivação: o 
descentramento do sujeito, quebrar a relação do sujeito consigo, 
arrancar o sujeito de si próprio, decepção e desgosto total, quedas 
e perdas de si, a decomposição do sujeito e a perda de identidade, 
a dissolução do eu, a explosão do sujeito, a aniquilamento do 
sujeito, destruição real do sujeito, transformação do sujeito e 
ressubjetivação (MILANEZ, 2021a).

Esses elementos dizem respeito, a meu ver, à materialização 
de experimentações, de experiência de si, que fazem vir à tona 
o modo do sujeito ser e agir. Essas experiências possíveis para o 
sujeito me servem como base para entender o próprio processo de 
dessubjetivação de Brigitte, de um lado, buscando salvaguardar sua 
identidade, de outro, produzindo uma autossubjetivação, à medida 
que dela se exige socialmente posicionar-se diante dos preceitos do 
mundo que diz quem ela deve ser e se comportar. A passagem pelo 
processo de dessubjetivação que Brigitte sofrerá vai redirecionar o 
uso de seu corpo, de seus prazeres, vai orientar e desorientar sua 
sanidade mental, colocando-a no campo das desatinadas.
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Reivindico, então, os domínios da literatura de Dubarry, em 
A Hermafrodita, como estudo dos estratos históricos acerca dos 
custos que pagamos pela enunciação de dizeres que violentaram/
violentam, ou seja, dessubjetivaram os LGBTis ao longo da história 
de nossos corpos. A empreitada dessubjetivante de Brigitte se 
constrói ao longo de vinte capítulos sobre os quais aqui, neste 
trabalho, farei um sobrevoo. São eles:

I. O erotomaníaco sanguinário

II. Paixão à primeira vista

III. Um rival

IV. Pedido de casamento

V. Nos Estados Unidos

VI. O Señor José Fernandez

VII. A cólera do Cotopaxi

VIII. Chegada no Equador

IX. Os selvagens záparos

X. Os vampiros espectros

XI. Em uma ilha deserta

XII. Onças e mosquitos

XIII. O seringueiro

XIV. Os piratas

XV. O padre Antônio

XVI. As carmelitas

XVII. Na casa de um velho magistrado

XVIII. Um internato de moças

XIX. No dispensário

XX. Imprecações finais

Essa cadeia de designações nos títulos resumem um 
encadeamento de discursos sobre como o corpo, seu sexo e o 
comportamento do indivíduo o definem moralmente como uma 
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monstruosidade. Os títulos dos capítulos estabelecem um guia para 
o leitor, colocando à vista sujeitos, espaços hegemônicos e contra 
hegemônicos, assim como firma lugares da natureza para enquadrar 
Brigitte em um espaço inóspito, fazendo-a se metaforizar contra a 
natureza, fugindo à regra do natural e do social. Os personagens 
apresentados nos títulos refletem instituições e suas posições 
modelares de um comportamento mesquinho e ultraconservador, 
ainda que indignos diante da humanidade de qualquer sujeito. Isso 
tudo até o fim trágico, dessubjetivador, de Brigitte.

À maneira de uma autobiografia, Brigitte narra ela mesma a 
história de suas dessubjetivações desde seu nascimento, tendo 
como pai um ladrão sanguinolento que seduziu sua pobre mãe, 
infeliz e sem emprego. Entende que foi concebida tragicamente, 
marcada por um genitor monstruoso, tendo ao nascimento sido 
tomada como menina e recebido o nome de Brigitte. A partir daí, 
Brigitte viverá a ambiguidade que, paradoxalmente, a tirou dela 
mesma, de seu corpo intersexo, ainda na cidade de Paris, para 
depois viajar para Nova York, Chicago e São Francisco, alcançando o 
Equador, na cidade de Quito, chegando pelo Amazonas até o Brasil, 
nas cidades de Manaus e Pernambuco. Em todos esses portos uma 
violação que destruía o sujeito que ela se esforçava por manter, 
em cada porto o questionamento e a exigência da confissão de seu 
verdadeiro sexo. Ainda, no retorno à Paris, ao final da narrativa, 
a prática médica e a prostituição a jogarão no fogo do inferno da 
exclusão social com a dessubjetivação total na morte.

Condutas dessubjetivantes: o literário e a imagem com Brigitte
Vou apresentar um breve conjunto de condutas que 

contribuíram para o processo de dessubjetivação de Brigitte, 
destituindo-a do lugar de sujeito de onde não deixava, desde 
sempre, de viver suas dores e angústias, atreladas aos efeitos 
sobre seu corpo e os modos de gerir sua vida. Essas posições 
que destronaram Brigitte de si mesma aparecem ao mesmo 
tempo no discurso literário de Dubarry, cujos dizeres citarei aqui, 
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assim como nos desenhos de Fernanda Barreto Neri, ilustradora, 
pesquisadora e mestre em Estudos Linguísticos, que, em sua 
leitura de A Hermafrodita, transmutou as palavras que o discurso 
de Dubarry produziu em imagens, atualizando e fazendo reviver, 
depois de mais um século, a força de Brigitte.

Brigitte nasceu de um estupro. Barchou era o nome de seu pai, 
um assassino sádico, que seduz a mãe de Brigitte, leva-a para seu 
muquifo, a tortura e deseja matá-la.

Figura 3 ─ Barchou violentando a mãe de Brigitte em seu muquifo

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

Assim Dubarry (2022, s/p) descreve: “Aquele bode horrendo 
estraçalhou seu vestido, as saias, a blusa, levou-a para a cama, 
estuprou-a enquanto lhe mordia, depois dormiu”. O processo de 
dessubjetivação de Brigitte se inicia já desde a sua concepção. A 
paternidade e aliança materna de Brigitte se constroem sobre a 
violação e o abuso sexual. Barchou é comparado a um animal voraz, 
sem caráter, sem escrúpulos, um assassino, que acaba por jogá-la 
pela janela.
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Figura 4 ─ Barachou joga a mãe de Brigitte pela janela depois de estuprá-la

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

Desse escopo de agressões emerge Brigitte, da biologia 
degenerescente de seu pai, um criminoso; ela também se 
encontrava, portanto, fora da normatização social. Brigitte se torna 
um monstro humano, uma anomalia. Segundo Foucault (2001, p. 
414), “[o] monstro humano combina o impossível e o interdito”. 
Impossível pelo fato de apresentar um sexo ambíguo, de exercer 
um comportamento que atravessasse as esferas tanto do homem 
quanto da mulher, de ser comparado à semelhança de um bicho 
ou uma planta; interdito por se aplainar nas hastes judiciárias, 
contradizendo leis e regras sociais e sexuais.

Há uma quebra da relação dela enquanto sujeito consigo. A 
dessubjetivação se mostra aí por meio da desregulação do sujeito 
com seu ambiente social. Ela está subordinada a uma força de 
privação, instalando-se o processo dessubjetivante. Brigitte está 
interditada em sua orientação sexual, sua expressão de gênero, 
acuada em sua identidade sexual, todo um conjunto de aspectos da 
dessubjetivação em curso. 



272

O cOrpO em cena

E sua aventura dessubjetivante continua do nascimento às 
provas pelas quais passa à medida que se lança a novos espaços 
geográficos. “Era eu o joguete de um pesadelo?” (DUBARRY, 2022, 
s/p), questiona Brigitte. Em sua corrida na América Latina Peruana, 
Brigitte será cativa dos índios Záparos, seus primeiros abusadores 
sexuais. Seu corpo é examinado, escarafunchado, atacado, e ao 
mesmo tempo rejeitado, quando descobrem sua conformação 
genital ambígua: “Ai! Socorro! Assassino! Aqui! Aqui!” (DUBARRY, 
2022, s/p), grita Brigitte.

Figura 5 ─ Brigitte sendo abusada por um índio záparo

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

A ordem das leis estava em conformidade com o estupro, mas 
desde que essa ordem se submetesse ao binarismo dos gêneros. 
E aconteceu o trágico de uma imprevisível tragédia, como escreve 
Dubarry (2022, s/p), “Surpreso com seu fracasso, me olhou aqui e 
ali esmerilando as minhas partes, e subitamente se recompôs, me 
empurrou com o pé e chamou os índios”. O desprezo com o corpo de 
Brigitte que não correspondia à normatização do desejo construído 
pela moral sexual é tratado como lixo: objeto abjeto.
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Essas violências fomentam a decomposição do sujeito e a 
perda de identidade de Brigitte. Seu corpo biológico é colocado à 
beira do precipício, uma atração para o Caos. Seu corpo é o limite 
de sua experiência consigo e com a realidade. A dessubjetivação 
aqui se entreve quando o sujeito sente uma relação de si coma 
cultura como um desvario, um desmantelamento de seu corpo, 
uma desautorização das marcas de seu corpo.

Na luta por sua sobrevivência, escapa de um espaço maldito 
e cai nas garras de falsos salvadores. Acolhida por um padre das 
Missões na Amazônia, recebe conforto, atenção e violações. Brigitte 
é drogada em sua bebida, e seu corpo mais uma vez vasculhado: 
“Nua, inerte, olhos vidrados, aniquilada, estava a sua disposição” 
(DUBARRY, 2022, s/p), constata Brigitte.

Figura 6 ─ Padre Antônio, em missão na Amazônia, vasculha o sexo de Brigitte

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

E atônita, completa, “De repente, com as duas mãos ele 
separou minhas coxas, se levantou me amaldiçoando, manifestou 
seu desprezo me cuspindo no rosto, me largou ao pé de um arbusto, 
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me jogou minhas roupas, e foi embora” (DUBARRY, 2022, s/p). A 
dessubjetivação aqui se constitui como um fórceps que violenta 
historicamente o sujeito, execrando-o a se distanciar e deixar 
seu próprio corpo. Trata-se de exigir que o sujeito se desligue das 
técnicas de si que o sustentam no interior de sua própria história.

Assim, o missionário a demoniza e grita: “Não Christiana! 
Fora daqui, prostituta de Lúcifer, não te quero mais, não quero 
mais ser contaminado pela sua presença nojenta!” (DUBARRY, 
2022, s/p). Brigitte havia de novo sido enxotada, duplamente, 
como mulher e por ser considerada uma anomalia sexual. Dubarry 
esclarece discursivamente que o calvário de Brigitte é certo em 
uma sociedade cristã que demanda um corpo na utilidade de seus 
órgãos reprodutores para a procriação, a fim de manter o curso de 
um “dispositivo de aliança” (FOUCAULT, 1988, p. 100) que exige da 
mulher a maternidade e um corpo preparado para reproduzir.

Figura 7 ─ Padre Antônio renega o sexo de Brigitte e sua subjetividade

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.
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De volta às ruas de Paris, Brigitte será confundida com as 
prostitutas e levada para um órgão médico do Estado. O sistema 
médico higienista da época se faz presente. O controle de saúde 
compulsório à população encarcerada visa evitar riscos não apenas 
ao bem-estar físico, mas à moral da hipócrita sociedade daquela 
época (como nas atuais, aliás). Portanto, o exame clínico de 
Brigite serve para intervir sobre o corpo como força de poderes 
moralizantes.

Brigitte

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de A 
Hermafrodita.

O romance traz um engate no diálogo entre os médicos, 
marcado pela instrumentalização médica da linguagem junto à 
exclamação investigativa, que determinará o diagnóstico de Brigitte 
(DUBARRY, 2022, s/p): 

─ Ah! exclamou o doutor, venha ver isso, 
Charles!
─ Que é?
─ Um caso de hermafroditismo.
─ Olhe essa hipospádia escrotal.
─ Estamos diante de um homem?
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─ Não. O hermafrodita masculino é 
caracterizado pela hipospádia peniana, e 
tem, ao menos em estado embrionário, 
as glândulas seminais; pois bem, essas 
glândulas são ausentes e falta o pênis. 
(DUBARRY, 2022, s/p):

A taxionomia de Brigitte lhe dará até uma carteirinha de 
hermafrodita que, antes de ser um objeto de identificação, será 
índice de desidentificação de sua identidade plural, insistindo em 
sua dizimação enquanto sujeito na corda bamba da dessubjetivação. 
“Ora, que se passa com o sexo?”, questionamos com Foucault 
(2019, p. 44). Não há espaço para o transbordamento do corpo e 
suas condutas, não há espaço para as heterotopias. Esses espaços 
de dessubjetivação se formam sobre um dispositivo de saber que 
padroniza o modo do sujeito viver, o obriga a confessar seu sexo, 
atribui-lhe um déficit na formação enquanto sujeito, vincula-o a 
um diagnóstico de anormalidade, fazendo dele um desvairo. Assim, 
mais uma vez dentre as outras vezes, Brigitte com seu corpo e seu 
sexo se perde de si.

Desamparada, sem emprego, sem ter como viver, se torna 
alvo dos fetiches e das perversões. Sua única chance vem do 
convite perverso feito pela Madame, uma cafetina de sucesso, 
para trabalhar em sua casa bem frequentada por homens ricos e 
famosos de Paris, que buscariam naquilo que era a anomalia do seu 
corpo o conforto para seus desejos sexuais. Dubarry assim nos coloca 
a par da situação (2022, s/p):

Você está fichada desde ontem, fiquei sabendo; 
você foi afligida por uma enfermidade que 
a interdita trabalhar; ofereço-lhe entrar em 
minha casa.
─ Em qualidade de quê, Madame?
─ Em qualidade de...dama de companhia, ora 
essa! respondeu, rindo a insolente matrona. 
Não lhe disse que tenho uma casa de tolerância? 
(DUBARRY, 2022, s/p)
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Uma avalanche de decepção e desgosto recai sobre Brigitte, 
vítima das violações de seu corpo e de sua alma, tudo do que ela 
queria fugir. Seu ciclo de dessubjetivação parece estar chegando 
ao final. A dissolução de seu eu se formaliza. Emerge aí um 
interdito que impossibilita um determinado corpo por meio de 
uma pedagogia social engessada de ser outro corpo diferente do 
que a cristalização de uma conduta social lhe apresentou. Ela é 
o resultado da contranatureza, contra a ordem dos homens e, 
sobretudo, contra a lei da própria natureza.

Figura 9 ─ Brigitte mortificada pelo convite da Madame

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

E, ao final, não há spoiler, é um fato na ordem do processo 
de dessubjetivação: Brigitte se suicida. Essa função da morte vem 
como o efeito da dissolução e da explosão de seu eu. Acontece, 
então, a destruição real do sujeito. Dubarry (2022, s/p) constata: 
“Oh! exclamaram, assustadas, os vizinhos, as vizinhas encheram o 
quarto de Brigitte e ficaram em volta da desesperada, estendida 
no chão, do lado de um aquecedor onde se consumia o carvão de 
madeira”: a morte em berço esplendido como experiência genocida 
do sujeito contra si. 
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Figura 10 ─ A morte de Brigitte em seu quarto pelo sufocamento do carvão

Fonte: Ilustração de Fernanda Barreto Neri a partir de sua leitura de 
A Hermafrodita.

Não se trata tão aviltantemente de silenciar ou apagar a 
condição de existência de, nós, sujeitos da sexualidade. É a 
instrução social que leva o sujeito à destruição de fato, pondo fim 
a sua vida não apenas moral, mas também física. Promove-se um 
exercício de direito sobre a vida do sujeito que se volta à morte, 
assassinando-o diante de uma população inteira, processo social de 
dessubjetivação do outro por meio da mão de uma ditadura que 
instala a precariedade na vida dos sujeitos em termos de trabalho, 
saúde, educação, moradia, lazer, subsistências básicas que são 
retiradas do cidadão.

Uma dessubjetivação política de direitos que mata o sujeito: 
mais barato extirpá-lo como um mal do que tratá-lo em suas 
subjetividades, que oferecem ameaça, uma ameaça de poder 
delirante, porque é totalitário. E foi sobre isso que discursou Dubarry 
no final do século XIX, fazendo ecoar seus posicionamentos ainda 
hoje, fazendo de sua Brigitte, na ficção, uma mártir para nos colocar 
frente às políticas públicas lgbtqis atuais, contestar e desobedecer, 
dando visibilidade e firmando políticas LGBTQIA+ de participação 
coletiva cidadã.
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Fim ou recomeço? Dessubjetivação e dessubmissão
Com Dubarry reconhecemos e destacamos esses a priori 

históricos que constituem nossas sexualidades para que a memória 
do sofrimento, da dor, da coação, não perca seu trajeto de luta 
e vitória do corpo dissidente e de todo corpo que quer viver 
sendo outro. Temos, sim, direito à heterotopia de nossos corpos. 
Finalizo com meu camarada Amiel Vieira, homem transmasculine, 
intersexo, doutor em sociologia pela UFRJ, que destaca uma das 
questões sobre a medicalização da intersexualidade em uma das 
pautas intersexo, mostrando o eco de Brigitte/Dubarry em sua fala. 
Você pode ler a transcrição da fala de Amiel ou escolher acessar o 
QR Code do vídeo de Amiel e vê-lo falando sobre essas questões, 
juntando-se em olhos e ouvidos a essa pauta que é de todos nós.

Figura 11 ─ Vídeo de Amiel sobre a luta das pessoas intersexo

Fonte: Canal Nilton Milanez no Youtube.

Olá, meu nome é Amiel Modesto Vieira, eu 
sou uma pessoa intersexo e eu passei por uma 
mutilação genital intersexo. Eu posso dizer 
pra vocês que o poder médico, ele continua 
nos olhando com anomalias, e ele também 
é aquele que decide a vida e a morte, mas 
também decide o sexo da pessoa. E quando 
essas operações acontecem, acontecem 
quando a criança não tem autonomia para 
poder dizer sobre si. A nossa luta, a luta das 
pessoas intersexo é para que essas mutilações 
não aconteçam mais e para que o poder 
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médico seja direcionado para curar vidas, ou 
salvar vidas, mas não salvar sexo, e tentar 
colocar ele dentro do heteropatriarcado. 
É isso. (VIEIRA, 2022)

As discursividades que Amiel levanta vão além da mutilação 
dos corpos intersexos e a ditadura médica sobre os corpos. Amiel 
enuncia a questão da inserção dos sujeitos intersexos no interior 
do debate e das políticas públicas, sobretudo, coloca em pauta a 
necessidade e garantia de direitos sobre o próprio corpo, do modo 
como tratá-lo no âmbito sexual e reprodutivo. Essa atividade de 
fala de Amiel configura seu processo de dessubjetivação mesmo, 
que se organizou em torno da reconstrução de sua masculinidade 
e do seu lugar no mundo como homem trans, lugar de reinvenção 
de seu corpo e de si. Portanto, um processo de dessubjetivação 
criativo, de total dessubmissão a valores religiosos, assinaturas 
médicas e formatações binaristas das sexualidades.

Por outro lado, temos Brigitte que, em seu processo de 
dessubjetivação, encontrou o meio que podia para resistir à 
submissão social de seu corpo e de seu modo de vida. Sua escolha 
foi a possível daquele momento, renunciar a si ou dessubmeter-
se daquele regime societal autoritário. Optou pela dessubmissão, 
dizendo não com sua própria vida.

Em ambos os casos, Brigitte e Amiel são mártires de nossa 
atualidade, lutando contra um social corrosivo, autoritário e 
reducionista ao tomar seus próprios corpos como escudo: para a 
dignidade, para a cidadania, para o exercício e difícil tarefa de viver. 
Brigitte não pode lutar de igual para igual com as forças e normas 
de seu tempo, entregando-se à dessubjetivação em um processo 
de destituição de si forjada não por ela, mas pelas instituições 
de seu tempo. Não menos bélica, a luta de Amiel é de confronto 
para que a discussão não seja de cima para baixo, mas de olho no 
olho, de enfrentamento das realidades sociais e da infinita beleza e 
afetividade da pluralidade dos corpos em nossas vidas.
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Enquanto gay cis, compreendo, apoio e faço coro com minha 
voz em direção a toda e qualquer forma de amar, amor e exercer 
nossos corpos. A bandeira intersexo é uma bandeira que todos nós 
LGBTS temos de empunhar, somos uma constelação de existências 
com muito ainda para mudar.

Figura 12 ─ Foto de Nilton Milanez em frente à bandeira intersexo

Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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JoGo de daMas: 
UMa etnoGraFia dos CorPos travestis QUe 

se ProstitUeM eM araCaJU, 
CaPital de serGiPe/Brasil

João dantas dos anJos neto1

Apresentação
Os espaços urbanos, protegidos por certo anonimato, 

possibilitam a vazão e a racionalização da sexualidade. As práticas 
afetivas entre pessoas do mesmo sexo eram antes categorizadas 
como “o pecado da sodomia”, no mundo judaico-cristão. Segundo 
Pereira (2009, p.24), a expressão “se refere a um tipo de desvio 
sexual específico, pois ele inclui práticas sexuais de distintas 
ordens. Assim, sodomita pode ser quem cometa atos impuros, 
busque prazer com animais ou se relacione com pessoas do 
mesmo sexo”. Homossexuais foram, posteriormente, sob a tutela 
da medicina, enquadrados como dementes, logo, passíveis de cura 
ou tratamento. Acrescente-se que, para Foucault (1999, p.23-42), 
a modernidade dispõe-se a discutir a sexualidade, fazendo-a, no 
entanto, sob a ótica do que moralmente é tido como verdade, e 
estabelecendo, dessa forma, as dicotomias entre correto/errado, 
saudável/patológico.

Na cidade, pode-se burlar a ordem, em recantos, jardins 
e lugares sigilosos ou aparatos do próprio modelo econômico, 
como prostíbulos travestidos de bares, motéis, sites, redes sociais. 
Estabelecimentos que, dentro da lógica capitalista, protegidos pelos 
seus muros, criam sua própria ordem, regida pelo prazer do cliente.

A pesquisa etnográfica aqui se propõe a desvelar, sob a 
perspectiva do universo travesti, os ritos da construção dos 

1 Professor Doutor Adjunto da UFG. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3875621456557787. 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5353-3981. 
E-mail: joaodantas@ufg.br
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https://orcid.org/0000-0002-5353-3981
mailto:joaodantas@ufg.br


285

O cOrpO em cena

corpos das travestis que trabalham como prostitutas no território 
do bairro de Atalaia, na Capital de Sergipe, Aracaju, Brasil, no 
período de 2014 a 2018. Pretendemos, como objetivo principal, 
refletir sobre a construção do corpo, seu imaginário de beleza, 
centrada na aplicação do silicone industrial, polímero esparso, 
usado como matéria-prima para a indústria e largamente utilizado 
por alguns travestis, através da aplicação com agulhas de uso 
veterinário. A esse universo de pessoas a utilização de métodos 
clínicos, possuidores de segurança, quanto suas vidas, é uma 
impossibilidade, na quase totalidade dos casos, devido aos custos 
e estigmas.

“Assim, o uso do substantivo travesti, como feminino, relaciona-
se, também, com a valorização do processo de construção de gênero 
feminino no corpo e na subjetividade das travestis” (BENEDETTI, 
2005, p. 26). É também no feminino que as travestis se relacionam 
e se autorreferem. Todavia, não desejam ser mulher.

Corpo como território e território da prostituição 
A cidade de Aracaju difere das capitais mais próximas: Maceió 

e, mais contundentemente, da capital baiana, Salvador. O modelo 
português do traçado urbanístico de Salvador em nada se aproxima 
de Aracaju. Salvador foi um povoado que se tornou capital do 
Império, protegida pela Baía de Todos os Santos. No entanto, foi-
lhe atribuído um planejamento urbano (delineamentos de ruas e 
definições claramente demarcadas) tão somente após a decisão da 
Corte de ser a capital da Colônia (RISÉRIO, 2004, p. 65). Pode-se 
refletir que, na cidade de Salvador, fundada em março de 1549, as 
relações e as lógicas mercantis que a impulsionavam eram outras, 
no que diz respeito ao período, objetivo e topografia.

O povoado de Santo Antônio é elevado à capital em 1837, 
quando passa a ser chamado de Aracaju, cuja construção é marcada 
por confrontos com os índios Tupinambás, jogos de interesses e alto 
custo social. Como afirma Antônio Carlos Campos (1992, p.202), 
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“Aracaju se cria como a primeira cidade livre de Sergipe, porém com 
os mesmos dogmas de segregação e exclusão típicas da sociedade 
capitalista. Assim, a população livre que migrava para a cidade 
somente poderia construir suas casas de palha no alto das dunas”, 
fora do “Quadrado de Pirro”, área reservada à elite.

Uma cidade livre, branca, com ruas retas e simétricas, com 
lugares definidos para “peões” e “reis”, que impedia a construção 
de casas de palha em seu território e estabelecia multas de $500 a 
$1000 (moeda réis) aos moradores que desobedecessem ao rígido 
padrão de conduta e de construção. Isso evidencia o contorno da 
gênese da capital sergipana (CAMPOS, 1992).

Aracaju se relaciona com seu passado, sob a perspectiva do 
mito daquela que foi bela e amaldiçoada, transformando-se em 
monstro, e todos os que a olham – a Medusa –são destruídos2. 
Sob essas relações de poder, as travestis graciosamente dançam e 
seduzem, como quem encanta, velando e desvelando: ora mostram 
as curvas, ora exibem quão grande e espesso é o seu dote, nesse 
jogo noturno de mostrar-se e esconder-se, confrontando-se com o 
higienismo e todos os aparatos, ora públicos, ora privados.

O território de Atalaia é também marcado pela dubiedade: dor 
e desejo. Homens viris durante o dia, à noite, como quem desejam 
outras experiências marginalizadas, pagam de 30 a 50 reais por 
um programa, com variações maiores, dependendo da relação 
estabelecida. Sem conciliar discurso e atitudes, alguns têm limites 
dilatados, supondo que podem suportar, como afirmaria Goffman 
(2011), as representações do seu “eu” nos seus cotidianos.

“Aqui, pode ver! Quem sai com travesti tem película no 
carro, agora quando chegam no quarto são tudo viado3 (risos).” 
(INFORMAÇÃO VERBAL). Esse caminho percorrido sobre o 

2 Personagem da mitologia Grega, destacada pela sua profunda beleza, que, por 
inveja, foi transformada num monstro, e todos que a olham petrificam-se.

3 Entrevista concedida por Ariane, 23 anos, [Maio, 2017]. Entrevistador: Autor. 
Aracaju, 2017.
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território pesquisado, ou seja, o remontar do processo de mudança 
da capital e suas motivações, passou a ser uma possibilidade de 
entender sob outros ajustes esse caleidoscópio.

Ao visitar a cidade, no fim da tarde de um sábado em meados 
de 2017, observei ruas vazias, casas abandonadas e moradores 
alegres com os festejos natalinos. À noite, os pisca-piscas e os 
presépios reluziam no interior das casas, distante do que já fora 
uma pujante capital e importante porto. Quando indaguei sobre a 
cidade, no bar, onde só havia homens, o orgulho de ter sido uma 
capital, agregado ao fato de possuir belas igrejas antigas em estilo 
barroco, era evidenciado por alguns. Ao falarem sobre as igrejas 
construídas no período em que Portugal havia sido anexado pela 
Espanha, podia-se observar neles uma mudança no semblante, 
mostrando que, hoje, os tempos são outros. “As drogas tomaram 
conta de tudo e a cidade está abandonada” (INFORMAÇÃO 
VERBAL).4 De fato, a cidade de São Cristóvão não se recuperou da 
perda da sede do governo e atualmente é considerada uma das 
cidades mais violentas do Estado de Sergipe. O sentimento que 
perpassa a coletividade são-cristovense é o de que São Cristóvão 
sempre esteve abandonada.

Como uma construção centrada na segregação, Aracaju não 
enxerga São Cristóvão, mantendo a ideia de que a violência é 
oriunda das cidades que compõem a Grande Aracaju, a exemplo da 
Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e, principalmente, 
São Cristóvão, localidades em que era permitida a construção 
de casebres no período da mudança da capital, pois os rios as 
separavam, como afirma Campos (1992).

Sob essa perspectiva narcísica, nada é mais contemplado do 
que o Bairro de Atalaia. Nessa localidade há um acidente geográfico 
do encontro do Rio Sergipe com o Oceano Atlântico, a presença 
de dois belos lagos e infinitos mobiliários urbanos modernos, que 

4 Entrevista concedida por João, 44 anos (Morador do centro de São Cristóvão), 
[Dezembro, 2017]. Entrevistador: Autor. São Cristóvão, 2017.
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quase impedem a vista oceânica. Em verdade, pude perceber 
que o traçado do “Quadrado de Pirro”, modelo urbanístico de 
Aracaju, localizado na parte norte, e parte da arquitetura inicial, 
foram abandonados, e os olhos e valores voltaram-se para o sul 
da cidade. A cidade foi inicialmente criada às margens do Rio 
Sergipe, voltada para ele, e, ao sul, na Atalaia, predominava uma 
ideia de modernidade sergipana, localizada na região já banhada 
pelo oceano.

Podemos observar que, como em parte das cidades brasileiras, 
os centros são abandonados e outras regiões são valorizadas, 
antes pelo porto, mais recentemente pela especulação imobiliária, 
e a violência ou o discurso de segurança, como status social. 
Aracaju, além desses fatores, omite seu passado, sendo a Atalaia a 
modernidade. Com a atual mudança do plano diretor, que permite 
a verticalização, começa a substituição de casas por edifícios, com 
pastilhas, nomes em francês e inglês, vidros verdes e a prevalência 
de fluxo sobre permanência.

De acordo com a prefeitura municipal, a orla de Atalaia possui 
6 km de extensão e ao longo dela há segmentação de comércios 
variados, áreas de lazer, hotéis, bares e acesso às ruas internas 
do bairro. Por questões éticas, não darei a localização exata da 
região na qual trabalhei, preservando as travestis que, apesar de 
toda a força e ímpeto, são um grupo vulnerável. Assim, demarcarei 
somente o acesso.

Há uma rua em certo trecho que apresenta um desnível, 
quando comparada com a avenida principal. Desse modo, quanto 
mais o carro ou o transeunte se distancia da avenida principal, 
Avenida Santos Dumont, mais invisível se torna. Essa rua encontra-se 
com a Avenida Santo Dumont em 90 graus. Ao sair do principal 
acesso do território de prostituição das travestis, em Atalaia, o 
encontro com avenida principal faz com que desapareça do campo 
de visão das pessoas, a zona de prostituição. Cria-se, assim, um 
sentimento de desligamento.
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Essas travestis, damas da noite, com seus perfumes que podem 
ser sentidos a metros de distância, usados na roupa, a fim de não 
transmitir as essências aos corpos dos clientes, reconfiguram a 
paisagem urbana da localidade no bairro de Atalaia. Afinal, esse 
espaço é mais uma rua durante o dia. Quando o sol se põe, a rua 
fica vazia de andantes e repleta de carros com suas luzes. Aos 
poucos, vão chegando as travestis. Surge uma, que se coloca no 
mesmo lugar de sempre, retira a chinela e a guarda em um terreno 
baldio próximo ou na bolsa, trocando-a por um sapato com salto 
(habitualmente). Assim, a rua vai sendo tomada por outra, outra e 
outra. Comumente, elas se saúdam: “– E aí!”, hiperbolizando a voz, 
aproximando-se do feminino. Começa o pistão.

O território não é limitado por barreiras geográficas, mas 
sim temporais: sempre à noite. A colocação de cada travesti em 
um lugar depende muito da relação que possui com aquela mais 
próxima, pois há um sentimento de mutualismo e competição. 
Mutualismo porque se protegem (em caso de roubo, recusas de 
pagamento), fazem programas conjuntos e compartilham algumas 
substâncias para uso durante a noite, como álcool. A competição 
refere ao fato de que ambas serão avaliadas pelos possíveis 
clientes, como dois produtos concorrentes.

Assim como “as pessoas ainda não foram terminadas” 
(ROSA, 1994, p. 25), o território flui em contínuo devir. As 
travestis, impedidas de fazer programas próximo à orla, foram 
empurradas, sob resistência, para a região mais interna do bairro, 
que posteriormente se mostrou mais rentável. Mesmo que esse 
fato tenha sido uma ação higienista e segregacionista, consegue-
se entendê-lo com propriedade somente mediante pesquisa da 
formação da capital, Aracaju.

Na madrugada do dia 23 de dezembro de 2017, Key, Dulce 
e Boca de Ouro se encontravam em um ponto utilizado há mais 
de seis anos, desde que trabalhei nesse território, onde havia 
clientes fixos, como funcionários da Petrobras, que trabalham 
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embarcados por quinze dias e folgam quinze, e outros clientes, 
como comerciantes e funcionários públicos.

Durante aproximadamente duas horas, a viatura da Força 
Nacional passou três vezes, com espaços de tempo entre 15 e 
20 minutos, fato que transformou o território das travestis. Key 
argumenta que “a culpa também é das travestis, porque agora ficam 
fazendo roubo e todo mundo no fórum já sabe” (INFORMAÇÃO 
VERBAL). O que se percebe é uma crise econômica grave. Com a 
crise da Petrobrás e da economia brasileira, a escassez de capital 
no mercado e a perda da invisibilidade por parte dos clientes 
tornaram o território inadequado.

Diferentemente do que percebi no início do trabalho, encontrei 
travestis e mulheres fazendo programas com menor distanciamento 
umas das outras. Nesse sentido, a Lapa, no Rio de Janeiro, talvez tenha 
sido a pioneira, no Brasil, de um fenômeno extremamente curioso, 
quando, no fim da década de 1960, início dos anos 1970, ocorreu 
uma progressiva e violenta expulsão das prostitutas pelas travestis, 
dando cabo a um predomínio de sete décadas, como afirma Silva 
(2007, p. 45). Tal separação de territórios é comumente encontrada 
em Salvador, São Paulo e nas cidades pesquisadas na Europa.

Com esses novos atores e as questões da perda de renda/
turismo, o impacto foi profundo, afinal, Aracaju passou a fazer 
parte das dez cidades mais violentas do país. Os programas, 
durante o período de seis anos, oscilaram. No entanto, retornaram 
na mesma faixa de aporte financeiro: R$50,00 completo (sexo 
oral, anal e masturbação, beijos são evitados); sexo oral (R$30,00). 
Outras possibilidades são negociadas, como o cliente usar as 
roupas da travesti, usar dildo, sexo em grupo e sexo sem camisinha 
(estes são mais raros, porém algumas sempre afirmam conhecer 
outras que o fazem).

O sol começa a lançar impetuosamente seus raios. Selena5, 
em sua linda carruagem de prata, puxada por cavalos brancos, já 

5 Divindade da mitologia grega que representa a lua (deusa da lua).
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atravessou o céu: o dia se precipita. O rito de todo dia chega ao fim, 
hora de retornar para casa. As ruas vão ganhando outros atores, 
estes apressados como máquinas. Agora, o território afeiçoa-se às 
ruas, perdeu o cheiro das damas da noite, o perigo dos ladrões e 
a Força Nacional já foi dormir. Os semblantes das travestis estão 
cansados, alguns alegres, quando a noite fora boa, algumas delas 
mal-humoradas, querem chegar em casa, afinal, outra noite não 
tarda a chegar. Nesse estar-se só, no retorno para casa, mesmo que 
algumas voltem em duplas ou em trios, enfrentarão os olhares da 
moral, as piadas.

“O que será ser só
Quando outro dia amanhecer?

Será recomeçar?
Será ser livre sem querer?”

Chico Buarque

Jogo de damas
A quem serve o corpo das travestis? Questiono, enquanto 

começo a refletir. Talvez sutil, imediatamente, dizemos que 
essa interrogação é utilitarista, e tentá-la responder muito 
empobreceria a experiência das travestis e seu universo simbólico. 
Então, passa-se a outros questionamentos: como posso entender/
sentir a vivência das travestis com seus corpos: como ritos, 
valores pessoais, estigmas significados e interpretados por elas, 
que trabalham como prostitutas no Bairro de Atalaia? Sob uma 
dimensão estética e simultaneamente existencial? Compreendo 
que sim, como na música de Linn da Quebrada e a dupla Assucena 
Assucena e Raquel Virgínia, da banda As Baías (antiga As Bahias 
e A Cozinha Mineira) (2017): “Olha só doutor, saca só que genial/ 
Sabe a minha identidade?/ Nada a ver com genital”.

O corpo das travestis é um devir, e “é no corpo que a travesti 
se constrói enquanto sujeito” (BENEDETTI, 2005, p. 74). Portanto, 
é também no corpo que esse grupo concentra parte significativa 
do seu cotidiano, dos seus desejos e seu poder de consumo. A 
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apoderação de bens e serviços está, quase sempre, focada ou 
orbitando na construção de identidades próximas ao feminino, 
sendo o corpo o centro. O corpo da travesti não é um suporte 
de símbolo, é um símbolo em si. As bombadas, as bichichas, as 
traveconas são categorias nele referenciadas. 

Eu me imagino assim… Mais bumbum, também 
nada de mais, você sabe quando uma travesti tá 
bem! Ah! Melhorar os quadris [passando a mão 
na cintura], fazer laser para tirar esses benditos 
pelos da cara, e peito número 44 ou 46, lógico, 
barriga, 0. (INFORMAÇÃO VERBAL)6

O (re)nascimento de uma travesti associa-se à metamorfose que 
a distância do nome masculino, atribuído pela família, e a vincula 
a um ou mais nomes. Afinal, os nomes próprios das travestis são 
identitários, na maioria das vezes, todos femininos ou possuidores 
de glamour, como sobrenomes de atrizes. Fenômeno comum entre 
as travestis com maior idade é o fato de as mais jovens possuírem 
nomes femininos usados comumente, por exemplo, Andreia, Ana, 
Paula, Carla, referindo-me ao território pesquisado.

Foi possível identificar, pelo menos no modelo percebido em 
campo, as posses, sejam de silicone, hormônios, roupas, ou a não 
posse, por exemplo, de produtos masculinos. A construção das 
identidades das travestis está aportada em cultura própria.

Universo simbólico que se aproxima do feminino, referenciando-
se. Entretanto, a ideia de mulher, de feminino, como conhecida na 
cultura ocidental, é matéria-prima para as travestis de Atalaia. Elas 
subvertem produtos, ressignificam fármacos e produtos de alta 
toxicidade, como o silicone industrial. Portanto, não nos parece 
adequado classificar as travestis como mulheres que nasceram 
homens, ou homens que desejam ser mulher: “não queria ter uma 
buceta, caso quisesse eu não era travesti, eu era transexual. Vou 
cortar minha pica e vou trabalhar com o quê? Você sabe, Autor, 

6 Entrevista concedida por Alice [janeiro, 2018]. Entrevistador: Autor. Aracaju, 2018.
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que as maricas nojentas da Atalaia só querem tomar no cu!” 
(INFORMAÇÃO VERBAL)7.

Sob minha ótica, as travestis são pessoas que percorrem o 
caminho inverso defendido por Aristófanes, n’O banquete, de 
Platão. Insatisfeitas com a unicidade, de um único: masculino 
ou feminino. Após a vingança de Zeus, que separa os corpos 
possuidores de dois sexos, querem que seus corpos voltem a 
ser inteiros, o que Aristófanes chama de “os filhos de Selene” 
(PLATÃO, 1966), dessarte, como os hermafroditas (trata-se de 
uma referência mítica). Nesse aspecto, as travestis retroagem ao 
mito e vivem sob certas circunstâncias, e essa desobediência do 
maniqueísmo traz à vida outro sexo. Ao interrogar o pesquisador 
em Filosofia Antiga, Dr. Rodrigo Pinto de Brito, em entrevista 
realizada em 19 de janeiro de 2018, sobre essa leitura d’O banquete, 
mais especificamente do discurso de Aristófanes, ele disse que 
compactua com esse pensamento e acrescenta: “as travestis 
violam a linearidade do mito sob esta perspectiva” (INFORMAÇÃO 
VERBAL). Podemos também afirmar que desobedecem a Zeus.

As travestis com que trabalhei, em sua maioria, não buscavam 
um ideal de beleza essencialmente feminino, mas, acredita-se, uma 
referência muito forte ao universo feminino. A voz, por exemplo, 
é sabido que possui um grave forte, comumente. Portanto, elas 
produzem palavras com uma referência sonora em seu próprio grupo.

Ao fazermos alusão às metamorfoses da figura humana, mais 
especificamente à questão da identidade, somos conduzidos a 
reflexões, ou a uma imaginação radical: 

Lançada a identidade seu ponto de fuga, o que 
resta é um princípio de mutação permanente a 
comandar a percepção sensível do universo: o 
sonho funde-se à vigília, o dia à noite, o homem à 
mulher o ser humano ao verme. Tudo se escreve 
na equivalência dos contrários, anulando 

7 Entrevista concedida por Ana [maio, 2013]. Entrevistador: Autor. Aracaju, 2013.
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qualquer pretensão de verdade. As formas 
perdem sua estabilidade [...] As formas do corpo 
tornam-se igualmente intercambiáveis: o sexo 
sobe à cabeça (Magrille: leViol) igualmente 
intercambiáveis o olho desce ao ânus. (MORAES, 
2002, p. 77-78).

Ao serem indiferentes às ciências médicas, talvez em virtude de, 
ao longo da vida, não terem acesso, as travestis não compactuam 
ou sequer prestam atenção nesse universo, somente quando se 
referem a cirurgias de intervenção estética. Não se colocam sob 
a nomenclatura de Disforia de Personalidade (CID 11) da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), fato que desconhecem, e, ademais, são 
termos estrangeiros, os quais, em campo, desprezaram como quem 
rejeita uma cultura que as vulnerabiliza.

Assim sendo, o corpo das travestis que trabalham em Atalaia 
mostra-se operando sob outras referências, as quais serão 
discutidas no decorrer da análise. Com um olhar externo, pode 
parecer loucura, ignorância ou outra enfermidade. Essa percepção 
para parte dos demais públicos sobre as travestis repercute de 
forma violenta, ou, como meticulosamente explicita Moira:

Mas tem vezes que a sincronia da minha 
passagem com esse rio soa estranha demais, 
me deixa insegura, agride. E tem vezes que, 
nessa insegurança, surge alguém que gosta de 
mim, e de quem gosto, pra perguntar como é 
que aguento, como é que eu deixo e não vou lá 
cuspir na cara infeliz. Como é que eu aguento é 
assim, fazendo a pêssega. Porque se eu percebo 
o que se passa ao redor, a forma como me 
olham, o quanto a minha figura não faz sentido, 
aí é me trancar no quarto e chorar. Como ontem. 
(MOIRA, 2016, p. 29)

No entanto, há uma transmissão oral de conhecimentos e, na 
contemporaneidade da internet, com suas redes sociais, que as 
conectam, mostrando experimentos estéticos assertivos ou não. 
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Sob esse aspecto, esse grupo possui uma observação e gerência 
maior do seu corpo, quando se compara com outros grupos. Mudar 
a cor do cabelo, por exemplo, requer que o trabalho seja realizado 
por elas, em razão do custo. Dessa forma, passam a conhecer os ritos 
e os produtos disponíveis. Para o grupo pesquisado, não se costuma 
delegar a outrem o que é entendido como cuidar do próprio corpo.

Contudo, não podemos afirmar que a manipulação do corpo 
em busca de um ideal é exclusividade das travestis. No Brasil, o 
número de intervenções cirúrgicas com finalidade estética tem 
crescido a cada ano. Corpos ainda adolescentes são cada vez 
mais frequentes em clínicas de cirurgias plásticas. Assim, um nariz 
ganha outro formato, a boca é levantada, a pele é esticada. O que 
podemos marcar como diferenças são os imaginários de beleza 
desse grupo. Afinal, como afirmou Alice, 22 anos: “Você sabe 
quando uma travesti tá bem!” (INFORMAÇÃO VERBAL).

Silicone: a dor da beleza8

Em Atalaia, mais especificamente no território pesquisado, 
existem as travestis que gozam de um diferencial social entre o 
grupo, e elas chegam a cobrar um valor mais alto por programas, 
pelo fato de serem possuidoras de seios, em consequência do 
processo de bombação (rito descrito como pela aplicação de um 
polímero oleoso – silicone –, marcado pela dor e a transformação 
imediata do corpo, e a importância simbólica para esse grupo). As 
que tomam hormônios por medicamentos anticonceptivos não 
chegam a produzir seios, sob a ótica das travestis e clientes.

Em 2013, não localizamos travestis com próteses de silicone, 
fato que se repetiu agora. No entanto, segunda Bebel, 26 anos: 
“Havia, Autor, algumas… sabe né! As coisas mudaram muito, tá mais 
difícil e algumas, as mais montadas, foram para Salvador, Rio ou 
para a Europa, ou pelo menos diz que vai!” (INFORMAÇÃO VERBAL).

8 A dor da beleza é usada na etnografia Damas de Pau, realizada por Neuza Maria de 
Oliveira, sendo este o primeiro registro encontrado. Posteriormente, na etnografia do 
dinamarquês Don Kulick, com Travestis no Pelourinho e depois no filme Bombadeira. 
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O primeiro registro conhecido de aplicação de silicone 
industrial, segundo a antropóloga Oliveira (1994, p. 47), é de uma 
travesti, em Curitiba, no final dos anos 1981:

Daniela, travesti brasileira retorna da França, 
mais especificamente de Paris, com um 
montante de capital financeiro que a distinguia 
das demais travestis e junto em sua bagagem 
diversos litros de silicone que a enriqueceu 
ainda mais. A notícia correu rapidamente o país 
(ALBUQUERQUE, 1995, p. 150). 

Kulick, antropólogo dinamarquês, teve acesso a travestis no 
Maciel, Pelourinho, em Salvador, as quais afirmam que se bombaram 
com Daniela, nos anos 1980. Elas disseram ao pesquisador que 
o silicone não era industrial, “era rosa, bonito” (KULICK, 2008, p. 
92). Para Oliveira (1994, p. 129-130), responsável pela primeira 
etnografia sobre travestis em Salvador, o processo da bombação 
era conhecido, ato de aplicação de silicone industrial com uso de 
agulhas e seringas veterinárias, em 1984, na cidade de Salvador.

A bombação foi empiricamente se aperfeiçoando e se 
disseminando. Como afirma Kulick (2008, p.65): “No entanto, 
algumas travestis chegam a injetar 20 litros de silicone [industrial]”. 
Em outra passagem, Kulick menciona que esse é o último recurso 
das travestis por ele pesquisadas. A realidade no território de 
Atalaia é sinalizada como possibilidade para transformação do 
corpo pelas mais velhas desde o início, e é um marcador, um rito 
de passagem.

O silicone industrial deve ser diferenciado do silicone de 
próteses mamárias, que é estéril e puro. O industrial é matéria-
prima, como o próprio nome sugere, para indústria de material 
automotivo e produtos de limpeza doméstica, não apresentando 
as duas qualidades do silicone de próteses mamárias. Sua utilidade 
direciona-se, originalmente, para a produção de um tipo específico 
de borrachas ou produtos para limpeza doméstica, entre várias 
outras aplicações.
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A apresentação do produto usado pelas travestis é inodoro, 
incolor e oleoso, comercializado clandestinamente. Segundo Dara, 
23 anos: “Existe! Ninguém sabe como ela [a bombadeira, pessoa 
responsável pela a aplicação] consegue, mas ela tem quanto você 
quiser” (INFORMAÇÃO VERBAL).

A compra parece ocorrer no mercado clandestino, pois, de 
acordo com o Projeto de Lei n.º 26/1999: 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, ao Projeto 
de Lei da Câmara n.º 26, de 1999 (n.º 3.961, 
de 1997, na origem), que “Estabelece normas 
para o uso médico das próteses de silicone e 
dá outras providências” entre outras questões 
seguidamente:

O Projeto de Lei da Câmara n.º 26, de 1999, tem 
como objetivo vedar o uso de silicone líquido no 
organismo humano, conforme determina o caput 
do art. 1.º da proposição, e definir condições 
para o emprego de próteses de silicone, na 
forma prevista no art. 2º.

As bombadeiras, em Aracaju, não se restringem a um território, 
fato descrito por Kulick (2008) e Oliveira (1994) sobre Salvador, 
ou no Rio de Janeiro, descrito por Soares (2018). Normalmente, 
essas bombadeiras são travestis com maior idade e, portanto, 
maior experiência, o que corrobora a hipótese da tradição da 
comunicação oral e empírica. Elas, após longo período de convivência 
acompanhando processos de bombação, sendo bombadas, 
assistindo ao rito ou participando como ajudantes e cuidadoras 
após as aplicações de silicone, passam a exercer a função, uma vez 
que a prostituição já não se mostra um mercado tão aberto a elas.

Importante ressaltar que as bombadeiras ocupam um lugar 
de destaque entre as travestis, pois próteses de seios não se 
mostraram como possibilidade:

Aqui, tem um médico só que faz, mas quem 
tem R$5000,00 para isso? É muito programa de 
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R$50,00. A gente tem também que se produzir, 
cabelo, sapato, maquiagem e essas coisas, né? 
Não dá! Agora, se eu for para Madri, aí é outra 
coisa. Mas lá eles já querem com peito é essa 
coisa. (INFORMAÇÃO VERBAL)9.

A aplicação do silicone industrial, por sua vez, é uma opção a 
um custo possível, transformação imediata, e todas conhecem os 
riscos. Todas as entrevistadas mostraram conhecimento de casos 
de travestis que, sob a perspectiva delas, ficaram lindas, e outras 
que ficaram deformadas. Bela, 26 anos, uma das mais experientes 
travestis entrevistadas, pontuou algo que nunca havia lido em 
relatos etnográficos ou artigos científicos:

Bela: Quando [o silicone industrial] não dá 
certo… elas fazem um buraco no meio para sair o 
sangue com o silicone.
Eu: Resolve mesmo?
Bela: Melhora muito e com as massagens, chega 
a resolver. (INFORMAÇÃO VERBAL)

Algumas escolhem fazer aplicações em pequenas quantidades 
e várias vezes, apesar de elevar o custo, em razão do serviço. 
Esse processo diminui o risco, porém, comparando as travestis 
descritas por Kulick (2008), que aplicavam até 20 litros de silicone, 
essa não é a realidade constatada no território pesquisado.

Simultaneamente, fora desse grupo, essas bombadeiras podem 
ser enquadradas em três artigos do Código Penal: lesão corporal; 
exercício ilegal da medicina; e curandeirismo. Tais crimes têm pena 
de até oito anos de prisão. Talvez este seja um dos aspectos que 
dificultam o acesso às bombadeiras.

A bombação faz parte das conversas percebidas no cotidiano 
das travestis, tanto em suas vidas íntimas como na rua, observando 
os corpos das bombadas e comentando, conforme verificado na 
pesquisa de campo em 2013. A questão da vida privada e pública 

9 Entrevista concedida por Ariana, 27 anos [janeiro, 2018]. Entrevistador: Autor. 
Aracaju, 2018.
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pude observar na fala de Raquel, 21 anos, sobre a importância 
da bombação:

Uma travesti de verdade tem peito, bunda, 
quadris e cabelão, né? Então a bombação é 
uma questão de sorte, você pode ficar linda, 
maravilhosa, ganhar até mais dinheiro ou não. 
Agora, só com hormônio você é uma gayrota, 
um viadinho de peruca, é assim que funciona. 
(INFORMAÇÃO VERBAL)

Bela afirma estudar direito em uma instituição privada de Ensino 
Superior, uma exceção à regra. Enquanto tomávamos uma cerveja 
em um bar na orla de Atalaia, começamos a falar o quanto, em seis 
anos, tempo do nosso último encontro, havia se transformado em 
uma travesti mais segura, e, sob os padrões estéticos do grupo, 
afirmava-se bonita, enquanto projetava e arqueava os ombros para 
cima e falava: “A gente tem que evoluir” (INFORMAÇÃO VERBAL).

Nesse momento, perguntei a respeito do silicone industrial:

Eu: E o silicone? 
Bela: Não penso em injetar, sei dos problemas 
que causam e outra coisa [movimentando o 
corpo de forma a mostrar], estou satisfeita. 
(INFORMAÇÃO VERBAL)

Conversamos por mais de duas horas, sob o olhar atento dos 
clientes do bar e das conversas que pareciam se referir a nós. 
Lentamente, a cada cerveja, o clima no ambiente foi ganhando 
uma normalidade, sob a observação contínua do garçom, que ainda 
hoje não consigo afirmar se paquerava Bela, a mim ou era, sob sua 
perspectiva, algo novo, ou se, ainda, obedecia a ordens. Quando os 
clientes observavam, ela queria fazer selfs ou fotos comigo, como 
quem tentava afirmar que éramos um casal ou amigos, talvez.

No dia seguinte, entro no Facebook de Bela para verificar se 
havia alguma postagem do dia anterior, afinal havíamos feito uma 
dezena de fotografias. Encontro apenas uma foto da mesa, da 
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perspectiva em que ela a enxergava. Havia somente uma mesa de 
madeira de dimensão de 2 m², forrada, com uma garrafa de água 
mineral, uma cerveja e dois copos, um copo de whisky vazio e sua 
bolsa preta. A bolsa demarcava que aquela foto era dela e foi então 
que entendi. Mesmo não estando na foto, o texto falava sobre mim 
e me marcava. Assim, havia uma exposição do bar, considerado de 
classe média, e em um jogo com o masculino que a acompanhava, 
embora não houvesse uma foto, havia um hipertexto, em que, ao 
clicar, conduzia à minha página do Facebook, na qual se encontram 
dados sobre minha vida. Então, resolvi escrever nos comentários: 
“Foi tudo especial”. Depois ela responde, marcando-me: “Autor, 
você é uma pessoa especial”.

O silicone líquido, a bombação, são partes do rito de passagem 
definitivo das travestis, que começou com a mudança do nome. 
Nunca achei respeitoso perguntar qual o nome anterior, mas algumas 
contaram histórias que fatalmente remetiam ao nome masculino.

Segundo relatos, o processo de ingestão de silicone industrial é 
caracterizado por fortes dores, que são entendidas como parte da 
transformação para um corpo belo, como se não houvesse beleza 
sem dor. E essa experiência, marcada por dores, pode conduzir à 
morte, que elas próprias chamam de “Dor da Beleza”, o encontro 
do silicone (substância química – polímero) com o tecido orgânico.

A travesti, para ser “bombada”, tem a área perfurada por 
agulhas veterinárias, em virtude, segundo elas, da espessura do 
silicone, pois trata-se de um tipo de substância com alto grau de 
viscosidade e denso quando comparado ao óleo. Comumente, para 
aplicação de dois litros para construção dos quadris, aplicam-se de 
20 a 30 seringas veterinárias, com maior espessura. Para reduzir a 
dor, faz-se uso de xilocaína ou outro anestésico.

Para alcançar a simetria entre os lados, deve-se injetar a mesma 
quantidade de seringas, seguida de massagem. Cada bombadeira 
tem seu processo e forma, algumas mais rápidas, outras lentamente.
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Como se faz depende dela [bombadeira]. Cada 
uma tem seu jeito, aí é você que tem que 
escolher qual você confia, porque não é barato. 
Eu mesmo, antes de me “bombar” olhava o 
corpo das outras, as histórias, essas coisas. Mas 
comigo, graça a Deus, deu tudo certo e eu gostei. 
(INFORMAÇÃO VERBAL)10

A fim de impedir que a substância escorra para a parte mais 
baixa, as pernas são amarradas. No caso dos seios, chega-se a 
colocar uma tábua para impedir o chamado peito de pombo. 
Algumas travestis morrem de ataque cardíaco, outras de infecção. 
No entanto, esse é o único recurso disponível para um grupo sem 
maiores escolhas. Esse polímero (silicone) constrói, assim, um corpo 
com outras matérias-primas.

O corpo possível das travestis, carregado de silicone líquido, faz-
me refletir a partir de dois artigos publicados em 1929 e discutidos 
pela pesquisadora Elaine Robert Moraes, em O corpo impossível:

O Dr. Charles Henry Maye empenhou-se em 
estabelecer de forma exata de que é feito 
um homem e qual é seu valor químico. Eis de 
suas sábias pesquisas. A gordura de um ser 
humano normal seria suficiente para fabricar 
uma porção de sabonetes. Encontra-se no seu 
organismo quantidade de ferro suficiente para 
produzir um prego de espessura média e de 
açúcar para adoçar uma xícara de café. O fósforo 
deixaria para 220 palitos de fósforo. O magnésio 
forneceria material para tirar uma foto, ainda 
um pouco de enxofre e potássio em quantidade 
inutilizável. Esta seria a matéria avaliada na 
moeda corrente, representando uma soma no 
valor de 25 Francos. (MORAES, 2002, p. 125)

As possibilidades de racionalizar o corpo são tão diversas 
como a capacidade de mudança do próprio. Imaginemos como 

10 Entrevista concedida por Beleza, 37 anos [janeiro, 2018]. Entrevistador: Autor. 
Aracaju, 2018.
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a contemporaneidade interfere na química dos corpos, e as 
pequenas porções seriam ainda menores se comparadas ao 
corpo de uma travesti, que injetou até 20 litros de um polímero 
chamado silicone, os hormônios, apliques de cabelo, entre outras 
substâncias. No entanto, a identidade e o corpo passam a não 
existir nessa reflexão química. São pós-dissecação, decompostos. 
Certamente, podemos também inferir sobre o fetiche do cálculo. 
Assim como pessoas com os corpos tatuados vendem, em vida, 
a pele, que terá um proprietário após a morte, os preços das 
substâncias seriam elevados, a depender do valor percebido dos 
corpos/produtos. Entretanto, não há mais indivíduo, somente um 
sóbrio cálculo, que reduz o corpo humano à revelação de uma 
fotografia, a pregos e sabonetes.

Considerações Finais
Uma pesquisa pressupõe a busca em solucionar um problema 

levantado. Todavia, como afirma Woolf (2006), é importante 
olhar para os lados. A questão é: como seguir procurando certo 
equilíbrio dinâmico entre observar outras questões e possuir foco. 
A meu ver, foco não é desconhecer o entorno, o que empobreceria 
as reflexões.

A relação com os diversos territórios foi marcada por 
encantamentos e confrontos, ora com minha forma de entender, 
ora como fui entendido, dores, amizades e outros afetos estiveram 
e estão presentes. As travestis ensinaram-me que há realidades 
e mundos. Como em uma tessitura, constroem Aracaju, o nosso 
cotidiano. No território da prostituição de Atalaia, Aracaju, elas são 
quase sempre observadas e consideradas como monstros, como a 
aula de Michel Foucault (2001), compilada na obra Os anormais, ou 
refletindo sobre o olhar de Bataille:

A prostituição de baixo nível está no último grau 
de rebaixamento. Ela poderia não ser menos 
indiferente aos interditos que o animal, mas 
importante para chegar à perfeita indiferença, 
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sabe dos interditos que outros os observam: 
e não apenas está descaída, mas é-lhe dada a 
possibilidade de conhecer sua decadência. Ela 
se sabe humana. Mesmo sem vergonha, ela 
pode ter consciência de viver como os porcos. 
(BATAILLE, 2013, p. 160)

Assim, a construção dos corpos das travestis de Atalaia, a 
mudança de seus gêneros, também significa mais resistência e 
negação por parte da cidade. Esse conflito entre o corpo construído 
e os valores heteronormativos deflagra em cena de rejeição e 
violência contra elas mesmas.

A obra Orlando (WOOLF, 2006, p. 09) inicia-se com o protagonista 
brincando com uma cabeça, no período Elisabetano. Após uma 
fase da vida como nômade, tanto com relação ao espaço, tempo, 
quanto ao gênero, o livro chega ao fim, na modernidade. Eis um 
dos últimos fragmentos da obra: “a duodécima pancada da meia-
noite de quinta-feira, onze de outubro de mil novecentos e vinte 
oito” (WOOLF, 2006, p. 214). Não me parece absurdo estabelecer 
relações entre alguns aspectos da obra citada e o percurso de busca 
de identidade por meio da criação de uma cidade, referenciado nas 
diversas trocas da capital sergipana, que seguiria São Cristóvão e, 
posteriormente, Aracaju.

Nesse jogo de mudança de nomes, locais e identidades, a 
capital abandona o velho, mira-se mais uma vez para o novo. Deixa 
no esquecimento seu primeiro desenho e volta-se para a região 
mais moderna. Difere de Orlando, que mantém em si as memórias. 
No entanto, o movimento, com motivações diversas e valoração, é 
presente na cidade, em Orlando e nas travestis.

O tempo de pesquisa, iniciado em 2014 e finalizado, para o 
término do doutoramento, em 17 de fevereiro de 2018, mostrou-
se suficiente para o levantamento de questões e respostas e 
novas problemáticas. O distanciamento geográfico entre a capital 
paulista, onde se localiza a Pontifícia Universidade Católica de São 
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Paulo, e Aracaju aumentou as lacunas de tempo entre os diversos 
retornos, o que ocorreu também durante o Doutorado Sanduíche. 
No entanto, foi viável e possível manter contatos com as novas 
profissionais e as que residem em Aracaju, principalmente por meio 
de uma informante, chamada Bela (nome que escolhemos juntos).

A construção dos corpos mediante a negação dos 
procedimentos clínicos mostrou-se, ora como resistência à 
patologização, ora à falta de acesso aos serviços de saúde. 
Entendo que ambos os elementos estão imbricados. Portanto, 
a cultura oral dos procedimentos prevalece como possibilidade 
acessível. Aqui, explicito um limite do meu trabalho: o estudo da 
linguagem oral e seus processos de transmissão. Todavia, entendo 
não poder abarcar um fato social na sua totalidade. Deixemos 
para novos estudos, outras pesquisas. Afinal, nada está acabado, 
reconstruindo a fala de Guimarães Rosa (ROSA, 1994, p. 24-25).

Como os andrógenos, desejosos de chegar ao céu, presentes 
na mitologia grega, refletidos no discurso de Aristófanes, em O 
Banquete, de Platão (1966), transformam-se em monstruosidades 
no presente? Entender a lacuna que a presente pesquisa abre 
também poderá gerar outros trabalhos. Entretanto, Leite Jr. 
conduz-nos a refletir por meio de sua obra Nossos corpos também 
mudam: a invenção das categorias “travesti e transexual no discurso 
científico”, valiosa pesquisa a respeito do discurso das ciências 
sobre esses corpos, que está vinculado a mudanças.

O período das pesquisas ocorreu, em maior parte, à noite. 
Certamente, esse fato influencia o sentir. Sentir medo, sentir perigos 
possíveis de serem contornados, encontro com as diversas forças 
repressoras, representadas por seus exércitos de “corpos dóceis” 
(FOUCAULT, 2015), que a tudo olha e cataloga. A intensidade das 
vivências talvez seja percebida. Afinal, nossos ancestrais temiam a 
noite e a escuridão. Embora, hoje, os faróis altos nos pontos das 
travestis cheguem a ser ameaçadores, como aqueles que, por medo, 
receio e/ou desejo, querem a tudo deflorar. A noite prevalecia...
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As travestis, ou parte das pesquisadas, trazem em seus corpos 
questões valiosas, sob minha ótica. Não só a negação da clínica, mas 
também a subjugação e customização das marcas, a capacidade 
de confronto e encontros, mostrando-se nômades, que migram de 
cidade em cidade.

As profissionais do sexo na Europa apresentaram-se com o 
aspecto do nomadismo mais acentuado, quando comparadas com 
as travestis de Atalaia. Excetuando Porto, a constante migração 
apresentou-se comum e com curto tempo de permanência, o que 
podemos atribuir à situação de clandestinidade e oportunidade 
de mercado.

A condição de vulnerabilidade das travestis em Atalaia foi 
evidenciada em vários momentos. Desde a luta por um território à 
vigilância da Força Nacional, ou pela tentativa de homicídio, quando 
atearam fogo à casa de uma delas, com ela dentro.

Aspecto marcante foi a ausência das ONGs nas falas das 
travestis. Essas organizações se mostraram ausentes nesse universo 
ou são negadas pelas travestis. Assim, sem apoio, sob ataques, ora 
de fezes, ora de fogo, seguem na construção dos seus corpos, que 
tanto significam em suas vidas, a ponto de, pareceu-me, colocar 
os aracajuanos em grande desconforto, ao confrontarem-se com a 
possibilidade de que elas possam transformar seus corpos, distante 
do que os demais habitantes esperam.

Pontes, talvez esse seja um sentido fundador desta pesquisa. 
Assim, lancei-me na tentativa de construí-las e espero contribuir 
para que em um horizonte, não muito distante, elas possam escrever 
sobre suas vidas e ocupar espaços, seja na academia, durante o dia, 
nas ruas aracajuanas, sem serem tratadas com violências e/ou em 
outros espaços.
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doBras do FeMinino: 
CorPo, sUBJetividade e resistÊnCia no 

Conto “seM asas, PorÉM”, 
de Marina Colasanti

lilliân alves BorGes1

O presente texto faz parte de uma pesquisa que se encontra 
em fase embrionária. Para o recorte aqui apresentado, o foco será 
a análise da construção do corpo feminino no conto “Sem asas, 
porém”, da escritora Mariana Colasanti, presente no livro Longe 
como o meu querer, publicado pela primeira vez no ano de 1997. 
Esse livro reúne 24 contos que retomam elementos de narrativas 
tradicionais, como os contos de fadas.

Glória Pondé, no livro O renascimento de vênus: a mulher 
na literatura infantil (2018) afirma que: “as narrativas de Marina 
Colasanti propõem a releitura do repertório literário tradicional 
– os contos de fadas – e apontam para a construção de um novo 
modelo de mulher” (PONDÉ, 2018, p. 10). É sobre esse novo modelo 
de mulher, da reelaboração de uma nova subjetividade que vou 
abordar ao longo deste texto.

O conto “Sem asas, porém”, de Colasanti inicia da seguinte 
forma:

Dura aldeia era aquela, em às mulheres não 
era permitido comer carne de aves – não 
fossem as asas subir-lhes ao pensamento. 
Dura aldeia era aquela em que, apesar da 
proibição, voltando da caça ao final da tarde 
e sem nada mais ter conseguido abater, o 

1 Doutora em Estudos literários. 
GP-CNPq GPEA - vice-líder. 
Idealizadora do Experiência Literária. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6954693620758006
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2399-9577
E-mail: curadoriaexperiencialiteraria@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/6954693620758006
https://orcid.org/0000-0003-2399-9577
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marido entregou à mulher uma ave, para que 
a depenasse e a cozesse e fosse alimento de 
ambos. (COLASANTI, 2015, p. 191)

A partir desse início da narrativa, é possível notar a existência 
de uma interdição: as mulheres da aldeia em questão não podem 
comer carne de aves, porque isso poderia dar-lhes asas. O “dar asas” 
é compreendido, por mim, como uma metáfora da possibilidade 
de as mulheres buscarem a elaboração de um pensamento crítico 
sobre as suas condições de existência e de toda a estrutura social 
na qual estão inseridas.

De acordo com Pierre Bourdieu em A dominação masculina: a 
condição feminina e a violência simbólica:

O corpo percebido é duplamente determinado 
socialmente. Por um lado, ele é, até naquilo que 
parece mais natural (seu volume, seu talhe, seu 
peso, sua musculatura, etc.), um produto social, 
que depende de suas condições sociais de 
produção, através de diversas mediações, tais 
como as condições de trabalho (que abrangem 
as deformações e as doenças profissionais 
por ele geradas) e os hábitos alimentares. 
(BORDIEU, 2020, p. 108)

Assim, a primeira interdição é ligada à comida e marca 
um dos primeiros pontos de como o poder patriarcal opera, ou 
seja, sem pensamento crítico, as mulheres não questionam, não 
duvidam, mantendo-se, portanto, dentro de uma a estrutura 
desejada, na qual o corpo da mulher é disciplinado e dócil. Trata-
se da docilização do corpo, muito comum em toda espécie de 
sociedade, mas mais frequente naquelas nas quais alguma forma 
de autoritarismo predomina, como o machismo, por exemplo, na 
sociedade patriarcal. De acordo com Michel Foucault (1999, p. 
118), “[é] dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que pode ser transformado”.
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Mais adiante no conto, há o seguinte excerto: “Mas a mulher só 
olhava para as coisas quando precisava olhá-las. E não precisando 
olhar o céu, não ergueu a cabeça” (COLASANTI, 2015, p. 191).

O corpo feminino, nesse primeiro momento do conto, é 
disciplinado, dócil, pois é constantemente submetido, aproveitado e 
transformado de acordo com as exigências da sociedade patriarcal, 
logo a mulher fala, come, ocupa os espaços e exerce as atividades 
que a ela são permitidas. Pierre Bourdieu afirma que

A dominação masculina, que constitui as mulheres 
como objetos simbólicos, cujo ser (esse) é um 
ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-
las em permanente estado de insegurança 
corporal, ou melhor, de dependência simbólica: 
elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos 
outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, 
atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam 
“femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, 
atenciosas, submissas, discretas, contidas ou 
até mesmo apagadas. (BOURDIEU, 2020, p. 111, 
grifo meu)

A mulher fica relegada ao espaço da casa, submissa, performando 
atividades consideradas do espaço feminino, como: cozinhar, 
costurar, além de não ter a permissão de acesso ao pensamento 
crítico e reflexivo. Isso tudo a mantém dentro de uma ordem social 
de dominação masculina. Nas palavras de Pierre Bourdieu:

A ordem social funciona como uma imensa 
máquina simbólica que tende a ratificar a 
dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a 
divisão sexual do trabalho, distribuição bastante 
estrita das atividades atribuídas a cada um dos 
dois sexos, de seu local, seu momento, seus 
instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo 
o lugar de assembleia ou de mercado, reservado 
aos homens, e a casa, reservada às mulheres. 
(BOURDIEU, 2020, p. 24)
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Observa-se, desse modo, como o poder patriarcal opera por 
meio da disciplina engendrada dentro de um microespaço: o lar, 
o qual determina como deveria ser o corpo feminino e como ele 
deveria se comportar. Em contrapartida, como exposto no início da 
narrativa, ao homem fica reservado o espaço público. É ele quem 
caça, traz a comida para dentro de casa, é o provedor, logo, pode 
transitar sem interdição e censura pelos mais diversos espaços.

Porém, tudo se transforma na narrativa quando essa mulher 
tem acesso à carne de ave e a come:

Mas uma inquietação nova começou a tomá-
la. Interrompia seus afazeres de repente, como 
nunca havia feito. Paradas breves, quase nada. 
Um suspender do queixo, um vibrar de pestanas. 
Um alerta. Resposta do corpo a algum chamado 
que ela sequer ouvia. A agulha ficava parada no 
ar, a colher suspensa sobre a panela, as mãos 
metidas na tina. E a cabeça, cabeça que agora 
se movia com a delicadeza que só um pescoço 
mais longo poderia lhe dar, espetava o ar. 
(COLASANTI, 2015, p. 191)

A mudança inicia no corpo da mulher: os olhos, queixo, mãos, 
cabeça começaram a reagir de forma diferente em sua relação 
com o espaço que o cerca. Seu corpo escuta, de alguma forma, 
um “alerta”. É como se ela dissesse para si mesma em seus 
pensamentos: “há algo de errado comigo, com esse espaço, com a 
minha subjetividade”. A partir disso, os afazeres domésticos ficam 
em suspensão, como a agulha que parece costurar o ar com os novos 
pensamentos, os quais são elaborados por essa nova mulher, uma 
mulher que sente em seu corpo o poder, a vontade e a necessidade 
de questionar a estrutura na qual está inserida, bem como o sistema 
disciplinar que “dociliza” seu corpo. Essa mulher percebe que pode 
ocupar outros espaços e não precisa ficar enclausurada dentro de 
casa, obediente. Ela começa a compreender, portanto, que pode e 
deve ser dona de seus próprios desejos físicos e intelectuais.
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Assim, ao provar o alimento da carne de ave, a mulher realiza 
uma dobra, o exterior e interior juntos, comungando, inseparáveis, 
elaborando uma nova subjetividade. Ao explicar os processos de 
subjetivação da teoria foucaultiana, Gilles Deleuze elucida que há 
neles a experiência da dobra: “não é um desdobramento do Um, 
é uma reduplicação do Outro. Não é uma reprodução do Mesmo, 
é uma repetição do Diferente. Não é a emanação de um EU, é a 
instauração da imanência de um sempre-outro ou de um Não eu” 
(DELEUZE, 1991, p. 105).

Entendo que ocorre, nesse momento, na narrativa, associado à 
experiência da dobra, um processo de dessubjetivação, a partir do 
qual o sujeito feminino rompe, se destitui do lugar social e histórico 
imposto pela sociedade patriarcal e inicia a reelaboração de uma 
nova ordem para o seu corpo dentro desta estrutura. Há, desse 
modo, a construção de uma nova subjetividade.

Sobre a noção de subjetivação, Giorgio Agamben (2009), 
amparado em Foucault, elucida que em todo processo de 
subjetivação há implicitamente um processo de dessubjetivação; 
assim, são processos recíprocos, que ocorrem simultaneamente. Por 
dessubjetivação, Michel Foucault no texto “Conversa com Michel 
Foucault” (2010), esclarece que tudo aquilo que “tem por função 
arrancar o sujeito de si próprio, de fazer com que não seja mais ele 
próprio ou que seja levado a seu aniquilamento ou à sua dissolução. É 
uma empreitada de dessubjetivação” (FOUCAULT, 2010, p. 291).

Ainda sobre o que concerne aos processos de dessubjetivação 
e subjetivação, menciono a reflexão da pesquisadora Maisa Barbosa 
da Silva Cordeiro no livro Escritoras brasileiras e a literatura infantil 
(2020), no qual afirma que “nos contos de Marina Colasanti, as 
personagens se reelaboram ao longo das narrativas, entrando em 
conflito seja com suas crenças, seja com sua família, ou com o grupo 
social no qual estão inseridas” (CORDEIRO, 2020, p. 135).

A reelaboração dessa nova subjetividade, mencionada por 
Cordeiro, pode ser averiguada também no seguinte excerto do conto:
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Talvez levada por aquele breve sacudir de cabeça 
começou a olhar para os lados. Olhava para o 
lado esquerdo, demorava-se, imóvel. E, súbita, 
voltava-se para o lado direito. 
[...]
E assim um dia aquela mulher para a qual ninguém 
olhava olhou o céu. Sem que tivesse chovido ou 
fosse chover. Sem que houvesse relâmpagos. Sem 
que sequer houvesse nuvens ou o tempo fosse 
mudar, ela olhou o céu. (COLASANTI, 2015, p. 192)

No trecho citado, a mulher, que sempre esteve com a cabeça 
abaixada, olhando somente para o que diziam que ela poderia 
olhar; agora, levanta a cabeça, olha para o céu. O céu é analisado, 
por mim, como um símbolo de libertação de um corpo até 
então disciplinado e dócil; e é um macroespaço que se opõe ao 
microespaço do lar que a enclausurava e docilizava.

Importante mencionar também a presença recorrente de léxicos 
advindos do verbo “olhar”: “olhando”, “olhar”, “olhava” e “olhou”. 
Marilena Chauí, no ensaio “Janela da alma, espelho do mundo”, 
realizou um percurso analítico sobre a relevância do olhar para a 
compreensão e elaboração do mundo e a estudiosa afirma que: 

Ver, assim como tocar ou mover-se, “não é 
uma decisão do espírito”, não nasce do “eu 
penso”, enunciado pela “coisa que pensa”, mas 
origina-se do corpo como um sensível que, 
silenciosamente, diz “eu posso”. A visão se faz 
no meio das coisas e não fora delas. Ali onde um 
visível se põe a ver e se vê vendo, ali, “como a 
água mãe no cristal”, persiste a carne do mundo, 
a indivisão irredutível do sentiente e do sentido” 
(CHAUÍ, 1988, p. 59)

A mulher, então, a partir desse movimento contínuo do olhar, 
nota o nascer de um novo movimento em seu corpo e começa a 
buscar, questionar, refletir sobre si e o mundo, despertando para 
uma nova existência. Pondé elucida que
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os perfis de mulher desenhados por Colasanti não 
valorizam os mitos de dependência, fragilidade, 
pureza e amor maternal que configuravam a 
imagem do feminino, na sociedade burguesa 
tradicional, por meio da mãe renunciadoras, 
ligada à família e à Igreja. (PONDÉ, 2018, p. 76). 

Há, portanto, uma quebra com esse modelo patriarcal do 
feminino, já que a mulher do conto de Colasanti resiste e, ao 
resistir, constrói para si uma nova identidade, a qual é marcada pela 
sensação de liberdade e independência. Importante ressaltar que 
Colasanti resgata estruturas dos contos de fadas, mas se contrapõe, 
na medida em que, neles, o sistema patriarcal é representado 
insistentemente.

Prosseguindo a análise da narrativa, é possível constatar que 
a mulher, ao olhar para o céu, vê aves migrando para o Sul: “Olhava, 
pois para o alto, quando um bando das aves passou sobre a casa 
rumo ao Sul” (COLASANTI, 2015, p. 192). Essa mulher, então, assim 
como as aves, decide migrar para o Sul, não com asas, já que não 
as tem, mas com os próprios pés, caminhando, abandonando 
o espaço da casa e a relação de dominação e submissão a que 
estava atrelada, dessubjetivando-se do papel exclusivo de esposa, 
cuidadora, do lar e sujeito submisso e interditado; nesse movimento 
de dessubjetivação, ela acaba por assumir nova subjetividade.

Conforme mencionei anteriormente, ao resistir, a mulher 
subjetiva-se em um novo “eu” e busca elaborar para si um novo 
modelo identitário para si e é por isso que caminha com seus pés, 
em direção a uma nova vida e, com isso, ter melhores condições 
de alimento e um novo espaço para viver, no qual ela pode se 
dizer no mundo, conforme pode-se constatar no último parágrafo 
da narrativa:

O vento batia os longos panos de saia, 
estalava as asas franjadas do seu xale. Não 
ela não voou. E como poderia? Saiu andando, 
apenas. Escura como a tarde, acompanhando 
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seu próprio olhar, saiu andando para a 
frente, sempre para a frente, rumo ao Sul. 
(COLASANTI, 2015, p. 192)

Para finalizar, enfatizo importância da escrita de Marina 
Colasanti, no que se refere à uma reflexão sobre a relação de poder 
inerente à elaboração de gênero, além de possibilitar a construção 
de uma educação feminista, pois suas narrativas oportunizam 
aos seus leitores um mergulho em questões existenciais, sociais e 
políticas, já que a autora tenta desconstruir paradigmas arraigados 
de nossa sociedade, realizando uma “construção histórica da 
mulher” (PONDÉ, 2018, p. 105), especialmente, quando se trata 
de textos literários – contos de fadas – que possuem na recepção, 
primordialmente, as crianças. Corroborando minhas reflexões 
sobre esse aspecto, menciono Bell Hooks, no livro O feminismo é 
para todo mundo: políticas arrebatadoras:

A literatura infantil é um dos locais cruciais para a 
educação feminista, para conscientização crítica, 
exatamente porque crenças e identidades ainda 
estão sendo formadas. E, com muita frequência, 
os pensamentos retrógrados sobre gênero 
continuam sendo a norma nos parquinhos. 
(HOOKS, 2018, p. 46)

A relevância, portanto, de trazer narrativas que rompam 
barreiras machistas, de conceitos patriarcais e misóginos se faz cada 
vez mais urgente em nossa sociedade, porque a todo momento, 
infelizmente em nosso país, há inúmeras tentativas que surgem no 
intento de fazer com que muitas das barreiras metafóricas e reais, 
quebradas por nós mulheres, sejam, de alguma forma, reerguidas, 
tentando nos manter no espaço opressor do: “bela, recatada e do 
lar”. Porém, assim como Colasanti e a mulher de seu conto, nós, 
mulheres, seguimos resistindo, olhando para o céu, voando com 
nossos pés e mentes em busca de performar o maior número de 
papeis possíveis em nossa sociedade. 
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CorPo ardento eM CÍrCUlos de danÇa oU 
rePresentaÇÕes do CorPo FeMinino eM UM 

Conto de Jarid arraes

Marineia liMa Cenedezi1

“Queria ter essas / mãos / que escrevem / a 
caligrafia da resistência / (...) / essas mãos / 

de quem costurou / buracos de bala / (...) / 
transformou / choro em / vinho / (...) / botou 
fogo em tudo / e pôs o corpo / ardendo / em 

círculos / de dança”.
Jarid Arraes

“Se não posso dançar, não quero fazer parte 
da sua revolução”.

Emma Goldman

“A mais inocente das danças deslocaria as 
prisões domiciliares, como se diz em francês, 

as residências vigiadas, essa dança muda 
de lugar, ela muda, sobretudo, os lugares. 

Depois de sua passagem, já não se reconhece 
mais o local”.

Jacques Derrida

Tomando como ponto de partida o modo como se opera 
a noção de corporalidade, num viés feminino, com particular 
ênfase nas contribuições de Elódia Xavier, bem como o modo de 
configuração da realidade mediada pela subjetividade que constitui 
a narrativa, segundo o pensamento de Theodor W. Adorno, e 
reflexões críticas de estudiosos da escrita literária contemporânea, 
propomos, neste estudo, um exercício de leitura de um conto de 
Jarid Arraes, em que buscamos modelizar representações do corpo 

1 Doutoranda PGELI/UNESP. 
GP-CNPq GPEA. GP-CNPq GPEA.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3034004395156494
E-mail: mari.cenedezi@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/3034004395156494
mailto:mari.cenedezi@gmail.com
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feminino. O procedimento analítico parte da forma narrativa, isto é, 
da maneira como a autora estrutura o texto e como essa estrutura 
mobiliza ou propõe uma reflexão crítica sobre a constituição de 
uma personagem que reflete o corpo da mulher mediante vínculos 
atrelados aos efeitos da colonialidade, mas, ao mesmo tempo, 
aponta para a fuga desses vínculos como forma de descortinar um 
caminho que conduz à libertação de um padrão de relações de 
poder que opera pela naturalização de hierarquias de gênero.

A escritora cearense Jarid Arraes, autora do conto que 
selecionamos para a composição deste estudo, desenvolve 
em suas manifestações literárias um viés de representação de 
mulheres. A proposição temática reiterada na sua ficção age 
como uma construção de relação com personagens inspiradas em 
múltiplos perfis de mulheres reais, que contradizem estereótipos 
femininos, historicamente construídos por narrativas eurocêntricas 
que persistem na organização nossa cultura, tendo suporte 
e fundamento na colonialidade, entendida como um projeto 
civilizatório, um modo de vida.

Se, antes, a realidade e as identidades femininas pareciam 
ameaçadas pela força das realidades convencionais, construídas 
ficcionalmente no jogo das convenções de matriz colonial que 
foram marcadas, dentre outras, pelas diferenças hierarquizadas 
de gênero, aprisionando mulheres e tolhendo seus movimentos, 
Arraes faz parte do coro de autoras que deram um passo além na 
representação da mulher, desenhando outras trajetórias, que pela 
potência da criação literária alcançam outros nexos de sentido ao 
expressar os limites da representação diante de outras realidades.

Em Literatura brasileira contemporânea: um território 
contestado (2012), Regina Dalcastagnè problematiza esse aspecto 
acerca da representação literária mediante um mapeamento de 
romances produzidos no Brasil, publicados entre a última década 
do século XX e a primeira, do século XXI. Nesse inventário crítico, 
são discutidos componentes que circundam autoria, narrador, 
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tempo, espaço, e problematizados numerosos dilemas que 
subjugam e fomentam a produção literária atual. Os resultados 
provocam desconforto, pois constatam que a literatura 
contemporânea brasileira, publicada no período observado, foi 
escrita hegemonicamente por homens, em sua maioria, brancos 
intelectualizados, pertencentes à classe média e moradores 
da região sudeste do Brasil. O mesmo ocorre em relação às 
personagens que assumem papel importante na narrativa.

Nos escritos de Jarid Arraes, conforme observaremos, 
encontramos elementos que operam para a desconstrução desse 
sistema de representação das personagens, problematizado 
na pesquisa supramencionada, o qual vinha sustentando a 
institucionalização da literatura, segundo Dalcastagnè (2012) e, 
também, conforme contribuições de Elódia Xavier, que apresenta um 
percurso de investigações consistentes em torno das narrativas de 
autoria feminina no âmbito da literatura brasileira contemporânea. 
Uma delas é Que corpo é esse? O corpo no imaginário feminino 
(2021), referência centrada na proposição teórica da noção 
de corporalidade e no exame crítico da matéria literária que 
operacionaliza a caracterização corpórea, num viés feminino.

No estudo de Xavier (2021), encontramos, dentre outros aspectos 
relevantes para nossa análise que trataremos mais adiante, um 
olhar crítico que concede tratamento especial ao lugar de fala de 
autoras no sistema de desconstrução dos estereótipos femininos, 
privilegiados pela tradição literária, a fim de permitir deslocamentos 
de corpos que ressignificam a condição de opressão vivenciada por 
personagens femininas. A título de ilustração, Xavier (2021, p. 100) 
afirma que “[a] narrativa de autoria feminina, da década de 90 para 
cá, vem apresentando protagonistas mulheres que passam a ser 
sujeitos da própria história, conduzindo suas vidas conforme valores 
redescobertos através de um processo de autoconhecimento”.

A nosso ver, Jarid Arraes faz coro com autoras dessa narrativa 
de autoria feminina observada por Xavier, já que a autora negra 
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e feminista demonstra consciência em torno dessas questões ao 
colocar sua escrita como profundamente política, na medida em 
que trabalha para interferir na ordem social, funcionando como um 
antídoto feminista contra a exclusão das realidades femininas que 
tomou conta da literatura brasileira.

Em texto crítico de apresentação do seu primeiro livro em 
prosa, o romance As Lendas de Dandara, Arraes (2016) argumenta 
que sua literatura é criada a fim de cumprir o papel de contar 
histórias que a tradição tenta apagar, mas que sobrevivem, 
representam e inspiram mulheres. Ademais, destaca que suas 
narrativas merecem ser contadas, porque estando ao alcance 
de mais leitoras, podem interferir afirmativamente na realidade 
delas. Já na segunda obra em prosa, Redemoinho em dia quente 
(2019), a autora reúne trinta contos, todos protagonizados por 
mulheres do sertão cearense. Tratam-se de narrativas que abrigam 
representações de mulheres que habitam o espaço sertanejo 
e desmitificam fantasias dominantes sobre representação do 
feminino e da territorialidade.

Reconhecendo-se como negra, feminista e militante no campo 
literário, a autora de Redemoinho em dia quente, vê na sua escrita o 
caminho para colocar na cena literária os dilemas das experiências 
das personagens femininas relegadas à margem no sertão do Ceará. 
Desse modo, percebemos, nessas narrativas e no discurso crítico 
da autora, a preocupação, sobretudo, com a representação das 
identidades femininas e com a construção do espaço sertanejo. A 
forma de representar a mulher e o sertão se dá num movimento 
de recuperação e renúncia do modelo. A contística jaridiana 
inclui na tradição realista um referente novo e coloca diante dos 
olhos do leitor uma nova leitura do espaço sertanejo pela ótica 
da mulher local. O sertão cearense, por exemplo, espaço onde 
são ambientados os contos da autora, não é descrito de modo 
estereotipado, tampouco as personagens que, embora tenham 
em comum a situação de vulnerabilidade social, não são clichês, 
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conforme destacou a própria autora, em 2019, durante a Feira 
Literária Internacional de Paraty (FLIP), onde aconteceu o primeiro 
lançamento da sua obra contística. Nesse evento, a autora afirmou 
que muitas mulheres que ocupam determinados espaços não têm 
a oportunidade de contar a própria história. Assim, emergiu a ideia 
de registrar suas vivências nos contos, atitude reconhecida por ela 
como uma experiência política.

Nessa perspectiva, nota-se que a autora estabelece um diálogo 
instigante com o pensamento feminista, que tem assumido um 
papel de questionador dos valores históricos e literários patriarcais. 
Em Lugar de fala (2019), Djamila Ribeiro, ao refletir sobre os 
saberes produzidos pelos grupos historicamente discriminados, 
defende que esses saberes são contradiscursos relevantes e, para 
além disso, são lugares de potência e de configuração do mundo 
por outros olhares e geografias. Para a filósofa, as narrativas das 
pessoas que foram forçadas ao lugar do “Outro” visam trazer 
conflitos necessários para a mudança. Tal afirmação, conforme 
observamos, coaduna-se com as considerações de Jarid Arraes 
sobre o propósito de suas narrativas, as quais reverberam os 
valores discutidos por Ribeiro (2019).

Além disso, considerando as reflexões críticas de Beatriz 
Resende (2014), demonstradas no ensaio Possibilidades da nova 
escrita literária no Brasil, podemos depreender que Arraes integra 
o grupo de representantes que expressam novas subjetividades, 
afirmando-se no quadro da produção artística em geral e 
literária em particular. Resende (2014) afirma, com cautela, 
que as narrativas desses representantes se inserem nesse novo 
contexto que se configura, o qual não é apenas político, mas ético 
e estético. Desse modo, articulam-se com a noção conceitual 
de “ética das possibilidades”, referindo-se ao conceito proposto 
pelo antropólogo Arjun Appadurai, que o define como “modos de 
pensar, sentir e agir que aumentam os horizontes de esperança, 
que expandem o campo da imaginação, que produzem uma maior 
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equidade no que chamei a capacidade de aspirar e que alargam 
o campo de cidadania informada, criativa e crítica” (APPADURAI 
apud RESENDE, 2014, p. 11).

Por intermédio das contribuições do antropólogo Arjun 
Appadurai, Resende (2014, p. 15) observa que junto a força estética 
que buscam os escritores da literatura contemporânea vem o 
desejo de uma “política da palavra”. Esta, a nosso ver, é verberada 
tanto nos textos em prosa (contos e romance) quanto em versos 
(cordéis e poemas) de Jarid Arrares. Tais produções apontam 
para a resistência contra o apagamento da mulher, decorrente 
do machismo e/ou do racismo tão impregnados em nosso 
retrato histórico, sociológico e cultural. A autora coloca em cena 
personagens que buscam resistir à hegemonia patriarcal, romper 
paradigmas e servir como inspiração para atravessar as fronteiras 
do espaço social e da hostilidade que lhes eram destinados e, com 
isso, não ter a sua imagem, por vezes apagada.

A construção metafórica situada na epígrafe que abre o 
nosso estudo – fragmento do poema de Jarid Arraes, dedicado 
à Conceição Evaristo e à Amelinha Teles, colhido do seu livro 
de poesia Um buraco com meu nome (2018) –, que é a da 
caligrafia da resistência sobre o corpo ardente, entendido como 
o corpo feminino, interessa sobremaneira para a discussão que 
aqui propomos, pois coloca em relevo a ideia de resistência e 
de consciência propiciadas pela literatura. E, destacamos, tal 
consciência não é afável, ao contrário, sendo uma espécie de 
caligrafia de resistência sobre o corpo feminino, muitas vezes 
dilacerado e inflamado, essa consciência, que a literatura jaridiana 
busca promover, é perfurante, traz dores, contamina.

Em entrevista, dada na época do lançamento do seu livro de 
poemas, Jarid Arraes ressaltou que essa caligrafia da resistência, 
presente tanto na sua produção literária quanto na das autoras que 
a inspiram, “é nossa insistência, nossa criatividade, nossa resiliência, 
nossa força, nosso sofrimento e nossa festa em escrever a História, 
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a literatura e as estratégias para construir uma coisa outra, um 
mundo outro” (SILVA et al., 2018, s.p.).

Nesse sentido, a perspectiva crítica como visada pela literatura, 
marcada por essa caligrafia da resistência, uma “politica da 
palavra”, faz parte da própria concepção de literatura que Jarid 
Arraes procura narrar e reverberar para além do texto literário. É, 
portanto, essa dimensão do corpo ardente em círculos de dança, 
do corpo inflamado, perfurado a bala, mas costurado, restaurado, 
porque resiste à violência em busca da libertação das tradições 
perfurantes, que pretendemos observar em um de seus contos e 
que buscamos demonstrar neste exercício de leitura.

Pretendemos pensar o conto jaridiano a partir de uma estratégia 
formal, que é um dos procedimentos de construção da narrativa 
moderna, pensando na forma de organização da linguagem que 
projeta um olhar que se pretende crítico para a realidade.

No conto em questão, esse tratamento crítico da realidade 
não se trata, como discute Karl Erik Schollhamer, em Ficção 
Brasileira Contemporânea (2009), de pensar uma retomada ou uma 
revigoração do Realismo do século XIX e dos seus pressupostos 
formais, mas de uma articulação do olhar da realidade que se 
pretende crítico a uma forma que oporecionaliza esse olhar para 
a realidade. Para ampliar esse pensamento, trazemos para pensar 
conosco Theodor W. Adorno com seu ensaio “Posição do narrador 
no romance contemporâneo”.

Na maneira como organiza o seu pensamento em relação à 
nova forma do romance enquanto gênero – que ele define como 
contemporâneo, considerando o seu tempo de fala, mas que, nos 
dias atuais, pode ser entendido como romance moderno –, Adorno 
(2012) dá-nos uma ideia clara acerca do tratamento crítico da 
realidade que intencionamos observar no conto de Jarid Arraes e 
relacionar com a coporalidade feminina que a autora representa.

O filósofo frankfurtiano pondera o fato do realismo do século 
XIX não ser satisfatório para representar o indivíduo do século XX. 
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Contrapondo-se à visão de Georg Lukács, Adorno (2012) compreende 
a representação literária realista como um efeito que encobre os 
conflitos sociais, ao invés de fomentar a tomada de consciência a 
respeito deles, conforme pode-se constatar na sua célebre frase: 
“se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer 
como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um 
realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas a 
auxilia na produção do engodo” (ADORNO, 2012, p. 57).

Esse pensamento aponta para a ideia de que os autores da 
modernidade pretendem criar um novo conceito ampliado de 
realismo, não se trata da ideia de que eles são antirrealistas, pelo 
contrário, são mais realistas do que o realismo ingênuo que a filosofia 
luckacsiana quer defender. Na perspectiva adorniana, quando há 
uma tomada de consciência sobre a ideia de que o realismo não é 
totalmente verdadeiro, o indivíduo aproxima-se mais da realidade, 
distancia-se da objetividade, acerca-se do subjetivismo, desencanta-
se e procura outras formas que melhor se ajustem ao modo de ver 
e sentir do indivíduo moderno autodesvelado.

O teórico de Frankfurt repreende a afeição dos autores ao que 
ele designa como realismo da exterioridade: “Quanto mais firme o 
apego ao realismo da exterioridade, ao gesto do ‘foi assim’, tanto 
mais cada palavra se torna um mero ‘como se’, aumentando ainda 
mais a contradição entre a sua pretensão e o fato de não ter sido 
assim” (ADORNO, 2012, p. 58).

Em outras palavras, o que Adorno intitula de realismo da 
exterioridade pode ser entendido como um realismo aprisionado 
na descrição fidedigna da ação humana frente a circunstâncias 
conflituosas que não adentra na subjetividade, espaço interior 
de reunião das tensões oriundas dos eventos traumáticos das 
condições histórico-sociais. Desse modo, o filósofo defende que é 
preciso transformar a linguagem a fim de extrair uma realidade que 
não se afeiçoe à objetividade da narração.
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De acordo com os critérios de qualidade estética estabelecidos 
pelo filósofo, não é possível que uma obra literária possa ser 
entendida clara e objetivamente. A complexidade da composição 
formal inviabiliza uma leitura superficial do panorama de relações 
traumáticas abordadas na produção textual. A falta de síntese 
desses eventos traumáticos impede quaisquer tentativas de 
entendimento imediato do texto. Convém destacar que o leitor 
europeu estava muito aclimatado a um tipo de escrita que se 
reproduz em vários autores, com o enredo tradicional, com o relato 
de fatos envolvidos na trama, mas, do ponto de vista filosófico 
adorniano, o romance do século XX precisaria se preocupar com 
a forma, como o que não tem possibilidade de ser representado por 
meio do relato. Para ele, havia pouca atenção dada à forma e aos 
desafios da forma. Seria fundamental, portanto, concentrar-se na 
forma e balançar as convicções do leitor apaziguado.

Como se pode ver, na proposição crítica adorniana, esse modo 
de pensar o tratamento da realidade articulado à composição 
formal equaciona as relações entre ética e estética centradas na 
nova forma do romance moderno enquanto gênero. Todavia, para 
a discussão que aqui estamos empreendendo, deslocamos esse 
paradigma interpretativo adorniano e o transpomos para o gênero 
conto no contexto literário brasileiro. Intentamos, pois, incorporar 
a crítica de Adorno (2012) à tessitura narrativa jaridiana.

Veremos que, no conto observado, a representação objetiva e 
totalizante da realidade não se sustenta. A ideia de objetividade não 
existe externamente sem a mediação da subjetividade da narradora. 
Perceberemos que essa narrativa se constrói de uma forma muito 
peculiar para o gênero conto, e que essa forma de organização da 
narrativa, firmada no paradigma de representação da realidade que 
adentra na subjetividade – espaço interior de reunião das tensões 
oriundas dos eventos traumáticos das condições histórico-sociais –, 
operacionaliza uma reflexão crítica para pontos de vista que estão 
presos a vínculos sociais quando observam o corpo feminino. Este 
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é o drama do eixo narrativo, dentro do qual encontramos um corpo 
feminino que resiste aos olhares caluniadores do corpo feminino. 
Com isso, propomos um alargamento do olhar analítico, trazendo 
para discussão aspectos referentes à corporalidade feminina, 
tendo como base precípua as contribuições de Elódia Xavier sobre 
representações do corpo.

Xavier (2021) reúne onze tipologias do corpo feminino, 
respectivamente, corpo invisível, corpo subalterno, corpo 
disciplinado, corpo imobilizado, corpo envelhecido, corpo refletido, 
corpo violento, corpo degradado, corpo erotizado, corpo liberado 
e corpo caluniado. Dentre essas tipologias, para fundamentar a 
nossa análise, consideramos as duas últimas, a do corpo liberado 
e a do corpo caluniado, pensando o seu funcionamento no conto 
de Jarid Arraes.

O corpo liberado, segundo Xavier (2021), é uma tipologia 
típica da pós-modernidade, remetendo ao pensamento de 
Zygmunt Bauman sobre a impossibilidade de identidades fixas na 
contemporaneidade, tais como eram no passado. Na perspectiva 
do sociólogo polonês, segundo Xavier, as ideias de fixação, nas 
quais muitos foram educados, não têm mais vigência na atualidade. 
Dentro dessa concepção, o corpo liberado é percebido, então, 
como um corpo feminino que recusa a identidade fixada pelo 
sistema. Nesse sentido, esse corpo constrói uma nova postura 
e recusa a acomodação num modelo tradicionalista, a fim de 
conquistar sua liberdade, tornando-se, com efeito, um corpo 
liberado das amarras patriarcais.

A autora pondera que, a partir da última década do século 
XX, a literatura de autoria feminina vem colocando em cena 
personagens femininas que inauguram um perfil inovador. 
As narrativas literárias mais atuais apresentam mulheres 
protagonistas que assumem o papel de sujeitos que definem sua 
própria realidade, estabelecem sua própria identidade, conduzem 
suas vidas de acordo com os valores que redescobrem. Nas 
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palavras de Xavier (2021, p. 100), “Este processo é exatamente 
o conteúdo da narrativa, que nos leva da personagem enredada 
nos “laços de família” ou nas próprias dúvidas existenciais à 
personagem, enfim, liberada”. Desse modo, entendemos com 
Xavier que o corpo liberado subverte a ordem historicamente 
reiterada na tradição literária.

Já com relação ao corpo caluniado, a autora reflete que 
não se trata apenas de mais uma tipologia corpórea, mas 
também de um tema bastante atual, o da calúnia, o qual tem 
sido representado magistralmente na ficção contemporânea. No 
enfrentamento crítico da obra Infâmia, de Ana Maria Machado, 
por exemplo, Xavier (2021) observa que esse tipo de corpo está 
relacionado à difamação de uma mulher por seu próprio esposo, 
revelando marcas próprias do relacionamento abusivo. Ressalta, 
então, que tal corporalidade é resultado da violência de gênero. 
Nessa tessitura, compreendemos que a ordem que rege o corpo 
caluniado problematiza a violência que impele o controle imposto 
à mulher pela dinâmica patriarcal, a qual institui normatizações 
que devem ser seguidas à risca. E a mulher que não se submete 
ao jugo da ordem patriarcal entra no processo de demonização, 
sendo massacrada pelas mais diversas violências simbólicas, como 
tortura psicológica, ofensa da honra, falsa acusação.

Representações do corpo feminino no conto “Boca do povo”
Passamos, então, às observações sobre o conto de Jarid 

Arraes. “Boca do Povo” é o título do conto que integra a coletânea 
Redemoinho em dia quente. Este livro, publicado originalmente em 
2019, ganhou no mesmo ano, na categoria de contos, o Prêmio 
Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de Literatura; em 
2020, foi laureado com o Prêmio Literário Biblioteca Nacional, além 
de ter ficado entre os cinco finalistas do Prêmio Jabuti. O exercício 
de leitura aqui proposto será averiguar a possibilidade de encontrar, 
a partir dos fundamentos discutidos, alguns aspectos que podem 
determinar a constituição do conto jaridiano.
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Uma menina, narradora e filha da personagem observada, é a 
voz que imprime uma dimensão subjetiva à história. Narrado em 
primeira pessoa, o fio de enredo se concentra nas observações 
direcionadas à postura de uma mulher, aos espaços que ela circula 
e às relações que estabelece com seu meio.

Essa perspectiva já aponta para uma possível explicação do 
título, que sugere o tema da calúnia e que não deixa de ter sentidos 
ambiguamente mesclados: a pouca importância do assunto que, 
no entanto, contém um grau de crueldade, já que os sentidos que 
aparecem na superfície da enunciação são oriundos de calúnia. Esta 
entendida como falares, emitidos pela da boca do povo, fundados 
na dinâmica patriarcal que institui normatizações do controle do 
corpo feminino. Trata-se de juízo pejorativo, pois o povo acaba 
por condenar perversamente certos espaços e mulheres que neles 
circulam. Isso tem a ver com o uso da expressão “boca do povo” fora 
da ficção, que é popularmente utilizada com o sentido de assunto 
de fofoca, alvo de falatório, boato que se espalhou.

Tomando essas questões articuladas ao modo como a narrativa 
se compõe, consideramos que a forma do conto jaridiano se 
aproxima do paradigma narrativo defendido por Adorno (2021). 
Um dos pontos peculiares observados nessa construção é o fato 
de remeter a chaves modernas, vanguardistas, pois o conto é 
estruturado de forma fragmentária. Sua composição é similar a 
uma espécie de dicionário a definir palavras, formada por quatro 
verbetes, respectivamente, “bar”, “tia”, “cachaça” e “quenga”.

Cada palavra solta, então, como no dicionário, é acompanhada da 
classe gramatical e do gênero a que pertence (substantivo feminino / 
substantivo masculino) e de acepções enumeradas. Vejamos o quarto 
verbete, “quenga”, que também é o que fecha o conto:

quenga 
substantivo feminino 
1. mulher que tem as unhas muito compridas, 
que usa batom muito chamativo, que usa a cor 



330

O cOrpO em cena

vermelha, que anda batendo o salto como se 
fosse cavalo, que não vai nas reuniões de pais 
e mestres e tem perfume muito doce ou muito 
forte ou usa muito perfume mesmo.
2. mulher que, segundo minha mãe, pode ser 
qualquer uma.
3. o que minha mãe, de acordo com a boca do 
povo, parece ser. (ARRAES, 2019, p. 29):

Tomando a reflexão adorniana sobre os modos de 
representação do real, identificamos, na composição desse 
conto, um desmonte da estrutura da narrativa clássica. Nota-se 
que sua construção se dá de maneira bastante peculiar. Há uma 
precariedade no narrar, a representação objetiva e totalizante da 
realidade não é sustentada na narrativa. A ideia de objetividade 
só passa a existir, a partir da mediação da subjetividade da 
menina que narra a história. O ato de narrar vincula-se, assim, à 
forma artística que implica um trabalho no qual se entrecruzam 
liberdade, originalidade e capacidade de síntese da autora.

Arraes se atenta à questão psicológica. Há uma inserção de 
motivações psicológicas na ação da narradora, que reflete o modo 
como ela recebe as impressões do mundo. E a escritora organiza 
tais impressões de forma que implique uma coerência interna 
dos pensamentos daquela personagem e, consequentemente, 
da narrativa. A forma fragmentária, portanto, está visceralmente 
relacionada ao tema do conto, à ótica do indivíduo que não 
consegue apreender o seu entorno de forma linear, objetiva e total, 
mas vai tentando construir sentido, organizando os fatos a partir da 
sua subjetividade.

Nesse conto, é exemplar o recorte de um instantâneo, 
discutido por Julio Cortázar em Alguns aspectos do conto (2006). 
Observamos um recorte de uma cena que conduz à noção de 
limite, própria do conto breve. Em uma página e meia desse conto 
narrado em primeira pessoa, o que o leitor visualiza é exatamente 
a ótica do indivíduo que narra, uma menina. Sua subjetividade é 



331

O cOrpO em cena

marcada por intermédio do seu repertório vocabular em formato 
de dicionário, como se tivesse construído um dicionário pessoal, 
a partir da leitura da história de sua própria vida familiar. E essa 
produção linguística é feita de modo a se aproximar de uma 
tarefa escolar praticada pela criança: ela organiza um conjunto 
de quatro vocábulos que são palavras-chave nos acontecimentos 
da sua vida cotidiana, estruturada numa ordem convencionada, e 
que fornece, nessas definições, informações sobre o movimento 
do corpo da mãe.

Essa compilação de verbetes se dá num movimento que não 
é feito a partir da cópia de definições encontradas no dicionário 
tradicional, mas por meio de referências que ela observa, dada por 
um povo sobre o corpo feminino, e o corpo mais próximo que a 
menina mira, com base no que sai da boca do povo é o corpo da 
própria mãe.

O corpo da mãe, portanto, é a unidade essencial do conjunto 
de quatro partes que estruturam o conto, e tais partes trazem 
significados subjacentes que levam à razão ambígua de ser do título 
“Boca do povo”, expressão essa que adverte o leitor de que é nela 
que se poderá encontrar uma mensagem plausível naturalmente 
reproduzida por uma visão, embora infantil (da criança), desprovida 
de ingenuidade, munida de dúvidas, pois, através dela, imbricam-
se outras duas visões diametralmente opostas sobre o papel da 
mulher. A primeira, desenvolve-se por intermédio da manutenção 
de pressupostos do discurso falocêntrico sobre o corpo feminino e 
onde deve ser o seu lugar (visão do povo), e, na segunda, assinala-
se um deslocamento para o discurso de matriz feminista sobre a 
corporalidade feminina e o seu lugar (visão da mãe), como podemos 
observar no turno de vozes perfeitamente marcadas no recorte 
citado “de acordo com a boca do povo” e “segundo minha mãe” 
(ARRAES, 2019, p.29).

Sobre o tratamento dado ao tema, merece realce a observação 
de que o conto em análise se limita a uma situação, cujos 
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significados não são restritos a si, pelo contrário, atuam no leitor 
promovendo uma espécie de “abertura” (CORTÁZAR, 2006), em 
direção a algo que vai além do que o texto mostra visualmente. 
O conto rompe seus próprios limites e reverbera algo maior 
relacionado à ordem social, histórica e cultural do que conta a 
simples história. Diante disso, observamos um olhar crítico para a 
violência impulsionada pelo controle do corpo feminino.

O tratamento do corpo da mãe, no conto jaridiano, remeteu-
nos inicialmente ao conceito de corpo caluniado proposto por 
Xavier (2021). Associamos essa tipologia corporal à difamação 
da mãe da narradora, pelo povo de sua comunidade. As marcas 
próprias da violência de gênero são reveladas pelo discurso do povo 
que demoniza a mãe, acusando-a de ser uma “quenga”, nome que 
carrega sentido pejorativo no contexto que o envolve. A narradora, 
então, projeta o dizer do povo que move a personagem mãe para 
o interior de um estereótipo de mulher que não é marcado pelos 
atributos patriarcalmente associados ao corpo feminino: bela, 
recatada e do lar. O primeiro atributo referindo-se à forma física 
que se adequa às normatizações em vigor; o segundo, à sexualidade 
reprimida em prol da moralidade e dos bons costumes, mas também 
em disparidade à sexualidade indomada do homem; e a terceira, à 
clausura na esfera doméstica, em distinção ao imaginário dever do 
homem de circular nos espaços de poder e de entretenimento.

Os elementos que compõem a materialidade discursiva, no 
conto, sugerem um corpo feminino marcado pela impureza por 
não se adequar as normas que vigoram na dinâmica patriarcal. 
A maternidade solo, a maneira como adorna o corpo e extrapola 
o confinamento da esfera doméstica são constantes que levam 
a mulher a sofrer efeitos da violência de gênero vivenciadas 
por mulheres que resistem com ambições que destituem a 
masculinidade de seus privilégios e se negam a reproduzir a 
obediência e a subalternidade tidas como características femininas. 
Nessa perspectiva, a mãe representa o corpo caluniado que tem 
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sua identidade, seu bem-estar social e emocional impactados 
eternamente pelas afirmações equivocadas sobre seu corpo.

Nas análises desenvolvidas por Xavier (2021), não há aspectos 
que marcam uma relação entre as tipologias corporais numa 
mesma narrativa. Todavia, a partir do exame crítico do conto ora 
analisado, propomos uma aproximação de duas representações 
corpóreas para um só corpo. Em outras palavras, percebemos 
uma ambivalência que marca a constituição do corpo da mãe na 
narrativa. Nesta, não há apenas marcas que apontam para o corpo 
caluniado, há também aspectos típicos do corpo liberado no corpo 
feminino representado.

À medida que apresenta a definição de cada palavra, a narradora 
não projeta apenas o discurso do povo caluniador, mas também 
apresenta exemplificações sobre o comportamento da própria mãe, 
numa perspectiva ambivalente. Essa ambivalência se dá sobretudo 
pela oposição do olhar “civilizado” do povo e pela natural liberdade da 
mãe, trazendo a relação entre natureza e cultura.

Nessa ambivalência, primeiramente, temos o modo como a 
mãe se relaciona com o bar, com a tia, com a cachaça. Tais relações 
são vistas com estranhamento pelo povo, cujo ponto de vista 
carrega um valor depreciativo, culminando na acusação de quenga. 
Essa ótica faz parte do condicionamento sociocultural, que constrói 
uma imagem do corpo materno dissociado da liberdade de circular 
em determinadas espacialidades, como o bar, por exemplo.

É necessário lembrar aqui a importância da espacialidade 
literária. Diversos autores como Ezra Pound, Gaston Bachelard, 
Michel Foucault, Roland Barthes, dentre outros, buscaram 
demonstrar a potencialidade do espaço na obra literária. 
No ensaio O lugar teórico do espaço ficcional nos estudos 
literários, Marisa Martins Gama-Khalil (2010) apresenta-nos 
um mapeamento de estudos sobre espacialidades na literatura, 
recorrendo a ponderações dessas e de outras vozes teóricas 
que demonstram convergência, tendo em conta o espaço como 
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elemento proeminente para os efeitos de sentido irradiados pelo 
texto literário.

A partir da observação crítica da explanação de alguns autores, 
Gama-Khalil (2010, pp. 223) nota que “a relação do espaço com 
os outros elementos narrativos não é apenas funcional, mas 
também semântica, ou seja, da ordem dos sentidos gerados pelo 
espaço, independentemente da forma como o espaço é disposto 
discursivamente”, e autora complementa que “[m]uito além de 
uma simples geografia física, proliferam dos espaços as geografias 
humana, social, psicológica, ideológica, e a geografia literária, que 
se esquiva de toda possível topografia” (GAMA-KHALIL, 2010, pp. 
224). Tendo em vista essa circunspecção, ponderamos que no conto, 
de fato, o espaço constitui uma importante categoria da narrativa 
pelas incidências semânticas que o caracterizam. Vejamos como se 
dá tal percepção no conto.

O vocábulo que inaugura a narrativa é um elemento espacial, 
o bar, e esse é um dado interessante para conduzir as reflexões 
que aqui empreendemos. A ordem seletiva dos verbetes adotada 
pela autora nos parece produtiva, na medida em que o bar é 
o principal elemento instigante da calúnia. Isso porque o bar 
funciona, na narrativa, como metáfora da constituição de lugares 
estigmatizados pelo projeto colonial, onde se suprime e restringe 
o direito de circulação do corpo feminino livre do jugo da “boca do 
povo”. A narrativa é inaugurada, portanto, com a apresentação do 
espaço como determinante subjetivo das personagens, tanto para 
a mãe quanto para o povo daquela região. As descrições se dão de 
modo que a narração se sobrepõe, dando a revelar mais os seres 
narrados no vínculo com seu meio do que o próprio espaço em si. 
Observemos como a autora organiza as acepções do verbete bar:

bar
substantivo masculino 
1. negócio de Damião, marido de Socorrinha, 
cabra meio amostrado, meio aprumado, que 
tem dia de mexer com a mulher alheia [...].
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2. lugar, de propriedade de Damião, que fica 
na esquina da rua do ônibus, que tem [...], uma 
mesa de sinuca, [...] uma televisão que transmite 
os jogos de futebol, [...] e que serve cerveja e 
cachaça [...].
3. ambiente, do qual Damião é dono, que minha 
mãe frequenta de duas a quatro vezes por 
semana, dependendo se está triste ou feliz [...]. 
(ARRAES, 2019, p. 28)

Nessa estrutura composicional, é possível identificar, nas três 
acepções atribuídas ao elemento espacial, a notória presença de 
expressões que marcam a dominação masculina: “negócio”, “lugar 
de propriedade”, “ambiente” pertencente ao homem. Essas balizas 
espaciais advertem e funcionam como imposição de limites para a 
circulação do corpo feminino naquele espaço, que é o bar. Por outro 
lado, a identificação do espaço também expande os significados 
do dado local, bem como, da voz narrativa que representa visões 
ambivalentes. Ou seja, observamos uma cisão ideológica que 
envolve, por um lado, a visão machista da boca do povo, nas 
duas primeiras acepções; por outro, a visão da mãe, na terceira 
acepção. Aqui, encontramos um sinal indicador do movimento do 
corpo da mãe naquele espaço, isto é, a partir de uma perspectiva 
essencialmente oposta, marca-se a presença da mulher insubmissa 
que rejeita a receita cultural e coloca em cena um corpo liberto da 
identidade que o meio insiste em expulsar.

Outro aspecto relevante é o fato de que essa espacialidade 
já vem explicitamente marcada como “substantivo masculino”. 
Esta classificação gramatical no gênero masculino, no conto em 
questão, não é dada de acordo com o padrão estabelecido pela 
gramática normativa, mas sim pela subjetividade dos sujeitos 
representados na narrativa, cuja postura coincide com a ordem 
estabelecida pela dinâmica patriarcal que, consequentemente, é 
reverberada no discurso da narradora. Sendo ainda uma garota, 
em processo de formação, desenvolvendo-se num ambiente 
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essencialmente machista, acaba por reverberar em seu discurso 
valores pertencentes à ideologia dominante. Nesta, o bar assume o 
lugar de circulação do homem.

A lógica dessa afirmação se dá através do verbete subsequente 
“cachaça”. O leitor tem acesso a esse sentido quando o substantivo 
cachaça, que embora seja um substantivo feminino, segundo a 
gramática normativa, no conto, está explicitamente marcado 
como “substantivo masculino”. Apesar desses elementos, bar e 
cachaça, serem propositalmente classificados como masculinos, 
como se pode verificar em determinadas acepções, o corpo da mãe 
rompe os limites impostos, apropria-se da cachaça quando lhe é 
conveniente e circula, no espaço bar, livremente, com ou sem a 
filha, como relata a narradora: “de duas a quatro vezes por semana, 
dependendo se está triste ou feliz. De uma a três vezes por semana, 
ela me carrega junto, dependendo se posso ou não ficar na casa 
da minha tia” (ARRAES, 2019, p. 28). Nesse dizer da narradora, 
marca-se a diferença ideológica que conflui para a avaliação do 
equívoco expresso na fixação dos lugares que se querem femininos 
ou puramente masculinos.

A respeito desse aspecto, impossível não pensar na reflexão 
de Jacques Derrida, expresso em nossa epígrafe. Em entrevista à 
Christie V. Macdonald, norte-americana feminista, o filósofo franco-
magrebino muito bem adverte o equívoco entre a fixação de um 
lugar e a conquista de novos lugares para as mulheres. Ao interrogá-
lo acerca do lugar da mulher, ele retorna o questionamento, 
retomando um enunciado discriminatório recorrente na boca do 
povo, um dos piores sobre a essência do feminino: “woman’s place 
in the kitchen” (lugar de mulher é na cozinha), a fim de repensar 
qualquer topografia. Então, indaga Derrida, “Por que deveria 
existir um lugar para a mulher? E por que um, um só, um que fosse 
essencial?” (GRENHA; RODRIGUES, 2019, p. 3).

Essas indagações se articulam com o movimento da mãe 
da narradora. O leitor pode perceber que a forma de agir, de 
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vestir da mãe, de circular pelos lugares “indesejáveis” para uma 
mulher “recatada e do lar”, aponta para um perfil feminino muito 
independente, que vai ao bar com frequência, contesta o caráter 
duvidoso das razões enunciadas pelo povo, em diálogo com a filha. 
Mas suas convicções não impedem que seja caluniada pela boca do 
povo. Aqui, nós temos a perspectiva que se aproxima da tipologia do 
corpo liberado que é típica da pós-modernidade. A ideia de fixação 
do padrão que aponta o que é um corpo feminino puro, adequado, 
nas quais muitos foram educados, não tem mais vigência. Esse corpo 
da mãe, já configurado como um corpo liberado, é percebido como 
um corpo feminino que recusa a identidade fixada pelo sistema. 
Ela, a mãe, constrói uma nova postura e não aceita a acomodação 
a um modelo tradicional, conquista a sua liberdade, tornando-se, 
portanto, um corpo liberado das amarras patriarcais.

Desse modo, podemos perceber a “abertura” promovida por 
Jarid Arraes. A contista transpõe os elementos negativamente 
sugeridos à mulher e ao corpo feminino para uma rede de novos 
sentidos, que assumem uma significação positiva, em que se 
configura uma condição para atingir uma existência autêntica. 
Associamos o corpo da mãe ao corpo liberado, pois trata-se de 
uma personagem que vive sem submeter-se ao jogo dos papeis 
pré-estabelecidos. A mãe não é um modelo representativo do 
patriarcado: frequenta de uma a três vezes por semana o bar que 
fica na esquina (a ida depende se está triste ou feliz), assiste a jogos 
de futebol, é mãe solo, toma bebida alcoólica, a melhor amiga é 
professora de dança do ventre, tem unhas compridas, usa batom 
vermelho e salto alto. Trata-se, portanto, de um corpo que é livre 
da disciplina que modela os corpos, um corpo que é resistente, 
autônomo. Um corpo livre que não se deixa se abater pela calúnia 
expressa na boca do povo: um corpo, enfim, liberado.

Para pensarmos numa proposta de síntese e encerrarmos 
nossas considerações, o conto “Boca do povo” é uma forma que 
se constrói a partir de recursos estéticos e éticos que passam pela 
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construção de uma primeira pessoa, que realiza a ambivalência 
de pontos de vista, justamente a partir da tipificação do corpo 
feminino. Ademais, essa narrativa toca na violência que impulsiona 
o controle do corpo da mulher. A própria estrutura textual aponta 
para uma normatização de sentido, considerando a estrutura 
dicionarizada. Normatizações que foram impostas ao corpo 
materno, ou ao corpo feminino, pela dinâmica patriarcal. Mas 
também toca na liberação dessas normatizações, representada na 
subversão promovida pela narradora, que remexe os significados 
dicionarizados, e também na fala da mãe, que libera o seu corpo 
do modelo pré-fixado. Ao dizer que “quenga pode ser qualquer 
uma” (ARRAES, 2019, p. 29), a mãe aponta para a recusa da 
identidade fixa, própria do indivíduo contemporâneo, que investe 
na mobilidade identitária, admitindo a ambivalência como parte 
do processo libertário.

Há algo curioso no fecho do conto. Na definição última (quenga), 
em que a narradora revela o seu ponto de vista maculado pela 
boca do povo: “quenga é o que a minha mãe, de acordo com a boca 
do povo, parece ser” (ARRAES, 2019, p. 29), traz alguns efeitos de 
sentido possíveis, primeiro, o fato de reforçar o quanto a sociedade 
é impiedosa com os corpos livres das mulheres, e, segundo, que 
a própria narradora pode se configurar como um corpo liberado. 
Através da expressão “parece ser”, a narradora aponta para uma 
dúvida que remete à condição inconclusa, incompleta – sugerindo, 
portanto, o movimento de uma possível libertação da inércia das 
rotinas preestabelecidas e das verdades inquestionáveis.

Nesse momento, o leitor é nocauteado. A reprodução dos 
significados, dada pela menina, não se reduz a meras impressões. 
Sob os olhos do leitor, a menina narradora se destaca ao trazer, 
pelas mãos que escrevem a caligrafia da resistência, no seu 
dicionário particular, a possibilidade de incorporar as lições da 
mãe no meio dos falares de bocas preconceituosas, com uma 
única expressão e naturalidade serena (“parece ser”), instaura 
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a visão crítica, mostrando-se duvidar do que é categoricamente 
pronunciado. Seria a representação da nossa narradora, também, 
como corpo liberado?
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Por QUe “aUtoria FeMinina”?

elÓdia Xavier 1

Tudo começou na defesa de Tese do meu Doutorado. Trabalhei 
com o conto brasileiro de 20 a 70 e incluí, naturalmente, entre os 
contistas Clarice Lispector, cujo capítulo intitulei O conto feminino. Esse 
título causou uma enorme polêmica entre os participantes da Banca. 
Eles acharam que “conto feminino” não existia, o que Helena Parente 
Cunha, que fazia parte da Banca, defendia, pois era contista e achava 
o título adequado. Os demais participantes, todos homens, diziam 
que literatura não tem sexo e, portanto, o título era inadequado. Isso 
fazia parte do contexto de 1985 e resolvi, naquela hora, dedicar minha 
pesquisa a essa questão. Como denominar a produção literária das 
mulheres para lhe dar destaque entre os numerosos textos produzidos 
pelos homens? Sim, porque eles eram dominantes.

Com o passar do tempo e do avanço da teoria crítica feminista, 
chegamos à conclusão de que “autoria feminina” era o ideal, 
uma vez que a autoria é que era feminina e não o texto. Entre os 
estudos analisados, o texto da teórica Elaine Showalter, intitulado 
A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronté to 
Lessing , onde ela divide em etapas a trajetória da literatura inglesa 
de autoria feminina, se revelou muito útil no caso da literatura 
brasileira. Por não conhecermos uma boa tradução do texto, vamos 
nos limitar a repeti-lo tal qual. “Many other critics are beginning 
to agree that when we look at women writers collectively we can 
see an imaginative continuum, the recurrence of certains patterns, 
themes, problems, and imagens from generation to generation” 
(SHOWALTER, 1986, p. 362). Showalter está interessada em 
investigar como a consciência da mulher escritora se traduziu numa 
forma literária. E é essa perspectiva historicizante e culturalista que 
nos ajuda a perceber as diferenças.

1 Professora adjunta aposentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4405117199542316
E-mail: xavierelodia@gmail.com
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São três as etapas apontadas por Showalter no percurso 
literário que compreende as obras de autoria feminina entre 1840 
até por volta de 1960, tendo a cultura dominante como referencial. 
A primeira, que ela chama de “feminine”, é uma etapa prolongada 
e se caracteriza pela imitação da tradição dominante, pela 
internalização dos padrões de arte e sua visão dos papeis sociais; 
a segunda, uma espécie de ruptura, uma fase de protesto contra 
os valores vigentes, incluindo a busca por autonomia, denominada 
feminist. E, por último, a fase da auto-descoberta, uma espécie de 
busca da identidade, a que ela dá o nome de female. Não se trata de 
categorias rígidas, sendo mesmo possível encontrar as três na obra 
de uma mesma escritora.

Na literatura brasileira, até o momento presente, considera-se 
o romance Ursula, publicado em 1859, escrito por Maria Firmina dos 
Reis, escritora maranhense, a primeira narrativa de autoria feminina. 
Com seu estilo gótico-sentimental, perfeitamente enquadrado nos 
padrões românticos, o romance reduplica os valores patriarcais, 
construindo um universo onde a donzela frágil e desvalida é 
disputada pelo bom mocinho e pelo vilão da história. Júlia Lopes de 
Almeida, nascida em 1862 e autora de uma obra vasta e variada, é, 
ainda, mais representativa dessa fase de internalização dos valores 
vigentes e dos papéis sociais. Pertencente à alta burguesia, enquanto 
Maria Firmina dos Reis é uma simples professora do interior, Júlia 
Lopes constrói sua obra sobre os alicerces patriarcais, sedimentada 
por rígidas relações de gênero. As rainhas do lar coroam os finais 
felizes desse universo ficcional. Também o romance A sucessora de 
Carolina Nabuco, publicado em 1934, não escapa do processo de 
imitação dos valores vigentes, uma vez que a protagonista resolve 
seu conflito interior a partir do momento em que se percebe grávida; 
é como reprodutora que ela supera o fantasma da primeira esposa 
estéril... Ainda estávamos sob o domínio do determinismo biológico.

Essas autoras ilustram a primeira etapa da trajetória da narrativa 
de autoria feminina, na literatura brasileira. Elas reduplicam os 
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padrões éticos e estéticos, mesmo porque elas ainda não tinham se 
descoberto donas do próprio destino. É a etapa feminina.

A obra de Clarice Lispetor rompe com esse estado de coisas, 
pondo em questão as relações de gênero. Os contos de Laços 
de Família, livro publicado em 1960, tornam visível a repressão 
sofrida pelas mulheres nas cotidianas práticas sociais. O próprio 
título é muito significativo. O feminismo já havia desencadeado 
um processo de conscientização e a narrativa de autoria feminina 
vai incorporar as questões polêmicas contidas em O segundo sexo 
de Simone de Beauvoir, livro publicado em 1949. Chamar essa 
etapa de feminista não significa dizer que é panfletária. Ninguém 
discute o valor estético da obra de Clarice e, no entanto, ela traz nas 
entrelinhas uma pungente crítica aos valores patriarcais. O mesmo 
acontece com a obra de outras tantas autoras desse período que se 
estende, aproximadamente até 1990.

A contestação aos valores patriarcais se revela, em Lya 
Luft, de forma densa e dramática. A obra dessa autora gaúcha, 
centrada, sobretudo na década de 80, tematiza o drama da 
mulher, educada dentro de rígidos padrões moralistas. Sua obra 
compõe um universo feminino marcado pela loucura, pela doença 
e pela morte. O lúdico e o grotesco desvendam os absurdos de 
uma sociedade repressora e injusta, onde a mulher é sempre 
perdedora, o lado fraco, o lado esquerdo. Em Exílio, publicado 
em 1987, a personagem, marcada por uma infância sofrida e mal 
amada, vive num mundo povoado de fantasmas, alijada do convívio 
de sua família, na “casa vermelha”, purgatório dos transgressores, 
aguardando um recomeço. O final não aponta para uma situação 
definida, mas a personagem se encontra, através da escrita, 
indiciando a solução dos problemas interiores.

A obra de Sônia Coutinho é bem representativa da crise da 
mulher numa sociedade que, até então alicerçada pelos valores 
patriarcais, vê-se, nos anos 80 à mercê de grandes transformações. 
A cisão de que são vítimas essas personagens coincide com a crise 
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do discurso feminista: dividida entre viver seu “destino de mulher” 
e realizar sua “vocação de ser humano”, ambição essa tornada 
possível graças à revolução dos costumes, a mulher busca uma 
solução para sua plenitude existencial. Os encargos profissionais 
assumidos não a libertaram dos deveres domésticos; e, como as 
conquistas são recentes, os laços de família ainda prendem a 
mulher a um espaço, que sua ânsia de transcendência recusa. As 
protagonistas de Sônia Coutinho vivem esse impasse: não aceitam 
as regras do jogo, porque sufocantes e repressoras; querem viver 
plenamente e acabam, por isso, condenadas à solidão e até mesmo 
à morte.

Algumas narrativas da década de 90 apontam para uma saída, 
anunciando, talvez, uma outra fase, a que Showalter chama de 
“female”, marcada pela construção de uma nova identidade. O termo 
“female”, contrapondo-se a “male”, afasta-se da representação 
de gênero, uma vez que remete única e exclusivamente ao dado 
biológico. Enquanto “feminine” é um termo gendrado, “female” 
(fêmea) significa tão somente do sexo feminino. Isso importa na 
medida em que algumas narrativas não fazem mais das relações 
de gênero a origem dos conflitos e indiciam a construção de uma 
nova identidade liberta do peso da tradição. As marcas da trajetória 
da narrativa de autoria feminina, na literatura brasileira, revelam 
sutis diferenças no desfecho das tensões dramáticas vividas pelas 
protagonistas. Seriam essas diferenças sintomáticas da construção 
de uma nova identidade, mais livre do peso das relações de gênero?

Usamos alguns textos de Patrícia Melo, escritora paulista, 
para tentar responder a essa questão. São eles O Matador (1995), 
Inferno (2000) e Valsa Negra (2003). As personagens desses 
romances formam uma galeria bem diversificada, onde as relações 
de gênero perdem seus contornos tradicionais. Lúcia Osana Zolin, 
professora da UEM, em sua pesquisa de Pós-doutorado analisou 
os diferentes perfis desse universo ficcional. Em O Matador, 
temos Cledir, uma boa moça de origem humilde, com quem o 
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protagonista se casa, e Erica que, no seu dinamismo, atropela tudo 
a sua frente não se deixando enredar pelos obstáculos patriarcais. 
Lúcia Osana chama nossa atenção para o contraste entre esses 
dois perfis:

Do mesmo modo, as ações de Cledir, a vendedora 
do Mappin que se encanta pelo rapaz louro e 
valente que a leva para passear e lhe diz ‘que a 
vida sem amor é triste’, guardam fortes ligações 
com o ancestral script básico feminino, eivado 
de indícios de romantismo e fragilidade. Por 
outro lado, o perfil de Érica, uma adolescente de 
quinze anos que, estando desabrigada, é capaz 
de procurar o algoz do parceiro e exigir dele 
as condições de sobrevivência que lhe foram 
subtraídas, é bem condizente com os novos 
tempos, em que a mulher encontra respaldo 
para suas reivindicações nas novas estruturas 
sociais, erigidas sobre o pensamento feminista. 
Érica é construída de modo a chamar atenção 
para o seu poder de decisão, sua ânsia de 
conhecimento, sua capacidade de reinventar a 
própria história. (ZOLIM, 2006, p. 21)

Esse confronto entre a romântica Cledir e a destemida Érica 
evidencia saudáveis mudanças na representação dos gêneros. 
Em Inferno, a galeria de personagens femininas é vasta e variada. 
São muitas as reificadas, mas Suzana e Marta se destacam como 
sujeitos da própria história. Suzana, madrinha do protagonista 
Reisinho, constitui-se como pivô da guerra entre as duas facções, 
ocupando um lugar de destaque ao lado de Zequinha, no morro 
dos Macacos. Mas é Marta, companheira de Reisinho, que rompe 
totalmente com as relações de gênero, uma vez que se livra do 
amante e acaba por ocupar a liderança do tráfego de drogas 
nos morros dos Macacos e dos Marrecos. Lúcia Osana enfatiza 
a importância dessa personagem como “resposta feminista para 
quem não tolera receber ordens de mulher, acostumados que 
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estão a lidar com o outro sexo apenas em duas situações, como bem 
lembra nossa heroína, “na cozinha e na cama” (ZOLIM, 2006, p. 28).

Os narradores dos três romances são do sexo masculino, 
sendo que em Valsa Negra, trata-se de um maestro, que se 
apaixona por Marie, uma violinista judia trinta anos mais moça 
do que ele. De temperamento inseguro, apesar de maestro, acaba 
optando pelo suicídio: “Não era mais possível voltar para o hotel, 
não era mais possível continuar. Nem ficar, nem parar, nem me 
movimentar” (MELO, 2003, p. 191-192). São essas suas palavras 
finais. Marie já tinha tomado seu rumo com um companheiro 
judeu. Nos três romances, as personagens femininas se revelam 
mais fortes e decididas do que as personagens masculinas. Esse 
passa a ser um traço constante da nossa literatura de autoria 
feminina, onde as questões de gênero, dificilmente, constituem 
os conflitos dramáticos.

Agora eu me pergunto se o termo “autoria feminina”, que 
durante tantos anos serviu para identificar a produção literária das 
mulheres, inicialmente pequena, mas em escala crescente, diante 
da atual quantidade, ainda se justifica. Sim, porque antes havia 
necessidade de dar destaque, de rotular algo diferente, estranho ao 
espaço literário dominado pelos homens. Hoje, essa literatura faz 
parte do todo, não só pela qualidade, mas também pela quantidade. 
Há também um outro fator que interfere na questão. O termo 
“feminina” é um termo gendrado, que não mais dá conta da atual 
situação, uma vez que há muitas escritoras do grupo LGBTQIA+. 
Acho que está na hora de repensar essa questão, uma vez que as 
relações de gênero já estão sendo superadas, como a análise da 
trajetória literária evidenciou.
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desPontado CoMo vontade de saBer, o CorPo era 
sUBMetido a norMas institUCionais da ÉPoCa, QUe 
o FaZiaM MatÉria silenCiosa.

Jean-JaCQUes CoUrtine, eM deCiFrar o CorPo, 
aFirMa QUe as raZÕes Para a irrUPÇÃo do CorPo 
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das dÉCadas de 1960 e 1970, CoM os MoviMentos 
PolÍtiCos QUe reivindiCaraM direitos iGUalitÁrios 
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UtoPias, PorQUe É a Partir dele QUe se oBserva 
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